
 
 

Міністерство освіти і науки України 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Н А К А З 

 

___29 квітня___ 2020 р.                 Кременчук                                 № 76-1 

Про затвердження складу  

екзаменаційних комісій  

на 2019/20 навчальний рік 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014р. № 1556-VII, наказу ректора від 30 серпня 2019 р. № 241-1 «Про 

затвердження Положення про порядок створення, організацію і роботу 

екзаменаційної комісії», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 ЗАТВЕРДИТИ персональний склад екзаменаційних комісій щодо 

приймання державних екзаменів, з розгляду та захисту дипломних проектів 

та робіт у 2019/20 навчальному році: 

 

Освітній ступінь «Магістр» 

 

43 комісія 

із розгляду та захисту магістерських атестаційних робіт 

спец. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітньо-наукова програма: Комп’ютерно-інтегровані технологічні 

процеси і виробництва 

Голова комісії:  

СИДОРЕНКО Валерій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних 

та інформаційних систем Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського (КрНУ). 

Члени комісії: 

1. ОКСАНИЧ Анатолій Петрович – д.т.н., професор кафедри 

автоматизації та інформаційних систем КрНУ. 

2. ПРИТЧИН Сергій Емільович – д.т.н., професор кафедри автоматизації 

та інформаційних систем КрНУ. 

3. КОНОХ Ігор Сергійович – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та 

інформаційних систем КрНУ. 



4. КОГДАСЬ Максим Григорович, к.т.н., доцент кафедри автоматизації та 

інформаційних систем КрНУ. 

Секретар комісії – РЯБИХ Ганна Анатоліївна, старший лаборант кафедри 

автоматизації та інформаційних систем КрНУ. 

 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

 

44 комісія 

щодо приймання державного іспиту за фахом 

спец. 051 Економіка 

Освітньо-професійна програма: Економіка 

Голова комісії: 

ЗАГОРЯНСЬКА Олена Леонідівна – к.е.н., доцент кафедри бізнес 

адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ. 

Члени комісії:  
1. МАСЛАК Ольга Іванівна – д.е.н., професор, зав. кафедри економіки 

КрНУ. 

2. ГРИШКО Наталя Євгеніївна – к.е.н., доцент кафедри економіки КрНУ. 

3. ДАНИЛКО Валерій Кирилович – д.е.н., професор кафедри економіки 

КрНУ. 

Секретар комісії – ШЕВЧУК Юрій Вікторович, асистент кафедри економіки 

КрНУ. 

 

45 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт  

спец. 051 Економіка 

Освітньо-професійна програма: Економіка 

Голова комісії: 

ЗАГОРЯНСЬКА Олена Леонідівна – к.е.н., доцент кафедри бізнес 

адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ. 

Члени комісії:  
1. МАСЛАК Ольга Іванівна – д.е.н., професор, зав. кафедри економіки 

КрНУ. 

2. ГРИШКО Наталя Євгеніївна – к.е.н., доцент кафедри економіки КрНУ. 

3. ВОРОБЙОВА Лариса Дмитрівна – к.т.н., доцент кафедри економіки 

КрНУ. 

Секретар комісії – ШЕВЧУК Юрій Вікторович, асистент кафедри економіки 

КрНУ. 

 

46 комісія 

щодо приймання державного екзамену,  

із розгляду та захисту випускних робіт  

спец. 071 Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна програма: Облік і оподаткування 

Голова комісії: 



ДОРОЖКІНА Ганна Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

КрНУ. 

Члени комісії:  

1. КАСИЧ Алла Олександрівна – д.е.н., професор кафедри обліку і 

фінансів КрНУ. 

2. ОНИЩЕНКО Оксана Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри обліку і 

фінансів КрНУ. 

3. ЦИГАН Раїса Миколаївна – старший викладач кафедри обліку і 

фінансів КрНУ.  

Секретар комісії – ТЕЛЕВЕХ Ольга Григорівна, старший лаборант кафедри 

обліку і фінансів КрНУ.  

 

47 комісія 

щодо приймання державного екзамену,  

із розгляду та захисту випускних робіт  

спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Голова комісії: 

САКУН Леся Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту КрНУ. 

Члени комісії: 

1. ГЛУХОВА Валентина Іванівна – к.е.н., доцент, зав. кафедри обліку і 

фінансів КрНУ. 

2. ЗАГІРНЯК Денис Михайлович – д.е.н., професор кафедри обліку і 

фінансів КрНУ. 

3. ХОМЕНКО Людмила Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри обліку і 

фінансів КрНУ. 

Секретар комісії – МОЙСА Аліна Володимирівна, старший лаборант 

кафедри обліку і фінансів КрНУ. 

 

48 комісія 

щодо приймання державного екзамену 

спец. 073 Менеджмент 

Освітньо-професійна програма: Менеджмент 

Голова комісії: 

ВОРОБЙОВА Лариса Дмитрівна – к.т.н., доцент кафедри економіки КрНУ. 

Члени комісії: 

1. ХОМЕНКО Микола Макарович – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту КрНУ. 

2. БУРЯК Євген Вікторович – к.е.н., доцент кафедри менеджменту КрНУ. 

3. ДОРОЖКІНА Ганна Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

КрНУ. 

