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Освітня діяльність Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський державний технічний університет» ґрунтується на 

концептуальних засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державній 

Національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття), Законом України 

«Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», наказами Міністерства 

освіти і науки України, Статутом ДВНЗ «ПДТУ», Положенням про організацію 

освітнього процесу Університету, затвердженого Вченою радою університету 

28 серпня 2015 року протокол № 1, Правилами внутрішнього розпорядку 

Університету та іншими нормативно-правовими актами. 

 

Код та найменування спеціальності - 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка. 

 

Рівень вищої освіти - другий (магістерський) рівень вищої освіти  

- за Національною рамкою кваліфікацій (НРК) – 7 рівень; 

- за Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя 

(EQF LLL) – Level 7; 

- за Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (QF EHEA) 

– First cycle. 

 

Освітня програма: «Електротехнічні системи електроспоживання». 

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання: 90 кредитів.: очна (денна), 

заочна, нормативний термін навчання – 1 рік 4 місяці. 

 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності) – відсутні. 

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти: 

 Інтегральна компетентність: Спроможність вирішувати складні проблеми 

та питання під час професійної або науково-дослідницької діяльності в сфері 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, застосовуючи 

критичний аналіз, творчий підхід, нестандартні рішення, відповідальність, 

наполегливість та вмотивованість щодо досягнення поставленої мети, вміння 

виділити головне і правильно розставити акценти. 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Абстрактне мислення, аналіз та синтез. Здібність виявити недоліки, 

здатність знайти оптимальні шляхи вирішення проблеми, вміння 

систематизувати та узагальнити інформацію, закордонний та вітчизняний 
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досвід експлуатації, креативність, спрямованість на вдосконалення показників, 

параметрів, характеристик і режимів роботи об'єкту професійної (науково-

дослідницької) діяльності. 

ЗК2. Спілкування другою мовою. Вміння та бажання слідкувати за новими 

іноземними публікаціями, стандартами, довідковою літературою, каталогами 

фірм-виробників, схильність проявити ініціативу у спілкуванні з іноземними 

колегами. 

ЗК3. Здатність до навчання. Усвідомлення необхідності саморозвитку, 

самоорганізації та самовдосконалення, прагнення постійно підвищувати свій 

професіоналізм і реалізовувати індивідуальні здібності, бажання і 

зацікавленість активізувати пізнавальну діяльність з метою досягнення 

поставленої мети. 

ЗК4. Міжособистісна взаємодія. Комунікабельність, володіння та контроль 

за своїм емоційним станом, вміння організувати ефективну роботу колективу, 

спроможність до компромісу, обміну думками, ідеями, досвідом, здатність до 

координації дій підлеглих.  

Фахові компетентності: 

ФК1. Технологічна – вміння запровадити безпечну та ефективну 

експлуатацію електрообладнання систем електропостачання з дотриманням 

параметрів режиму та якості електроенергії в нормованих межах; здібність 

розробити та реалізувати на практиці заходи, спрямовані на підвищення 

надійності електропостачання, зниження втрат електроенергії, оснащення 

електричних мереж сучасними засобами автоматизації, управління, контролю і 

моніторингу, цифрової передачі даних та візуалізації. 

ФК2. Проектувальна – здатність розробити сучасні ескізні, технічні і 

робочі проекти з реконструкції та модернізації електроенергетичних об'єктів, 

використовуючи системи автоматизованого проектування на базі ЕОМ, 

прикладні комп'ютерні програми для моделювання режимів роботи та схемних 

параметрів систем генерації, передачі, розподілу та споживання електроенергії; 

спроможність забезпечити відповідність розроблених проектів технічним 

завданням, стандартам, нормам техніки безпеки, вимогам замовників; вміння 

застосувати уніфікацію схемних та конструкторських рішень, провести 

патентні дослідження та здійснити авторський нагляд за реалізацією 

розроблених проектів на практиці.  

ФК3. Дослідницька – змога та бажання виконувати інформаційний пошук, 

систематизацію та узагальнення необхідних даних, математичне та імітаційне 

моделювання електромеханічних та електротехнічних систем, бажання сприяти 

розвитку раціоналізації та винахідництва в підрозділах енергопідприємства 

(установи, організації, навчального закладу); здібність використовувати 

передовий вітчизняний і світовий досвід під час проведення експериментів, 

електричних вимірювань, виконання технічних розробок, спрямованих на 
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підвищення ефективності функціонування електроенергетичних об'єктів 

промислових підприємств, міст, сільського господарства, житлово-

комунального комплексу та транспорту; спроможність складати науково-

технічні звіти, оформляти заявки на винаходи, корисні моделі та патенти, 

виконувати держбюджетні та госпдоговорні науково-дослідні і проектно-

конструкторські роботи; змога опрацьовувати фахові (спеціалізовані) наукові 

видання та каталоги фірм-виробників сучасного електрообладнання на 

іноземній мові. 

ФК4. Організаційно-управлінська – здібність організувати роботу 

колективу і вибудувати відносини між підлеглими на принципах співпраці, 

дисциплінованості, відповідальності за прийняття рішень, що дозоляє 

реалізувати належне обслуговування, монтаж, налагодження, ремонт та 

введення у експлуатацію електрообладнання систем електропостачання, 

високий рівень його надійності, електробезпеки та електромагнітної сумісності; 

гнучкість мислення та готовність постійно оновлювати набуті знання, досвід і 

кваліфікацію, поширюючи їх на сферу економіки, енергозбереження, екології 

та охорони праці, інформаційного забезпечення; змога та бажання 

впроваджувати сучасні цифрові технології на електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних об'єктах;  здатність об'єктивно 

оцінювати ситуацію і швидко реагувати на її зміну; рішучість та послідовність 

у своїх вчинках; спроможність самостійно вирішувати певні питання; вміння 

вести діалог. 

ФК5. Культурологічна – володіння широкою ерудицією, високою 

внутрішньою культурою та самоорганізацією, цінностями та традиціями 

національної культурологічної спадщини; бажання займатися самоосвітою; 

відчуття корисності для суспільства; знання основ педагогіки та психології; 

толерантність; сформована громадянська позиція та загальнокультурні 

здібності, необхідні для здійснення ефективної професійної (науково-

дослідницької) діяльності. 

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати: 

- інженер-електрик,  

- інженер служби станцій та підстанцій,  

- провідний спеціаліст відділу головного енергетика промислового 

підприємства,  

- інженер з налагодження, обслуговування та ремонту електрообладнання 

систем електропостачання,  

- інженер служби високовольтних ліній електропередачі,  

- провідний експерт з енергозбереження в сфері житлово-комунального 

господарства,  

- майстер електричної дільниці (дільниці електропостачання),  
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- інженер-проектувальник (інженер-конструктор) електротехнічного бюро,  

- інженер з охорони праці та електробезпеки,  

- науковий співробітник-консультант,  

- консультант-аналітик у сфері електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки,  

- інженер групи оперативно-технічного забезпечення і координації 

взаємодії пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики,  

- інженер служби розподільних мереж,  

- інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг,  

- провідний спеціаліст центральної електротехнічної лабораторії,  

- інженер у сфері електрифікації та автоматизації міст і сільського 

господарства,  

- викладач вищого навчального закладу (асистент),  

- аспірант,  

- викладач професійно-технічного закладу,  

- викладач коледжу (технікуму),  

- молодший науковий співробітник. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання. 

Особа має право здобувати другий (магістерський) рівень вищої освіти за 

умови наявності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (диплом 

бакалавра, спеціаліста (зі споріднених спеціальностей), підтверджений 

документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV 

рівня акредитації). 

Решта вимог визначаються правилами прийому ВНЗ на освітньо-

професійну програму магістра. 

Вимоги до вступників: 

- високі навчальні досягнення ( загальний рейтинг студента); 

- інтерес до електричної інженерії; 

- бажання отримати високий рівень професійної підготовки; 

- готовність розвивати уміння аналізувати проблеми у електроенергетичній 

галузі; 

- здатність бути успішним в умовах конкурентного середовища; 

- інтерес до кар'єри інженера та кар'єри у споріднених галузях знань. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання: 

- види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, 

самоконтроль; 

- форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий контроль, 

захист 
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лабораторних та індивідуальних робіт, доповіді на семінарських заняттях, 

есе; 

- підсумкова атестація - захист магістерської роботи; 

- оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за стобальною 

шкалою та за національною чотирибальною шкалою - («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») або - («зараховано», «незараховано»). 

Атестація випускників освітньої програми «Електротехнічні системи 

електроспоживання» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» проводиться у формі захисту випускної кваліфікаційної 

роботи магістра. 

 

Механізм внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: 

- моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи 

оцінювання навчальних досягнень, навчальних планів та освітніх стандартів; 

- анкетування студентів щодо якості навчальних дисциплін; 

- щорічні звіти з моніторингу (включаючи огляди навчальних досягнень 

студентів); 

- періодичне оновлення освітньої програми; 

- програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; 

- щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу; 

- періодичні аудиторські перевірки університету Національним агентством 

із забезпечення якості вищої освіти; 

- постійний моніторинг прогресу студентів; 

- перевірка процесу проведення підсумкового контролю спеціальними 

комісіями; 

- повторне оцінювання щонайменше 80 відсотків робіт; 

- моніторинг статистики працевлаштування випускників. 

Комісії, відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання: 

- комісія методичної ради факультету з питань якості освітнього процесу; 

- постійна комісія Вченої ради університету із забезпечення якості вищої 

освіти; 

- галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти. 

Забезпечення зворотного зв'язку студентів щодо якості викладання та 

їх навчального досвіду: 

- відповідальні особи кафедр по роботі з випускниками; 

- оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентами; 

- вихідне анкетування щодо якості програми; 

- неформальні зустрічі та соціальні контакти зі студентами; 

- участь студентів у проектуванні змісту освітніх програм. 

 



прiоритети пiдвищення квалiфiкацii викладацькOго складу:
_ викориСтаннЯ результатiв наукОвих досЛiдженЬ у навчалъному процесi;- стажування за кордоном та спiвпраця iз зарубiжними вищими

навчальними закладами ;

- система рейтингового оцiнювання професорсько-викладацького складу;
- участь у мiжнародних методичних i наукових ceMiнapax, конференцiях,

симпозiумах;
- висвiтлення наукових i методичних результатiв та досягнень у фахових

мlжнародних наукометричних виданнях;
- навчання в аспiранryрi та докторанryрi;
- вiдпОвiднiстЬ рiвня квалiфiкацii кандидатiв

посадовим вимогам;
- встановлення мiнiмальних вимог до наукових здобуткiв кандидатiв на

посади викладачiв;
_ наставництво молодих викладачiв та_Bикладачiв-стажерiв.

Iндикатори якостi освiтньоi програми:
- пок€Lзник вiдсiву (вiдрахування) студентiв за лерiод навчання за

програмою;
- вiдгуки незалежних внчтрiшнiх i зовнiшнiх експертiв щодо якостi

програми;
- piBeHb сформованостi професiйних компетенцiй i важливих якостей

особистостi;
_ показник працевлаштування випускникiв за фахом.

Завiдувач кафедри В.С, Саравас

на по еади викладачiв
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 
1 - Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Другий (магістерського) рівня вищої освіти  

Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

за освітньою програмою «Електротехнічні системи електроспожи-

вання» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 

1,4 роки 

Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень, HPK – 7 рівень / 
Магістр 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Термін дії освітньої про-

грами 

5 років 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньої програми 

http://pstu.edu/uk/інформація/освітні-програми/ 

2 - Мета освітньої програми 

Навчання фахівців, здатних грамотно обслуговувати, налагоджувати, організовувати безпечне  

введення у експлуатацію та ремонт електрообладнання систем електропостачання, планувати та 

реалізовувати заходи щодо енергозбереження та зменшення електроспоживання, виконувати 

наукові дослідження та викладацьку діяльність в галузі електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, впроваджувати сучасні засоби підвищення ефективності функціонування еле-

ктричних мереж, станцій та підстанцій 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (га-

лузь знань, спеціаль-

ність, спеціалізація (за 

наявності)) 

14 Електрична інженерія 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. Магістр з електроенергетики, електротехні-

ки та електромеханіки за освітньою програмою «Електротехнічні 

системи електроспоживання» повинен навчитися поглибленим те-

оретичним і практичним знанням у сфері професійної експлуата-

ції, монтажу та ремонту електрообладнання систем електропоста-

чання, забезпечення електромагнітної сумісності та якості елект-

роенергії, набути компетенції з використання математичних та 

прикладних програм при вирішенні задач аналізу і синтезу надій-

ності електроенергетичних систем, моделювання електромеханіч-

них та електротехнічних систем, оволодіти вміннями і навичками 

роботи із сучасними цифровими та мікропроцесорними пристроя-

ми передачі даних і управління, які використовуються в електрое-

нергетиці 

Основний фокус освіт-

ньої програми 

Спеціалізоване навчання та професійна підготовка висококваліфі-

кованих фахівців, які мають змогу працювати, виконувати дослі-

дження та викладати учбові дисципліни у сфері електропостачання 

і електрифікації промислових підприємств, міст, сільського госпо-

дарства, житлово-комунального комплексу та транспорту. 