Секретар комісії – СЕМЕНІХІНА Вікторія Вікторівна, старший викладач 

кафедри менеджменту КрНУ. 

 

 



49 комісія 

щодо приймання державного екзамену,  

із розгляду та захисту випускних робіт  

спец. 242 Туризм 

Освітньо-професійна програма: Туризм 

Голова комісії: 

ЗАГІРНЯК Денис Михайлович – д.е.н., професор кафедри обліку і фінансів 

КрНУ. 

Члени комісії: 

1. ТРУНІНА Ірина Михайлівна – д.е.н., проф., завідувач кафедри бізнес 

адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ. 

2. ДРУЖИНІНА Вікторія Валеріївна – д.е.н., професор кафедри бізнес 

адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ. 

3. ЗАГОРЯНСЬКА Олена Леонідівна – к.е.н., доцент кафедри бізнес 

адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ. 

Секретар комісії – ГЕРАСИМЧУК Вікторія Володимирівна, старший 

викладач кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ. 
 

50 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт  

спец. 075 Маркетинг 

Освітньо-професійна програма: Маркетинг 

Голова комісії:  

ЗАГІРНЯК Денис Михайлович – д.е.н., професор кафедри обліку і фінансів 

КрНУ. 

Члени комісії: 
1. ТРУНІНА Ірина Михайлівна – д.е.н., проф., завідувач кафедри бізнес 

адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ. 

2. ЛАТИШЕВ Костянтин Олександрович – к.е.н., доцент кафедри бізнес 

адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ. 

3. МОРОЗ Олена Василівна – к.е.н., доцент кафедри бізнес 

адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ. 

Секретар комісії – ГЕРАСИМЧУК Вікторія Володимирівна, старший 

викладач кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ. 

 

51 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт  

спец. 074 Публічне управління та адміністрування 

Освітньо-професійна програма: Публічне управління та адміністрування 

Голова комісії:  

ЗАГІРНЯК Денис Михайлович – д.е.н., професор кафедри обліку і фінансів 

КрНУ. 

Члени комісії: 
1. ТРУНІНА Ірина Михайлівна – д.е.н., проф., завідувач кафедри бізнес 

адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ. 



2. МОРОЗ Олена Василівна – к.е.н., доцент кафедри бізнес 

адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ. 

3. ПРЯХІНА Катерина Андріївна – к.е.н., доцент кафедри бізнес 

адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ. 

Секретар комісії – ГЕРАСИМЧУК Вікторія Володимирівна, старший 

викладач кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ. 

 

52 комісія 

щодо приймання комплексного державного екзамену  

спец. 081 Право 

Освітньо-професійна програма: Право 

Голова комісії: 

ЗАІКА Юрій Олександрович – д.ю.н., професор, головний науковий 

співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного 

інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака 

Національної академії правових наук України. 

Члени комісії: 

1. СКРИПНИК Володимир Леонідович – к.ю.н., доцент, завідувач 

кафедри галузевих юридичних наук КрНУ. 

2. МИТРОФАНОВ Ігор Іванович – д.ю.н., професор кафедри галузевих 

юридичних наук КрНУ. 

3. ШАПОВАЛ Валерій Дмитрович – к.ю.н., завідувач кафедри теорії, 

історії держави і права КрНУ. 

Секретар комісії – МИТНИК Алєся Анатоліївна, доцент кафедри галузевих 

юридичних наук КрНУ. 

 

53 комісія 

щодо приймання державного іспиту 

з основної іноземної мови і перекладу  

спец. 035 Філологія 

Спеціалізація:  

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) 

Освітньо-професійна програма: Германські мови та літератури 

(переклад включно) 

Голова комісії:  

ТУР Оксана Миколаївна – д. наук із соц. комун., професор кафедри 

гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ. 

Члени комісії: 

1. ЧРДІЛЕЛІ Тетяна Василівна – к.ф.н., доцент, зав. кафедри перекладу 

КрНУ. 

2. ФАДЄЄВА Олена Володимирівна – к.ф.н., доцент кафедри перекладу 

КрНУ. 

3. АРТЕМЕНКО Юлія Олександрівна – к.ф.н., старший викладач кафедри 

перекладу КрНУ. 

Секретар комісії – ШУЛЬЖЕНКО Юлія Миколаївна, старший викладач 

кафедри перекладу КрНУ.  



54 комісія 

щодо приймання державного іспиту 

з другої іноземної мови і перекладу  

спец. 035Філологія 

Спеціалізація:  

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) 

Освітньо-професійна програма: Германські мови та літератури 

(переклад включно) 

Голова комісії:  

ТУР Оксана Миколаївна – д. наук із соц. комун., професор кафедри 

гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ. 

Члени комісії: 

1. ЧРДІЛЕЛІ Тетяна Василівна – к.ф.н., доцент, зав. кафедри перекладу 

КрНУ. 

2. ШИШКО Анжеліна Василівна – к.пед.н., доцент кафедри перекладу 

КрНУ. 

3. КУЧЕРЕНКО Ірина Василівна – старший викладач кафедри перекладу 

КрНУ. 

Секретар комісії – ШУЛЬЖЕНКО Юлія Миколаївна, старший викладач 

кафедри перекладу КрНУ.  

 

55 комісія 

щодо приймання державного екзамену 

спец. 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Освітньо-професійна програма: Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Голова комісії:  

МИТНИК Алєся Анатоліївна – к. н. з держ. управління, доцент кафедри 

галузевих юридичних наук КрНУ. 

Члени комісії: 
1. МАСЛАК Володимир Іванович – д.і.н., професор, зав. кафедри 

гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ. 

2. БУТКО Лариса Валентинівна – к.ф.н., доцент кафедри гуманітарних 

наук, культури і мистецтва КрНУ. 

3. САРАНЧА Віктор Іванович – к.і.н., доцент кафедри гуманітарних наук, 

культури і мистецтва КрНУ. 

Секретар комісії – МОРОЗОВА Юлія Валеріївна, старший лаборант 

кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ. 

 

56 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт  

спец. 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Освітньо-професійна програма: Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Голова комісії:  



МИТНИК Алєся Анатоліївна – к. н. з держ. управління, доцент кафедри 

галузевих юридичних наук КрНУ. 

Члени комісії: 
1. МАСЛАК Володимир Іванович – д.і.н., професор, зав. кафедри 

гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ. 

2. БУТКО Лариса Валентинівна – к.ф.н., доцент кафедри гуманітарних 

наук, культури і мистецтва КрНУ. 

3. ТУР Оксана Миколаївна – д. наук із соц. комун., професор кафедри 

гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ. 

Секретар комісії – МОРОЗОВА Юлія Валеріївна, старший лаборант 

кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ. 

 

57 комісія 

щодо приймання державного екзамену, 

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів 

спец. 022 Дизайн 

Освітньо-професійна програма: Дизайн 

Голова комісії:  

ТЕРЕЩЕНКО Володимир Васильович – вчитель-методист Кременчуцької 

дитячої художньої школи ім. О.Д. Литовченко. 

Члени комісії: 
1. МАСЛАК Володимир Іванович – д.і.н., професор, зав. кафедри 

гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ. 

2. ОСАДЧИЙ Віктор Володимирович – старший викладач кафедри 

гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ. 

3. ЛУШАКОВА Алла Миколаївна – к.мист-ва., доцент кафедри 

гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ. 

Секретар комісії – ВАСИЛЕНКО Дар’я Павлівна, старший викладач 

кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ. 

 

58 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт  

спец. 061 Журналістика 

Освітньо-професійна програма: Журналістика 

Голова комісії:  

КАПУСТЯН Ганна Тимофіївна – д.іст.н., професор, професор кафедри теорії, 

історії держави і права КрНУ. 

Члени комісії: 

1. СІЗОВА Ксенія Леонідівна – д.ф.н., професор, зав. кафедри філології та 

видавничої справи КрНУ. 

2. АЛЕКСЕЄНКО Наталя Михайлівна – к.ф.н., доцент кафедри філології 

та видавничої справи КрНУ. 

3. КАНТЕМИРОВА Руслана Михайлівна – старший викладач кафедри 

філології та видавничої справи КрНУ. 

Секретар комісії – ХМІЛЬ-ЧУПРИНА Віта Віталіївна, старший лаборант 

кафедри філології та видавничої справи КрНУ. 



59 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів 

спец. 053 Психологія 

Освітньо-професійна програма: Психологія 

Голова комісії:  

АНТОНОВА Олена Іванівна – к.б.н., доцент кафедри здоров’я людини та 

фізичної культури КрНУ. 

Члени комісії: 
1. ПОЯСОК Тамара Борисівна – д.пед.н., професор, декан факультету 

права, гуманітарних і соціальних наук КрНУ. 

2. БІЛОУС Руслана Миколаївна – к.психол.н., доцент кафедри психології, 

педагогіки та філософії КрНУ. 

3. СОЛОВЙОВ Олег Володимирович – д.психол.н., професор кафедри 

психології, педагогіки та філософії КрНУ. 

Секретар комісії – ФЕДОРЕНКО Світлана Анатоліївна, к.і.н., доцент 

кафедри психології, педагогіки та філософії КрНУ. 

 

60 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт 

спец. 131 Прикладна механіка 

Освітньо-професійна програма: Прикладна механіка 

Голова комісії:  

МОРОЗ Микола Миколайович – д.т.н., професор, зав. кафедри транспортних 

технологій КрНУ. 

Члени комісії: 

1. ДРАГОБЕЦЬКИЙ Володимир В’ячеславович – д.т.н., професор, зав. 

кафедри технології машинобудування КрНУ. 

2. САВЄЛОВ Дмитро Володимирович – к.т.н., доцент кафедри технології 

машинобудування КрНУ. 

3. ШЛИК Сергій Вікторович – к.т.н., доцент кафедри технології 

машинобудування КрНУ. 

Секретар комісії – НАУМОВА Олена Олександрівна, інженер кафедри 

технології машинобудування КрНУ. 

 

61 комісія 

щодо приймання державного іспиту 

за комплексною контрольною роботою 

спец. 133 Галузеве машинобудування 

Освітньо-професійна програма: Галузеве машинобудування 

Голова комісії:  

ДРАГОБЕЦЬКИЙ Володимир В’ячеславович – д.т.н., професор, зав. кафедри 

технології машинобудування КрНУ. 

Члени комісії: 

1. САЛЕНКО Олександр Федорович – д.т.н., професор кафедри 

галузевого машинобудування КрНУ. 