Ключові слова: системи електропостачання, електромагнітна сумі-

сність, якість електроенергії, надійність електроенергетичних сис-
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тем, цифрові та інформаційні технології в електроенергетиці 

Особливості програми Спрямована на поглиблене вивчення сучасних тенденцій та прин-

ципів побудови високонадійних автоматизованих систем генерації, 

передачі, розподілу та споживання електроенергії; значну увагу 

при викладанні спеціальних дисциплін приділено питанням енер-

гоаудиту, енергоменеджменту, енергозбереження та енергоефек-

тивності; базується на залученні студентів до формування навичок 

науково-дослідної роботи 
4 - Придатність до працевлаштування 

Придатність до працев-

лаштування 

Інженер-електрик, інженер служби станцій та підстанцій, провід-

ний спеціаліст відділу головного енергетика промислового підп-

риємства, інженер з налагодження, обслуговування та ремонту 

електрообладнання систем електропостачання, інженер служби 

високовольтних ліній електропередачі, провідний експерт з енер-

гозбереження в сфері житлово-комунального господарства, майс-

тер електричної дільниці (дільниці електропостачання), інженер-

проектувальник (інженер-конструктор) електротехнічного бюро, 

інженер з охорони праці та електробезпеки, науковий співробіт-

ник-консультант, консультант-аналітик у сфері електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки, інженер групи оперативно-

технічного забезпечення і координації взаємодії пристроїв релей-

ного захисту та протиаварійної автоматики, інженер служби роз-

подільних мереж, інженер служби ізоляції та захисту від перена-

пруг, провідний спеціаліст центральної електротехнічної лабора-

торії, інженер у сфері електрифікації та автоматизації міст і сіль-

ського господарства, викладач вищого навчального закладу (асис-

тент), аспірант, викладач професійно-технічного закладу, викла-

дач коледжу (технікуму), молодший науковий співробітник 
Подальше навчання Магістр може продовжувати навчання за освітньою програмою на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії, підвищувати ква-

ліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту 

5 — Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентсько-центроване навчання, самостійне вивчення дисцип-

лін, проблемно-орієнтоване навчання за допомогою лекцій, прак-

тичних та індивідуальних занять, лабораторних та курсових робіт  

Оцінювання Усне та письмове опитування, лабораторні звіти, тести, презента-

ція науково-дослідної роботи, захист курсових робіт, захист магіс-

терської роботи, заліки, екзамени 

6 — Програмні компетентності 

Інтегральна компетент-

ність 

Спроможність вирішувати складні проблеми та питання під час 

професійної або науково-дослідницької діяльності в сфері елект-

роенергетики, електротехніки та електромеханіки, застосовуючи 

критичний аналіз, творчий підхід, нестандартні рішення, відпові-

дальність, наполегливість та вмотивованість щодо досягнення пос-

тавленої мети, вміння виділити головне і правильно розставити 

акценти 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Абстрактне мислення, аналіз та синтез. Здібність виявити 

недоліки, здатність знайти оптимальні шляхи вирішення пробле-

ми, вміння систематизувати та узагальнити інформацію, закордон-

ний та вітчизняний досвід експлуатації, креативність, спрямова-

ність на вдосконалення показників, параметрів, характеристик і 

режимів роботи об'єкту професійної (науково-дослідницької) дія-

льності. 
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ЗК 2. Спілкування другою мовою. Вміння та бажання слідкувати 

за новими іноземними публікаціями, стандартами, довідковою лі-

тературою, каталогами фірм-виробників, схильність проявити 

ініціативу у спілкуванні з іноземними колегами. 

ЗК 3. Здатність до навчання. Усвідомлення необхідності саморо-

звитку, самоорганізації та самовдосконалення, прагнення постійно 

підвищувати свій професіоналізм і реалізовувати індивідуальні 

здібності, бажання і зацікавленість активізувати пізнавальну дія-

льність з метою досягнення поставленої мети. 

ЗК 4. Міжособистісна взаємодія. Комунікабельність, володіння 

та контроль за своїм емоційним станом, вміння організувати ефек-

тивну роботу колективу, спроможність до компромісу, обміну ду-

мками, ідеями, досвідом, здатність до координації дій підлеглих.  

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Технологічна – вміння запровадити безпечну та ефективну 

експлуатацію електрообладнання систем електропостачання з до-

триманням параметрів режиму та якості електроенергії в нормова-

них межах; здібність розробити та реалізувати на практиці заходи, 

спрямовані на підвищення надійності електропостачання, знижен-

ня втрат електроенергії, оснащення електричних мереж сучасними 

засобами автоматизації, управління, контролю і моніторингу, циф-

рової передачі даних та візуалізації. 

ФК 2. Проектувальна – здатність розробити сучасні ескізні, техні-

чні і робочі проекти з реконструкції та модернізації електроенер-

гетичних об'єктів, використовуючи системи автоматизованого 

проектування на базі ЕОМ, прикладні комп'ютерні програми для 

моделювання режимів роботи та схемних параметрів систем гене-

рації, передачі, розподілу та споживання електроенергії; спромож-

ність забезпечити відповідність розроблених проектів технічним 

завданням, стандартам, нормам техніки безпеки, вимогам замов-

ників; вміння застосувати уніфікацію схемних та конструкторсь-

ких рішень, провести патентні дослідження та здійснити авторсь-

кий нагляд за реалізацією розроблених проектів на практиці.  

ФК 3. Дослідницька – змога та бажання виконувати інформацій-

ний пошук, систематизацію та узагальнення необхідних даних, ма-

тематичне та імітаційне моделювання електромеханічних та елек-

тротехнічних систем, бажання сприяти розвитку раціоналізації та 

винахідництва в підрозділах енергопідприємства (установи, орга-

нізації, навчального закладу); здібність використовувати передо-

вий вітчизняний і світовий досвід під час проведення експеримен-

тів, електричних вимірювань, виконання технічних розробок, 

спрямованих на підвищення ефективності функціонування елект-

роенергетичних об'єктів промислових підприємств, міст, сільсько-

го господарства, житлово-комунального комплексу та транспорту; 

спроможність складати науково-технічні звіти, оформляти заявки 

на винаходи, корисні моделі та патенти, виконувати держбюджет-

ні та госпдоговорні науково-дослідні і проектно-конструкторські 

роботи; змога опрацьовувати фахові (спеціалізовані) наукові ви-

дання та каталоги фірм-виробників сучасного електрообладнан-

ня на іноземній мові. 

ФК 4. Організаційно-управлінська – здібність організувати роботу 

колективу і вибудувати відносини між підлеглими на принципах 

співпраці, дисциплінованості, відповідальності за прийняття рі-

шень, що дозоляє реалізувати належне обслуговування, монтаж, 

налагодження, ремонт та введення у експлуатацію електрооблад-
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нання систем електропостачання, високий рівень його надійності, 

електробезпеки та електромагнітної сумісності; гнучкість мислен-

ня та готовність постійно оновлювати набуті знання, досвід і ква-

ліфікацію, поширюючи їх на сферу економіки, енергозбереження, 

екології та охорони праці, інформаційного забезпечення; змога та 

бажання впроваджувати сучасні цифрові технології на електрое-

нергетичних, електротехнічних та електромеханічних об'єктах;  

здатність об'єктивно оцінювати ситуацію і швидко реагувати на її 

зміну; рішучість та послідовність у своїх вчинках; спроможність 

самостійно вирішувати певні питання; вміння вести діалог. 

ФК 5. Культурологічна – володіння широкою ерудицією, високою 

внутрішньою культурою та самоорганізацією, цінностями та тра-

диціями національної культурологічної спадщини; бажання займа-

тися самоосвітою; відчуття корисності для суспільства; знання ос-

нов педагогіки та психології; толерантність; сформована грома-

дянська позиція та загальнокультурні здібності, необхідні для 

здійснення ефективної професійної (науково-дослідницької) дія-

льності. 

7 — Програмні результати навчання 

Технологічні ПРН 1. Усвідомлення необхідності розуміння основ технології ви-

робництва промислового підприємства, його виробничих потуж-

ностей, спеціалізації та особливостей структури, які безпосередньо 

впливають на побудову і режими роботи системи електропоста-

чання, технічні характеристики та конструктивні особливості за-

стосованого електрообладнання, його надійну, раціональну і без-

печну експлуатацію, електромагнітну сумісність, рівень електрос-

поживання і втрат електроенергії.  

ПРН 2. Здібність забезпечити безперервне постачання технологіч-

ного устаткування електроенергією в належному об'ємі та належ-

ної якості з дотриманням правил охорони праці та безпечного ви-

конання робіт, вимог нормативних актів про охорону навколиш-

нього середовища. 

ПРН 3. Спроможність налагодити економне витрачання електрое-

нергії на технологічні потреби підприємства, започаткувати моні-

торинг та контроль за електроспоживанням шляхом використання 

сучасних цифрових та інформаційних технологій, організувати 

своєчасну перевірку приладів обліку електроенергії, пристроїв ре-

лейного захисту, автоматики, управління та передачі даних. 

ПРН 4. Знання порядку укладання договорів щодо забезпечення 

підприємства електроенергією на технологічні потреби, основ 

економіки та менеджменту, організації виробництва, праці та 

управління; розуміння процедури оформлення актів на списання 

та заявок на придбання електрообладнання, необхідних матеріалів 

і запасних частин; вміння зробити техніко-економічне обґрунту-

вання необхідності комплексної реконструкції і модернізації елек-

троенергетичного та технологічного устаткування. 

ПРН 5. Здатність розробити та вжити заходи щодо запобігання 

аваріям, поломкам і підвищеному зносу технологічного та елект-

роенергетичного устаткування, організувати належний облік від-

мов силового електрообладнання, запропонувати шляхи та засоби 

стосовно підвищення ефективності функціонування розподільних 

мереж, технологічних комунікацій, енергоспоживаючих устано-

вок, діючих енергоблоків тощо. 
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Проектувальні ПРН 6. Спроможність розробити проекти щодо реконструкції та 

модернізації діючих систем електропостачання промислових підп-

риємств, міст, сільського господарства, житлово-комунального 

комплексу та транспорту, скласти технічні завдання на проекту-

вання нових електроенергетичних об'єктів (електростанцій, підс-

танцій, розподільних мереж та ін.) з урахуванням використання 

сучасних цифрових та мікропроцесорних пристроїв керування та 

передачі даних, візуалізації та інформаційного забезпечення про-

цесів генерації, передачі, розподілу та споживання електроенергії.  

ПРН 7. Знання проектної документації, матеріалів, інформації, ор-

ганізаційно-технічних умов, необхідних для виконання своїх поса-

дових обов'язків і розпоряджень керівництва, отримання необхід-

ного обладнання та інвентарю, запровадження належної експлуа-

тації та своєчасного ремонту ліній електропередачі, трансформа-

торів, електродвигунів і т.д., що в кінцевому підсумку сприяє під-

вищенню рівня надійності електропостачання, електромагнітної 

сумісності, зниженню електроспоживання тощо. 

ПРН 8. Здатність виконати в процесі проектування складні техні-

ко-економічні розрахунки, математичне та комп'ютерне (імітацій-

не) моделювання схемних параметрів та режимів роботи електрое-

нергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем, роз-

робити програми випробувань, технологічні карти, паспорти 

(в тому числі патентні й ліцензійні), інструкції з безпечної експлу-

атації електрообладнання.  

ПРН 9. Розуміння принципів роботи, умов монтажу і використан-

ня, порядку введення в експлуатацію, необхідного оснащення, те-

хнічних характеристик, економічних показників проектованих 

електроенергетичних об'єктів; вміння оцінити відповідність рівня 

розроблених проектів найкращим вітчизняним та світовим зраз-

кам, вимогам екологічного законодавства та охорони навколиш-

нього середовища, нормам техніки безпеки та ін. 

ПРН 10. Вміння визначити потенційних інвесторів та замовників 

(у тому числі й закордонних), розробити порядок проведення тор-

гів (тендерів); змога та бажання проводити переговори з інозем-

ними постачальниками, фірмами-виробниками сучасного електро-

обладнання; спроможність забезпечити належне укладання і вико-

нання контрактів (договорів). 

ПРН 11. Бажання після розробки проекту брати участь у складанні 

заявок на винаходи, раціоналізаторські пропозиції, корисні моделі, 

патенти та промислові зразки; прагнення вдосконалити проект, 

поліпшити його технічні показники, покращити співвідношення 

досягаємий ефект/витрати. 
ПРН 12. Розуміння процедури погодження розроблених проектів з 

іншими підрозділами підприємства, представниками замовника, 

органами нагляду за безпекою праці та виконанням трудового за-

конодавства та ін.; вміння вивчити та критично проаналізувати 

проектно-конструкторську документацію на електроенергетичні 

об'єкти, яка надходить від інших підприємств і організацій, з точки 

зору відповідності вимогам енергоефективності, надійності, осна-

щення засобами автоматизації, візуалізації, моніторингу, контро-

лю та передачі даних. 
Дослідницькі ПРН 13. Знання методів проведення наукових досліджень, експе-

риментів, випробувань, вимірювань, сучасних прикладних та ма-

тематичних програм для комп'ютерного (імітаційного) моделю-



99 

 

вання електроенергетичних, електротехнічних та електромеханіч-

них систем, обробки даних; володіння навичками роботи з науко-

во-технічною літературою на іноземній мові (монографії, наукові 

публікації у періодичних виданнях та у збірниках матеріалів кон-

ференцій, каталоги фірм-виробників, патенти та ін.), міжнародни-

ми комп'ютерними базами даних, в яких міститься інформація в 

галузі наукових досліджень з електроенергетики (IEEE Xplore 

Digital Library, IET Library, Google Scholar, ResearchGate тощо). 

ПРН 14. Змога виконати теоретичні та експериментальні дослі-

дження, спрямовані на підвищення надійності систем електропос-

тачання, забезпечення енергозберігаючих режимів роботи елект-

рообладнання та його електромагнітної сумісності, вдосконалення 

систем автоматики, управління, контролю, моніторингу і передачі 

даних, впровадження нетрадиційних джерел електроенергії в 

складі електроенергетичних систем з розподіленою генерацією. 

ПРН 15. Знання стандартів, технічних умов та інших керівних ма-

теріалів щодо розробки і оформлення держбюджетних і госпдого-

вірних науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт; ро-

зуміння процесу підготовки наукових публікацій, заявок на вина-

ходи і корисні моделі, раціоналізаторських пропозицій, порядку 

впровадження результатів досліджень у виробництво; знання за-

конодавчої бази, що регламентує захист інтелектуальної власності. 