2. САЛЕНКО Юлія Сергіївна – д.т.н., професор кафедри галузевого 

машинобудування КрНУ. 

3. ПЄЄВА Ірина Едуардівна – к.т.н., старший викладач кафедри 

технології машинобудування КрНУ. 

Секретар комісії – ЛАШКО Євгеній Євгенович, к.т.н., асистент кафедри 

галузевого машинобудування КрНУ. 

 

62 комісія 

щодо приймання атестаційного іспиту 

спец. 133 Галузеве машинобудування 

Освітньо-професійна програма: Галузеве машинобудування 

Голова комісії:  

ДРАГОБЕЦЬКИЙ Володимир В’ячеславович – д.т.н., професор, зав. кафедри 

технології машинобудування КрНУ. 

Члени комісії: 
1. САЛЕНКО Олександр Федорович – д.т.н., професор кафедри 

галузевого машинобудування КрНУ. 

2. ЩЕТИНІН Віктор Терентійович – к.т.н., професор кафедри галузевого 

машинобудування КрНУ. 

3. ЧЕНЧЕВА Ольга Олександрівна – к.т.н., асистент кафедри галузевого 

машинобудування КрНУ. 

Секретар комісії – ЛАШКО Євгеній Євгенович, к.т.н., асистент кафедри 

галузевого машинобудування КрНУ. 
 

63 комісія 

щодо приймання державного іспиту 

за комплексною контрольною роботою 

спец. 133 Галузеве машинобудування 

Освітньо-професійна програма: Галузеве машинобудування 

Голова комісії:  

ДРАГОБЕЦЬКИЙ Володимир В’ячеславович – д.т.н., професор, зав. кафедри 

технології машинобудування КрНУ. 

Члени комісії: 

1. МАСЛОВ Олександр Гаврилович – д.т.н., професор, зав. кафедри 

галузевого машинобудування КрНУ. 

2. САЛЕНКО Юлія Сергіївна – д.т.н., професор кафедри галузевого 

машинобудування КрНУ. 

3. ВАКУЛЕНКО Роман Андрійович – к.т.н., доцент кафедри галузевого 

машинобудування КрНУ. 

Секретар комісії – ЖОВТЯК Інна Ігорович, асистент кафедри галузевого 

машинобудування КрНУ. 

 

64 комісія 

щодо приймання атестаційного іспиту 

спец. 133 Галузеве машинобудування 

Освітньо-професійна програма: Галузеве машинобудування 



Голова комісії:  

ДРАГОБЕЦЬКИЙ Володимир В’ячеславович – д.т.н., професор, зав. кафедри 

технології машинобудування КрНУ. 

Члени комісії: 
1. МАСЛОВ Олександр Гаврилович – д.т.н., професор, зав. кафедри 

галузевого машинобудування КрНУ. 

2. САЛЕНКО Юлія Сергіївна – д.т.н., професор кафедри галузевого 

машинобудування КрНУ. 

3. ВАКУЛЕНКО Роман Андрійович – к.т.н., доцент кафедри галузевого 

машинобудування КрНУ. 

Секретар комісії – ЖОВТЯК Інна Ігорович, асистент кафедри галузевого 

машинобудування КрНУ. 
 

65 комісія 

щодо приймання державного іспиту 

за комплексною контрольною роботою 

спец. 133 Галузеве машинобудування 

Освітньо-професійна програма: Галузеве машинобудування 

Голова комісії:  

ДОЛУДАРЄВ Віталій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри технології 

машинобудування КрНУ. 

Члени комісії: 

1. МАСЛОВ Олександр Гаврилович – д.т.н., професор, зав. кафедри 

галузевого машинобудування КрНУ. 

2. ПЄЄВА Ірина Едуардівна – к.т.н., старший викладач кафедри 

технології машинобудування КрНУ. 

3. КЛІМОВ Едуард Сергійович – к.т.н., доцент кафедри автомобілів та 

тракторів КрНУ. 

Секретар комісії – ТІНКАЛЮК Світлана Дмитрівна, старший лаборант 

кафедри автомобілів і тракторів КрНУ. 

 

66 комісія 

щодо приймання атестаційного іспиту 

спец. 133 Галузеве машинобудування 

Освітньо-професійна програма: Галузеве машинобудування 

Голова комісії:  

ДОЛУДАРЄВ Віталій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри технології 

машинобудування КрНУ. 

Члени комісії: 
1. ПАВЛЕНКО Олександр Володимирович – к.т.н., доцент кафедри 

автомобілів і тракторів КрНУ. 

2. ЧЕРНИШ Андрій Анатолійович – к.т.н., доцент кафедри автомобілів і 

тракторів КрНУ. 

3. ЧЕРНЕНКО Сергій Михайлович – к.т.н., доцент кафедри автомобілів і 

тракторів КрНУ. 



Секретар комісії – ТІНКАЛЮК Світлана Дмитрівна, старший лаборант 

кафедри автомобілів і тракторів КрНУ. 

 

67 комісія 

щодо приймання державного іспиту 

за комплексною контрольною роботою 

спец. 274 Автомобільний транспорт 

Освітньо-професійна програма: Автомобільний транспорт 

Голова комісії:  

ДОЛУДАРЄВ Віталій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри технології 

машинобудування КрНУ. 