ПРН 16. Усвідомлення необхідності дотримання правил техніки 

електробезпеки під час проведення наукових досліджень, вміння 

оцінити можливі екологічні ризики та негативні наслідки для на-

вколишнього середовища за умови втілення наукових розробок у 

виробництво; володіння основами економічної теорії, менеджмен-

ту, маркетингу, навичками складання кошторисної документації, 

які дозволяють зробити економічне обґрунтування доцільності ви-

конання дослідження, знайти потенційних замовників, інвесторів, 

ринок збуту тощо.  

ПРН 17. Вміння чітко сформулювати мету, предмет, об'єкт, мето-

ди, завдання наукового дослідження; здатність до аналізу та виді-

лення головного; вміння висунути гіпотези і припущення, зробити 

порівняння, обґрунтування, конкретизацію, класифікацію, уза-

гальнення і систематизацію; бажання довести експериментальні та 

теоретичні дослідження до практичної реалізації; вміння взяти 

участь у науковій дискусії, використати педагогічні прийоми при 

командній роботі; володіння методами активізації розумової дія-

льності; здібність здійснити творчий пошук, запропонувати декі-

лька підходів до розв'язання проблеми. 

ПРН 18. Готовність до безперервної освіти, прагнення збагачувати 

свої знання і досвід, бажання оволодіти сучасними інформаційни-

ми та цифровими технологіями в електроенергетиці, навчитися 

новим мовам програмування, опанувати сучасну контрольно-

вимірювальну апаратуру, пристрої на базі мікропроцесорної та 

комп'ютерної техніки; бажання відстежувати новітні наукові роз-

робки та тенденції у розвитку систем електропостачання, зміни у 

сфері впровадження енергозберігаючих технологій, сучасні засоби 

підвищення надійності електроенергетичних систем та нові спосо-

би забезпечення якості електроенергії. 

ПРН 19. Вміння працювати на перспективу і результат; змога за-

стосовувати досягнення світової та вітчизняної науки, нові прогре-

сивні методи експлуатації і ремонту електрообладнання, спрямо-

вані на зниження перерв електропостачання, усунення нештатних 
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ситуацій, запобігання аваріям, які можуть спричинити шкоду та 

загрозу здоров'ю персоналу, пошкодження дорогого технологічно-

го устаткування, великі збитки, ризики виникнення екологічних 

проблем довкілля.  
Організаційно-

управлінські 

 

ПРН 20. Знання основ організації виробництва, праці та управлін-

ня, економіки і фінансів, правил і норм охорони праці, виробничої 

санітарії та протипожежного захисту, правил технічної експлуата-

ції та технології проведення ремонтів, безпечної організації робіт 

на об'єктах електроенергетичного господарства, постанов, розпо-

ряджень, методичних, нормативних та інших керівних матеріалів, 

що регламентують експлуатацію електрообладнання, електричних 

мереж, пристроїв релейного захисту та автоматики, комунікацій-

ного устаткування тощо. 

ПРН 21. Вміння провести виробничий інструктаж підлеглих сто-

совно безпечних методів праці, змога та бажання перевірити за-

безпеченість працівників захисними засобами та пристроями; зда-

тність організувати належний інвентарний облік наявності та руху 

основних матеріальних фондів, налагодити необхідний облік, мо-

ніторинг, контроль та аналіз витрат і втрат електроенергії.  

ПРН 22. Змога взяти участь у роботі спеціальних нарад, присвяче-

них змінам у планах виробництва, обмеженням у споживанні газу, 

палива, електроенергії, проблемам з фінансуванням, очікуваним 

різким змінам погодних умов, та спроможність розробити відпові-

дні заходи, які дозволять експлуатувати електрообладнання, за-

безпечуючи надійне електропостачання споживачів електроенер-

гію в належному об'ємі та належної якості.  

ПРН 23. Здібність підготувати висновки з наявних раціоналізатор-

ських пропозицій та поданих заявок на винаходи, забезпечити їхнє 

своєчасне впровадження у виробництво; здатність задіяти механі-

зми залучення співробітників до інноваційної діяльності (премію-

вання, підвищення в посаді, моральна підтримка і т.д.), вжити за-

ходи щодо заохочення персоналу до підвищення інтелектуального 

та професійного рівнів.  

ПРН 24. Вміння організувати ефективну роботу системи планово-

запобіжних ремонтів та експлуатації електрообладнання систем 

електропостачання, започаткувати раціональну організацію праці 

під час його обслуговування, модернізації, монтування; здібність 

розробляти, обґрунтовувати і приймати рішення з питань стратегі-

чного розвитку електроенергетичних систем; здатність налагодити 

ефективний взаємообмін інформацією, досвідом, компетенціями, 

інноваціями, ноу-хау з представниками постачальних, підрядних, 

проектно-конструкторських, науково-дослідних організацій (у то-

му числі й з іноземними колегами). 

ПРН 25. Відчуття нового та вміння піти на розумний ризик, спро-

можність творчо, оригінально і нестандартно розв'язувати пробле-

ми, сміливість у прийнятті рішень, вміння брати на себе відповіда-

льність, висока працездатність, увага до підлеглих, критичність та 

самокритичність, схильність до рішучих дій, здатність заряджати 

своєю енергією інших, здібність ставити адекватні вимоги залежно 

від ситуації, стійкість до стресу, чесність, порядність, принципо-

вість, прямота, невтомність в організаторській роботі, доброзичли-

вість, володіння навичками соціальної взаємодії, визнання індиві-

дуальності особистості, вміння вислухати, спроможність планува-

ти складну роботу, відчуття часу. 
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8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Практично всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викла-

данні професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені 

та вчені звання 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Всі аудиторії, лабораторії та інші приміщення відповідають буді-

вельним та санітарним нормам, оснащені якісним освітленням та 

засобами протипожежної безпеки; студенти достатньо забезпечені 

мультимедійними проекторами, комп'ютерними класами з необ-

хідними прикладними програмами; розвинена соціальна інфра-

структура (студенти з інших міст у повному обсязі забезпечені гу-

ртожитками; в наявності пункти харчування, спортивний ком-

плекс, культурно-просвітницький центр, центр комп’ютерних тех-

нологій, база відпочинку, центр стартапів, центр управління трудо-

вими ресурсами, відділ дистанційного навчання, освітній центр 

для вступників, які проживають на території проведення антите-

рористичної операції або в населених пунктах, розташованих на 

лінії розмежування)  

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Студенти повністю забезпечені дротовим та Wi-Fi доступом до 

всесвітньої мережі Internet, працює портал навчально-методичних 

матеріалів (електронна база даних бібліотеки), бібліотека має на-

лежну кількість друкованих підручників, посібників, довідників, 

монографій, фахових періодичних видань тощо 

9 — Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Реалізується на підставі двосторонніх договорів між ДВНЗ «При-

азовський державний технічний університет» та вищими навча-

льними закладами України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Реалізується на підставі двосторонніх договорів між ДВНЗ «Приа-