Члени комісії: 

1. МАСЛОВ Олександр Гаврилович – д.т.н., професор, зав. кафедри 

галузевого машинобудування КрНУ. 

2. ПЄЄВА Ірина Едуардівна – к.т.н., старший викладач кафедри 

технології машинобудування КрНУ. 

3. КЛІМОВ Едуард Сергійович – к.т.н., доцент кафедри автомобілів і 

тракторів КрНУ. 

Секретар комісії – КОЙЦАН Наталія Вікторівна, інженер кафедри 

автомобілів і тракторів КрНУ. 

 

68 комісія 

щодо приймання атестаційного іспиту 

спец. 274 Автомобільний транспорт 

Освітньо-професійна програма: Автомобільний транспорт 

Голова комісії:  

ДОЛУДАРЄВ Віталій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри технології 

машинобудування КрНУ. 

Члени комісії: 
1. КЛІМОВ Едуард Сергійович – к.т.н., доцент кафедри автомобілів і 

тракторів КрНУ. 

2. ЧЕРНЕНКО Сергій Михайлович – к.т.н., доцент кафедри автомобілів і 

тракторів КрНУ. 

3. ШЕВЧЕНКО Олександр Іванович – к.т.н., доцент кафедри автомобілів і 

тракторів КрНУ. 

Секретар комісії – КОЙЦАН Наталія Вікторівна, інженер кафедри 

автомобілів і тракторів КрНУ. 

 

69 комісія 

щодо приймання державного екзамену  

спец. 275 Транспортні технології (за видами) 

Спеціалізація: 

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Освітньо-професійна програма: Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

Голова комісії:  



КАГАЛ Олег Володимирович – директор ПП «Євротранссервіс». 

Члени комісії: 

1. МОРОЗ Микола Миколайович – д.т.н., професор, зав. кафедри 

транспортних технологій КрНУ. 

2. ГАЙКОВА Тетяна Владиславівна – к.т.н., доцент кафедри 

транспортних технологій КрНУ. 

3. ХОРОЛЬСЬКИЙ Володимир Леонідович – к.т.н., доцент кафедри 

транспортних технологій КрНУ. 

Секретар комісії – КОРЕЦЬКА Світлана Іванівна, асистент кафедри 

транспортних технологій КрНУ. 

 

70 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів 

спец. 275 Транспортні технології (за видами) 

Спеціалізація: 

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Освітньо-професійна програма: Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

Голова комісії:  

КАГАЛ Олег Володимирович – директор ПП «Євротранссервіс». 

Члени комісії: 

1. МОРОЗ Микола Миколайович – д.т.н., професор, зав. кафедри 

транспортних технологій КрНУ. 

2. КОРОЛЬ Сергій Олександрович – к.т.н., доцент кафедри транспортних 

технологій КрНУ. 

3. ХОРОЛЬСЬКИЙ Володимир Леонідович – к.т.н., доцент кафедри 

транспортних технологій КрНУ. 

Секретар комісії – КОРЕЦЬКА Світлана Іванівна, асистент кафедри 

транспортних технологій КрНУ. 

 

71 комісія 

щодо приймання державного іспиту  

спец. 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 

Предметна спеціалізація: 

014.09 Середня освіта (Інформатика) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Інформатика) 

Голова комісії:  

ЯКИМЕЦЬ Сергій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри систем 

електроспоживання та енергетичного менеджменту КрНУ. 

1. ГРИГОРОВА Тетяна Альбертівна – к.т.н., доцент кафедри інформатики 

і вищої математики КрНУ. 

2. ГРИЦЮК Олена Сергіївна – к.п.н., доцент кафедри інформатики та 

вищої математики КрНУ. 

3. НАБОК Тетяна Андріївна – старший викладач кафедри інформатики і 

вищої математики КрНУ. 



Секретар комісії – КИБА Ірина Іванівна, старший викладач кафедри 

інформатики і вищої математики КрНУ. 

 

72 комісія 

щодо приймання державного іспиту  

спец. 113 Прикладна математика 

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерне моделювання 

Голова комісії:  

ЯКИМЕЦЬ Сергій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри систем 

електроспоживання та енергетичного менеджменту. 

Члени комісії: 
1. ЛЯШЕНКО Віктор Павлович – д.т.н., професор, зав. кафедри 

інформатики і вищої математики КрНУ. 

2. ГРИГОРОВА Тетяна Альбертівна – к.т.н., доцент кафедри інформатики 

і вищої математики КрНУ. 

3. НАБОК Тетяна Андріївна – старший викладач кафедри інформатики і 

вищої математики КрНУ. 

Секретар комісії – КИБА Ірина Іванівна, старший викладач кафедри 

інформатики і вищої математики КрНУ. 

 

73 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів 

спец. 113 Прикладна математика 

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерне моделювання 

Голова комісії:  

ЯКИМЕЦЬ Сергій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри систем 

електроспоживання та енергетичного менеджменту. 

Члени комісії: 
1. ГРИГОРОВА Тетяна Альбертівна – к.т.н., доцент кафедри інформатики 

і вищої математики КрНУ. 

2. МАКСИМОВА Лариса Петрівна – к.п.н., доцент кафедри інформатики 

і вищої математики КрНУ. 

3. ЧЕРНЕНКО Варвара Петрівна – к.ф.-м.н., доцент кафедри інформатики 

і вищої математики КрНУ. 

Секретар комісії – КИБА Ірина Іванівна, старший викладач кафедри 

інформатики і вищої математики КрНУ. 

 

74 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів 

спец. 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

Голова комісії:  

КОСТЕНКО Павло Павлович – к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних та 

інформаційних систем КрНУ. 

Члени комісії: 



1. ШЕВЧЕНКО Ігор Васильович – д.т.н., професор кафедри автоматизації 

та інформаційних систем КрНУ. 

2. СКРИЛЬ Олександр Олександрович – асистент кафедри автоматизації 

та інформаційних систем КрНУ. 

3. РИЛОВА Наталя Вікторівна – к.т.н., старший викладач кафедри 

автоматизації та інформаційних систем КрНУ. 

Секретар комісії – ІСТОМІНА Наталія Миколаївна, старший викладач 

кафедри автоматизації та інформаційних систем КрНУ. 

 

75 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів 

спец. 122 Комп’ютерні науки 

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

Голова комісії:  

КОСТЕНКО Павло Павлович – к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних та 

інформаційних систем КрНУ. 

Члени комісії: 
1. ШЕВЧЕНКО Ігор Васильович – д.т.н., професор кафедри автоматизації 

та інформаційних систем КрНУ. 

2. СКРИЛЬ Олександр Олександрович – асистент кафедри автоматизації 

та інформаційних систем КрНУ. 

3. РИЛОВА Наталя Вікторівна – к.т.н., старший викладач кафедри 

автоматизації та інформаційних систем КрНУ. 

Секретар комісії – ІСТОМІНА Наталія Миколаївна, старший викладач 

кафедри автоматизації та інформаційних систем КрНУ. 

 

76 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів 

спец. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітньо-професійна програма: 

Компютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 

Голова комісії:  

СИДОРЕНКО Валерій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних 

та інформаційних систем КрНУ. 

Члени комісії: 
1. ОКСАНИЧ Анатолій Петрович – д.т.н., професор кафедри 

автоматизації та інформаційних систем КрНУ. 

2. ПРИТЧИН Сергій Емільович – д.т.н., професор кафедри автоматизації 

та інформаційних систем КрНУ. 

3. КОНОХ Ігор Сергійович – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та 

інформаційних систем КрНУ. 

Секретар комісії – КОГДАСЬ Максим Григорович, к.т.н., доцент кафедри 

автоматизації та інформаційних систем КрНУ. 

 

 



77 комісія 

із розгляду та захисту дипломних проектів 

спец. 123 Комп’ютерна інженерія  

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерна інженерія 

 

Голова комісії:  

ОКСАНИЧ Ірина Григорівна – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та 

інформаційних систем КрНУ.  

Члени комісії: 
1. ГУЧЕНКО Микола Іванович – д.т.н., професор кафедри комп’ютерних 

та інформаційних систем КрНУ. 

2. СИДОРЕНКО Валерій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри 

комп’ютерних та інформаційних систем КрНУ. 

3. СЛАВКО Олена Геннадіївна – к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних та 

інформаційних систем КрНУ. 

Секретар комісії – ЮДІНА Анна Леонідівна, старший викладач кафедри 

комп’ютерних та інформаційних систем КрНУ. 

 

78 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів  

спец. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітньо-професійна програма: 

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика 

Голова комісії:  

ОГАРЬ Віта Олександрівна – к.т.н., доцент кафедри систем автоматичного 

управління і електроприводу КрНУ. 

Члени комісії:  
1. ПЕРЕКРЕСТ Андрій Леонідович – к.т.н., доцент, в.о. завідувача 

кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій КрНУ. 

2. МАМЧУР Дмитро Григорович – к.т.н., доцент кафедри автоматизації 

та комп’ютерно-інтегрованих технологій КрНУ. 

3. КІР’ЯНОВ Олег Федорович – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій КрНУ. 

Секретар комісії – МОЛОДИКА Інна Сергіївна, асистент кафедри 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій КрНУ. 

 

79 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів 

спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітньо-професійна програма: Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Голова комісії:  

ПРУС В’ячеслав В’ячеславович – к.т.н., доцент кафедри електричних машин 

і апаратів КрНУ. 

Члени комісії: 



1. БЯЛОБРЖЕСЬКИЙ Олексій Володимирович – к.т.н., доцент, в.о. зав. 

кафедри систем електроспоживання та енергетичного менеджменту 

КрНУ. 

2. ГЛАДИР Андрій Іванович – к.т.н., доцент кафедри систем 

електроспоживання та енергетичного менеджменту КрНУ.  

3. ЯКИМЕЦЬ Сергій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри систем 

електроспоживання та енергетичного менеджменту КрНУ. 

Секретар комісії – УСАТЮК Оксана Олександрівна, старший лаборант 

кафедри систем електроспоживання та енергетичного менеджменту КрНУ. 

 

80 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів 

спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітньо-професійна програма: 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Голова комісії:  

ГЛАДИР Андрій Іванович – к.т.н., доцент кафедри систем 

електроспоживання та енергетичного менеджменту КрНУ. 

Члени комісії: 

1. КАЛІНОВ Андрій Петрович – к.т.н., доцент кафедри систем 

автоматичного управління і електроприводу КрНУ. 