зовський державний технічний університет» та закордонними ви-

щими навчальними закладами-партнерами 

Навчання іноземних здо-

бувачів вищої освіти 

Можливе після вивчення курсу української мови на факультеті 

інженерної та мовної підготовки 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисцип-

ліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфі-

каційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов'язкові компоненти ОП 

Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 

ОК 1. Ділова іноземна мова 3 залік 

ОК 2. Внутрішньофірмовий менеджмент 3 залік 

ОК 3. Педагогіка вищої школи 3 залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 9 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 

ОК 4. Електропостачання 6 екзамен, за-

хист курсово-

го проекту 

ОК 5. Інформаційні технології в електроенергетиці 6 екзамен 

ОК 6. Математичне моделювання електромеханічних та 

електротехнічних систем 

6 екзамен 

ОК 7. Надійність електроенергетичних систем 6 екзамен 

ОК 8. Електромагнітна сумісність 8 залік, екзамен 

ОК 9. Науково-дослідна робота студента 3 Залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 35 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1  

ВБ 1.1. Енергозбереження 5 екзамен 

ВБ 1.2. Цивільний захист 3 залік 

ВБ 1.3. Охорона праці в галузі 4 дифзалік 

ВБ 1.4. Системи цифрової передачі даних і управління в 

електроенергетиці 

5 дифзалік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 16 

Вибірковий блок 2  

ВБ 2.1. Soft Skills для інженерів 5 екзамен 

ВБ 2.2. Інтелектуальна власність 3 залік 

ВБ 2.3. Інжиніринг і управління охороною навколишнього 

середовища 

5 екзамен 

ВБ 2.4. Основи наукових досліджень 3 дифзалік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 16 

Практична підготовка 

ПП 1. Переддипломна практика 9 дифзалік 

Магістерська робота 21  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  



103 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

Граф логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми 

 

І (V) курс, 1 (9) семестр

Ділова іноземна мова 

(3 кредити, залік)

Внутрішньофірмовий 

менеджмент 

(3 кредити, залік)

Електропостачання

(6 кредитів, екзамен, Захист 

курсового проекту)

Енергозбереження

(5 кредити, екзамен)

Інтелектуальна власність

(3  кредити, залік)

Системи цифрової передачі 

даних і управління в 

електроенергетиці

(5 кредитів, дифзалік)

Soft Skills для інженерів

(5 кредитів, екзамен)

Інжиніринг і управління 

охороною навколишнього 

середовища 

(5 кредити, екзамен)

Основи наукових 

досліджень 

(3 кредити, дифзалік)

І (V) курс, 2 (10) семестр
ІІ (VI) курс, 3 (11) 

семестр

Педагогіка вищої школи

(3 кредити, залік)

Інформаційні технології

в електроенергетиці

(6 кредитів, екзамен)

Охорона праці в галузі

(4 кредити, дифзалік)

 Надійність 

електроенергетичних систем 

(6 кредитів, екзамен)

Науково-дослідна робота 

студента (3 кредити, залік)

Переддипломна 

практика

(9 кредитів, 

дифзалік)

Магістерська робота (21 

кредит)
ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ВБ 

1.3

ОК 7

ОК 9

ПП 1

ВБ 1.1

ВБ 2.2

ВБ 1.4

ВБ 2.1

ВБ 2.3

ВБ 2.4

ОК 8
Електромагнітна сумісність 

(4 кредитів, екзамен)

ОК 8
Електромагнітна сумісність 

(4  кредити, залік)

Математичне моделювання 

електромеханічних та 

електротехнічних систем

(6 кредитів, екзамен)

ОК 6

ВБ 1.2
 Цивільний захист 

(3 кредити, залік)
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 141 «Електро-

енергетика, електротехніка та електромеханіка» проводиться у формі захисту 

кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження їм ступеня магістра із присвоєнням 

кваліфікації «магістр з електроенергетики, електротехніки та електромехані-

ки». Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми 
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ПРН 8 + +  + + + + + + + + + + + +  + + + + + 

ПРН 9 +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 10 + + +  +     + +  +    +    + 

ПРН 11  +   +  +  + + + + +   + +    + 

ПРН 12  +   + + + + + + + + +  + + +  + + + 

ПРН 13 +   + + + +  + + + + + + + + + +   + 

ПРН 14 +   + +  + + + + + + + +  + + +   + 

ПРН 15 + +   +    + + +  +   + +    + 

ПРН 16 + +    +  + + + + + +   + +  + + + 

ПРН 17  + +  +    + + +  +   + +    + 

ПРН 18 +  + + +  + + + + + + + + + + + +   + 

ПРН 19 +  + + + + + + + + +  +  + + +  + + + 

ПРН 20  +   + + + +  + + +  +  + + + + +  

ПРН 21  + + + + + + + + + + +   + +   + +  

ПРН 22  + + +  + + +  + + +  +    + + +  

ПРН 23 + + +  +    + + + + +   + +    + 

ПРН 24 + + + + + + + + + + + + +   + +   + + 

ПРН 25 + + +  + + +  + + +  +  + + +  + + + 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та елект-

ромеханіка 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

Освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання» 

Форма навчання денна, заочна  

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

та строк навчання 90, 1 рік 4 місяця 

Навчальний план, затверджений Вченою радою 17.05.2017 р. 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) немає 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) немає 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання навчання на базі  першого 

(бакалаврського) рівня освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 

результатами вступних випробувань 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти здо-

бувач 

Програмні результати навчан-

ня 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 
 

1 2 3 

I. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 

Здатність до ділових 

комунікацій у професій-

ній сфері, знання основ 

ділового спілкування, 

навичок роботи в колек-

тиві 

Користуватися діловою 

мовою усного та письмового 

спілкування 

Володіння англійською мо-

вою, включаючи спеціальну 

термінологію, для проведення 

літературного пошуку. 

Ділова іноземна мова 

Використовувати нор-
мативно-довідкові та 
програмні продукти для 
організації роботи при-
ладів обліку в системах 
електроспоживання. 
 

Здійснювати управління у 
сфері раціонального викорис-
тання енергоресурсів.  
Здатність прийняття рішення 
щодо вибору необхідного під-
вищення енергоефективності 
розподільчих мереж та елект-
роспоживачів. 

Внутрішньофірмовий мене-

джмент 

Здатність формування 

соціально-психоло-

гічного клімату у 

трудовому колективі 

Використовуючи положення 

соціальної психології, засоби 

та прийоми впливу на робіт-

ників, вміти створювати пот-

рібні соціально-економічні 

відносини між членами трудо-

вого колективу на правовій 

основі і демократичних прин-

ципах 

Аналізувати соціальні і 

соціально-психологічні явища 

у трудовому колективі 

Діагностувати і поліпшувати 

стан соціально-

психологічного клімату  

Поважати людську гідність і 

чемно спілкуватися з людьми 

Педагогіка вищої школи 

II. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

Вільно орієнтуватися у 
методах побудови і роз-
рахунку мереж електро-
постачання промисло-
вих підприємств та міст, 
бути спроможнім розра-
ховувати втрати в них; 
розуміти особливості 
різних методів розраху-
нку електричних кіл.  