2. СЕРГІЄНКО Сергій Анатолійович – к.т.н., доцент кафедри систем 

автоматичного управління і електроприводу КрНУ.  

3. ЗАЧЕПА Юрій Володимирович – к.т.н., доцент кафедри систем 

автоматичного управління і електроприводу КрНУ. 

Секретар комісії – КАРПЕНКО Ольга Олександрівна, провідний фахівець 

кафедри систем автоматичного управління і електроприводу КрНУ. 

 

81 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів 

спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітньо-професійна програма: 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Голова комісії:  

ПЕРЕКРЕСТ Андрій Леонідович – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій КрНУ. 

Члени комісії: 
1. ЧОРНИЙ Олексій Петрович – д.т.н., професор кафедри систем 

автоматичного управління і електроприводу, директор Інституту 

електромеханіки, енергозбереження і систем управління КрНУ. 

2. КОРЕНЬКОВА Тетяна Валеріївна – к.т.н., доцент кафедри систем 

автоматичного управління і електроприводу КрНУ.  

3. МЕЛЬНИКОВ Вячеслав Олександрович – к.т.н., доцент кафедри 

систем автоматичного управління і електроприводу КрНУ.  

Секретар комісії – РИКОВА Ольга Миколаївна, навчальний майстер 

кафедри систем автоматичного управління і електроприводу КрНУ. 



82 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів 

спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітньо-професійна програма: 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Голова комісії:  

КРАВЕЦЬ Олексій Михайлович – к.т.н., старший викладач кафедри систем 

автоматичного управління і електроприводу КрНУ. 

Члени комісії: 

1. НЕКРАСОВ Андрій Вікторович – к.т.н., доцент кафедри електричних 

машин і апаратів КрНУ. 

2. ПРУС В’ячеслав В’ячеславович – к.т.н., доцент кафедри електричних 

машин і апаратів КрНУ. 

3. РИКОВ Геннадій Юрійович – старший викладач кафедри електричних 

машин та апаратів КрНУ. 

Секретар комісії – СЬОМКА Олександр Олександрович, асистент кафедри 

електричних машин і апаратів КрНУ. 

 

83 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів 

спец. 172 Телекомунікації та радіотехніка 

Освітньо-професійна програма: Телекомунікації та радіотехніка 

Голова комісії:  

ЧЕРНЕНКО Варвара Петрівна – к.ф.-.м.н., доцент кафедри інформатики і 

вищої математики КрНУ. 

Члени комісії: 
1. ФОМОВСЬКИЙ Фелікс Володимирович – к.т.н., доцент кафедри 

електронних апаратів КрНУ. 

2. ЮРКО Олексій Олексійович – к.т.н., доцент кафедри електронних 

апаратів КрНУ. 

3. КУХАРЕНКО Дмитро Володимирович – к.т.н., доцент кафедри 

електронних апаратів КрНУ. 

Секретар комісії – ГЛАДКИЙ Віктор Васильович, старший викладач 

кафедри електронних апаратів КрНУ. 

 

84 комісія 

щодо приймання державного екзамену,  

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів 

спец. 101 Екологія 

Освітньо-професійна програма: Екологія 

Голова комісії:  

БАХАРЄВ Володимир Сергійович – д.т.н., декан факультету природничих 

наук КрНУ. 

Члени комісії:  
1. ШМАНДІЙ Володимир Михайлович – д.т.н., професор, зав. кафедри 

екологічної безпеки та організації природокористування КрНУ. 



2. БЕЗДЄНЄЖНИХ Лілія Андріївна – к.т.н., доцент кафедри екологічної 

безпеки та організації природокористування КрНУ. 

3. РИГАС Тетяна Євгеніївна – к.т.н., старший викладач кафедри 

екологічної безпеки та організації природокористування КрНУ. 

Секретар комісії – ДЕЙНА Ігор Петрович, старший викладач кафедри 

екологічної безпеки та організації природокористування КрНУ. 

 

85 комісія 

щодо приймання державного екзамену,  

із розгляду та захисту випускних робіт бакалаврів 

спец. 183 Технології захисту навколишнього середовища 

Освітньо-професійна програма: Технології захисту навколишнього 

середовища 

Голова комісії:  

БАХАРЄВ Володимир Сергійович – д.т.н., декан факультету природничих 

наук КрНУ. 

Члени комісії:  
1. ШМАНДІЙ Володимир Михайлович – д.т.н., професор, зав. кафедри 

екологічної безпеки та організації природокористування КрНУ. 

2. БЕЗДЄНЄЖНИХ Лілія Андріївна – к.т.н., доцент кафедри екологічної 

безпеки та організації природокористування КрНУ. 

3. РИГАС Тетяна Євгеніївна – к.т.н., старший викладач кафедри 

екологічної безпеки та організації природокористування КрНУ. 

Секретар комісії – ДЕЙНА Ігор Петрович, старший викладач кафедри 

екологічної безпеки та організації природокористування КрНУ. 

 

86 комісія 

щодо приймання державного іспиту  

з геодезії, землеустрою та кадастру  

спец. 193 Геодезія та землеустрій 

Освітньо-професійна програма: Геодезія та землеустрій 

Голова комісії:  

БУРБА Лідія Іванівна – директор ДП «Полтавський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою». 

Члени комісії: 
1. МІХНО Павло Борисович – к.т.н., доцент кафедри геодезії, 

землевпорядкування та кадастру КрНУ. 

2. ЛАШКО Сергій Петрович – к.геол.н., доцент кафедри геодезії, 

землевпорядкування та кадастру КрНУ. 

3. ШЕЛКОВСЬКА Інна Миколаївна – к.т.н., доцент кафедри геодезії, 

землевпорядкування та кадастру КрНУ. 

Секретар комісії – ВАСИЛЕНКО Марина Григорівна, старший викладач 

кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ.  

 

87 комісія 

із розгляду та захисту випускних робіт 



спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітньо-професійна програма: Будівництво та цивільна інженерія 

Голова комісії:  

МАЦАК Олексій Андрійович – старший викладач кафедри гуманітарних 

наук, культури і мистецтва КрНУ. 

Члени комісії: 

1. АРТАМОНОВ Володимир Володимирович – д.т.н., професор кафедри 

геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ. 

2. ХОХЛОВ Олексій Геннадійович – к.т.н., доцент кафедри геодезії, 

землевпорядкування та кадастру КрНУ.  

3. КОЗАРЬ Валентин Іванович – к.т.н., доцент кафедри геодезії, 

землевпорядкування та кадастру КрНУ.  

Секретар комісії – КОЗАРЬ Лариса Миколаївна, старший викладач кафедри 

геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ.  

 

88 комісія 

із розгляду та захисту дипломних проектів (робіт) 

спец. 162 Біотехнології та біоінженерія 

Освітньо-професійна програма: Біотехнології та біоінженерія 

Голова комісії:  

СВЯТЕНКО Анатолій Іванович – к.т.н., доцент кафедри екологічної безпеки 

та організації природокористування КрНУ. 

Члени комісії: 
1. НИКИФОРОВ Володимир Валентинович – д.б.н., професор кафедри 

біотехнологій та біоінженерії КрНУ. 

2. НОВОХАТЬКО  Ольга Володимирівна – к.х.н., доцент кафедри 

біотехнологій та біоінженерії КрНУ. 

3. ПАСЕНКО Альона Вікторівна – к.т.н., доцент кафедри біотехнологій та 

біоінженерії КрНУ. 

Секретар комісії – СИМОНЕНКО Оксана Петрівна, інженер І категорії 

кафедри біотехнологій та біоінженерії КрНУ. 

 

89 комісія 

із розгляду та захисту дипломних робіт 

спец. 227 Фізична реабілітація 

Освітньо-професійна програма: Фізична реабілітація 

Голова комісії:  

КУХАРЕНКО Дмитро Володимирович – к.т.н., доцент кафедри електронних 

апаратів КрНУ.  

Члени комісії: 
1. АНТОНОВА Олена Іванівна – к.б.н., доцент кафедри здоров’я людини 

та фізичної культури КрНУ. 

2. СКИРТА Олег Сергійович – к.фіз.вих., старший викладач кафедри 

здоров’я людини та фізичної культури КрНУ. 

3. ЛОШИЦЬКА Тамара Іванівна – к.фіз.вих., доцент кафедри здоров’я 

людини та фізичної культури КрНУ. 



Секретар комісії – СОРОКІНА Світлана Олександрівна, старший викладач 

кафедри здоров’я людини та фізичної культури КрНУ. 

 

90 комісія 

із розгляду та захисту дипломних робіт 

спец. 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Освітньо-професійна програма: Фізична терапія, ерготерапія 

Голова комісії:  

КУХАРЕНКО Дмитро Володимирович – к.т.н., доцент кафедри електронних 

апаратів КрНУ.  

Члени комісії: 
1. АНТОНОВА Олена Іванівна – к.б.н., доцент кафедри здоров’я людини 

та фізичної культури КрНУ. 

2. СКИРТА Олег Сергійович – к.фіз.вих., старший викладач кафедри 

здоров’я людини та фізичної культури КрНУ. 

3. ЛОШИЦЬКА Тамара Іванівна – к.фіз.вих., доцент кафедри здоров’я 

людини та фізичної культури КрНУ. 

Секретар комісії – СОРОКІНА Світлана Олександрівна, старший викладач 

кафедри здоров’я людини та фізичної культури КрНУ. 

 

91 комісія 

щодо приймання державного екзамену  

спец. 263 Цивільна безпека 

Освітньо-професійна програма: Цивільна безпека 

Голова комісії:  

ГЕРАЩЕНКО Сергій Миколайович – начальник Кременчуцького МРУ ГУ 

ДСНС у Полтавській області.  

Члени комісії: 
1. СУКАЧ Сергій Володимирович – д.т.н., професор кафедри охорони 

праці, цивільної та промислової безпеки КрНУ. 

2. КОЛОСЮК Володимир Петрович – д.т.н., професор кафедри охорони 

праці, цивільної та промислової безпеки КрНУ. 

3. РЄЗНІК Дмитро Володимирович – к.т.н., доцент кафедри охорони 

праці, цивільної та промислової безпеки КрНУ. 

Секретар комісії – БРЕДУН Юлія Миколаївна, асистент кафедри охорони 

праці, цивільної та промислової безпеки КрНУ. 

 

 

 

В.о. ректора                                                                           В.В. Никифоров 