Здатність проводити поперед-

нє техніко-економічне обґрун-

товування проектів; готовність 

виконувати розрахунок і прое-

ктування систем електропос-

тачання відповідно до техніч-

ного завдання, з використан-

ням засобів автоматизації про-

ектування; здатність розробля-

ти проектну і технічну доку-

ментацію, оформляти закінче-

ні проектно-конструкторські 

роботи. 

Здатність прийняття рішення 

Електропостачання 
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1 2 3 

щодо вибору виду системи 

компенсації реактивної поту-

жності, зменшення втрат елек-

троенергії в трансформаторах 

та лініях електропередач. 

Користуватися нормативними 

документами для проектуван-

ня електричних мереж, вимоги 

до електричної частини елект-

роустановок внутрішньобуди-

нкового призначення, критерії 

вибору елементів електроме-

реж. 

Здатність розробляти 
ефективні алгоритми 
рішення сформульова-
них задач з використан-
ням сучасних мов про-
грамування і забезпечу-
вати їх програмну реалі-
зацію. 
  

Здатність виконувати 
комп’ютерні обчислення, що 
мають відношення до проблем 
електроенергетики, викорис-
товуючи належне програмне 
забезпечення, знання з аналізу 
та відображення результатів. 
Здатність до самостійного 
розв’язання наукових проблем 
у сфері електроенергетики, 
оптимізації режимів роботи 
розподільчих мереж в умовах 
ринкової економіки; здатність 
до створення математичних 
моделей для імітаційного мо-
делювання та комп’ютерного 
моделювання у сфері електро-
енергетики. 

Інформаційні технології в 

електроенергетиці 

Здатність ефективно 
застосовувати методи 
аналізу, математичне 
моделювання, виконува-
ти фізичні та математи-
чні експерименти під 
час наукових дослі-
джень. 
Готовність застосовува-
ти принципи планування 
й методи автоматизації 
експерименту на основі 
інформаційно - вимірю-
вальних комплексів як 
засобів підвищення точ-
ності і зниження затрат 
на його проведення, ма-
ти навички вимірювань 
в реальному часі. 

Здатність до демонстрації си-
стематичних знань сучасних 
методів проведення дослі-
джень в області електроенер-
гетики, електротехніки та 
електромеханіки.  
Застосовувати знання і розу-
міння для розв’язування задач 
синтезу та аналізу елементів 
та систем, характерних обра-
ній області наукових дослі-
джень. 
Досліджувати і моделювати 
явища та процеси в складних 
динамічних системах. 

Математичне моделювання 

електромеханічних та елект-

ротехнічних систем  

Здатність використову-
вати базові знання з фі-
зики, математики та 

Оцінювати параметри роботи 

електротехнічного, електрое-

нергетичного та електромеха-

Надійність електроенергети-

чних систем 
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електротехніки для ви-
рішення практичних 
задач в галузі електрое-
нергетики, електротех-
ніки та електромеханіки. 

нічного обладнання й відпові-

дних комплексів і систем та 

розробляти заходи щодо під-

вищення їх енергоефективно-

сті та надійності. 

Оцінювати надійність роботи 

електроенергетичних, елект-

ротехнічних та електромеха-

нічних систем. 

Аналізувати та підви-

щувати якість електрич-

ної енергії в в ситемах 

електропостачання. 

Використовувати нор-

мативно-довідкові та 

програмні продукти для 

організації роботи при-

ладів обліку в системах 

електроспоживання. 

Здатність виконувати вимірю-

вання фізичних величин для 

виконання досліджень шля-

хом планування, виконання та 

аналізу експериментів, аналі-

зування отриманих результа-

тів в контексті існуючих тео-

рій, формулювати відповідні 

висновки. 
Здійснювати перетворювання 
вимірювальної інформації та її 
технічні характеристики, 
структури та алгоритми циф-
рової обробки інформації. 

Електромагнітна сумісність 

Здатність формулювати 
мету і задачі досліджен-
ня у відповідності з тен-
денціями і перспектива-
ми розвитку електрое-
нергетики, а також су-
міжних галузей науки і 
техніки, здатність об-
ґрунтовано вибирати 
теоретичні і експериме-
нтальні методи і засоби 
рішення сформульова-
них задач.  
Готовність застосовува-
ти принципи планування 
й методи автоматизації 
експерименту на основі 
інформаційно - вимірю-
вальних комплексів як 
засобів підвищення точ-
ності і зниження затрат 
на його проведення, ма-
ти навички вимірювань 
в реальному часі. 

Здатність до самостійного 
розв’язання наукових проблем 
у сфері електроенергетики, 
оптимізації режимів роботи 
розподільчих мереж в умовах 
ринкової економіки; здатність 
до створення математичних 
моделей для імітаційного мо-
делювання та комп’ютерного 
моделювання у сфері електро-
енергетики. 
Здатність виконувати 
комп’ютерні обчислення, що 
мають відношення до проблем 
електроенергетики, викорис-
товуючи належне програмне 
забезпечення, знання з аналізу 
та відображення результатів. 
 

Науково-дослідна робота 

студента 

Здатність використову-
вати на практиці вміння 
і навички в організації 
дослідних і проектних 
робіт. 
Готовність до активного 

Здатність до самостійного 
розв’язання наукових проблем 
у сфері електроенергетики, 
оптимізації режимів роботи 
розподільчих мереж в умовах 
ринкової економіки; здатність 

Переддипломна практика 
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спілкування з колегами 
в науковій, виробничій і 
соціально - суспільних 
сферах діяльності. 
Здатність адаптуватись 
до умов які змінюються, 
переоцінювати накопи-
чений досвід, аналізува-
ти свої можливості. 
Здатність формулювати 
мету і задачі досліджен-
ня у відповідності з тен-
денціями і перспектива-
ми розвитку електрое-
нергетики, а також су-
міжних галузей науки і 
техніки, здатність об-
ґрунтовано вибирати 
теоретичні і експериме-
нтальні методи і засоби 
рішення сформульова-
них задач. 

до створення математичних 
моделей для імітаційного мо-
делювання та комп’ютерного 
моделювання у сфері електро-
енергетики. 
 
  

Здатність формулювати 
мету і задачі досліджен-
ня у відповідності з тен-
денціями і перспектива-
ми розвитку електрое-
нергетики, а також су-
міжних галузей науки і 
техніки, здатність об-
ґрунтовано вибирати 
теоретичні і експериме-
нтальні методи і засоби 
рішення сформульова-
них задач.  
Здатність формувати 
стратегію власного тео-
ретичного досвіду, ви-
значати його предмет, 
цілі й задачі. 
Готовність оформлюва-
ти, представляти, допо-
відати і аргументувати 
захищати результати 
виконаної роботи. 
 

Здатність до самостійного 
розв’язання наукових проблем 
у сфері електроенергетики, 
оптимізації режимів роботи 
розподільчих мереж в умовах 
ринкової економіки; здатність 
до створення математичних 
моделей для імітаційного мо-
делювання та комп’ютерного 
моделювання у сфері електро-
енергетики. 
Вміти оформлювати результа-
ти досліджень з необхідними 
науковими узагальненнями і 
відповідно до діючих вимог 
до змісту і викладення матері-
алу роботи. 
Оволодіння робочими навич-
ками працювати самостійно 
(магістерська робота), або в 
групі (лабораторні роботи, 
включаючи навички лідерства 
при їх виконанні), уміння 
отримати результат у рамках 
обмеженого часу. 
Володіння англійською мо-
вою, включаючи спеціальну 
термінологію, для проведення 
літературного пошуку. 

Магістерська робота 

III. Вибіркові компоненти 

Здатність самостійно 
придбати і використову-

Вміти оцінити енергетичну 

ефективність споживання ене-

Енергозбереження 
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вати в практичній діяль-
ності нові знання і нави-
чки в своїй предметній 
області. 
 

ргоносіїв . 

Вміти здійснювати техніко-

економічне, оперативно-

виробниче планування, регу-

лювання режимів систем тяго-

вого   електропостачання, ви-

користовуючи методи матема-

тичного моделювання 

Здатність планувати та 

керувати проведенням 

рятувальних та інших 

невідкладних робіт; 

планувати заходи з ци-

вільного захисту, корис-

туючись засобами 

зв’язку для оповіщення 

та управління у надзви-

чайних ситуаціях. 

Здатність прогнозувати мож-

ливість виникнення надзви-

чайних ситуацій та їх масшта-

би, можливі наслідки аварій і 

катастроф; здійснювати захо-

ди захисту людей та матеріа-

льних цінностей від наслідків 

транспортних та виробничих 

аварій, катастроф і стихійних 

лих; оцінювати хімічну, раді-

аційну обстановку та стійкість 

роботи підприємства в умовах 

надзвичайних ситуацій. 

Цивільний захист 

Використовувати зако-
нодавчі, нормативно-
технічні й нормативно-
правові акти для вирі-
шення завдань забезпе-
чення охорони, безпеки 
праці і електробезпеки 
на відповідних ділянках 
виробничої діяльності в 
галузі електроенергети-
ки, електротехніки та 
електромеханіки. 

Використовувати творчий пі-
дхід, отримані теоретичні 
знання при вирішенні завдань 
застосовування заходів і засо-
бів захисту працюючих в еле-
ктричних установках на ета-
пах проектування, ремонту й 
експлуатації ЕУ, а також для 
організації високопродуктив-
ної безпечної і нешкідливої 
праці на конкретному об'єкті, 
робочому місці. 

Охорона праці в галузі 

Здатність виконувати 
розрахунки параметрів 
електронних приладів та 
пристроїв у системах 
електроенергетики. 

Здійснювати перетворювання 
вимірювальної інформації та її 
технічні характеристики, 
структури та алгоритми циф-
рової обробки інформації. 

Системи цифрової передачі 

даних і управління в елект-

роенергетиці 

Здатність засвоєння 

нових знань, 

прогресивних 

технологій та 

різноманітних інновацій 

Використовуючи технічні но-

винки та економічні важелі, 

заохочувати робітників впро-

ваджувати передові методи і 

прийоми праці 

Опановувати нові знання, 

прогресивні технології та 

різноманітні інновації 

Приймати практичні рішення 

щодо оптимального 

застосування набутих знань 

при виконанні своїх 

професійних обов’язків у 

колективі 

Soft Skills для інженерів 
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Творчо працювати та
розв'язувати рiзноманiтнi
проблеми професiон€шьного
та соцiашьного характеру

| 
Златнiсть виконувати

| норми законодавства i
l..захиIцати cBot шрава на
базi норм чинного
законодавства i
демократичних
принципiв

Виробити в собi здатнiсть
виконувати норми
законодавства
Захищ ати cBoi права на базi
норм чинного законодавства i
демократичних принципiв

IнтелектуаiIьна власнi сть

Використовувати зако-
нодавчi, нормативно-
технiчнi й нормативно-
правовi акти для вирi-
шення завдань забезше-
чення охорони, безпеки
працi i електробезпеки
на вiдповiдних дiлянках
виробничоi дiяльностi в
гац/зi електроенергети-
ки, електротехнiки та
ел с1,: тр G;-, ] 9 х €[н iKI} .

Творчий гriдхiд при ви-
борi методiв i засобiв
захисту в електричних
установках для забезпе-
чення електробезпеки
персонапу.

Використовувати творчий пi-
дхiд, отриманi теоретичнi
знання при вирiшеннi завдань
застосовування заходiв i засо-
бiв захисту працюючих в еле-
ктричних установках на ета-
пах проектування, ремонту й
експлуатацiТ ЕУ, а також для
органiзацii високопродуктив-
ноi безгtечноi i нешкiдливоi
гrрацi на конкретному об'сктi,
робочому мiсцi.

Iнжинiринг i управлiння
охороною навколишнього
середовища

Здатнiсть форrулювати
мету i задачi дослiджен-
ня 1, вiдповiдностi з тен-
денцiями i перспектива-
ми розвитку електрое-
нергетики, а також су-
мiжних галузей науки i
технiки, здатнiсть об-
Г,-Fl;p,t,,C,Ji'fi' вибирати
теоретичнi i експериме-
нтапьнi методи i засоби
рiшення сформульова-
них задач.
Здатнiсть самостiйно
придбати i використову-
вати в практичнiй дiяль-
HocTi HoBi знання i нави-
чки в своiй предметнiй
областi.

Здатнiсть оцiнювати власти-
BocTi ЕuIьтернативних засобiв
дослiдницькоi та практичноi'
дiяльностi, вибирати €Lльтер-
нативи.

Основи наукових дослiджень

Гарант освiтнъоТ програми / керiвник
кафедри iз спецiальноi пiдготовки,
завiдувач кафедри

(( "lt
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5. Кадрові вимоги забезпечення провадження освітньої діяльності 

 

На даний час у ДВНЗ «ПДТУ» працює 322 науково-педагогічних пра-

цівників з них 50 осіб (15,5 %) -  які мають науковий ступінь доктора наук 

та/або вчене звання професора; 183 особи (56,8 %)  - які мають науковий сту-

пінь кандидата наук та/або вчене звання доцента; 72,36 % - усього науково-

педагогічних працівників, які мають вчений ступінь.  

Науково-педагогічний склад кафедри включає фахівців, які мають дос-

від педагогічної діяльності в вищому закладі, роботи на підприємствах, в ор-

ганах управління, комерційних організаціях. Загальна чисельність професор-

сько-викладацького складу кафедри – 8 науково-педагогічних працівників, з 

них 2 доктори техн. наук, професори (25 %), 5 кандидатів техн. наук, доцен-

тів (62,5 %), 1 асистент, аспірант.  Таким чином на кафедрі електроенергети-

чних комплексів та систем працює 87,5 % науково-педагогічних працівників, 

які мають вчений ступінь. 

Викладачі кафедри активно ведуть наукову роботу. Основним напрям-

ком наукової діяльності кафедри є питання енергоефективності та якості еле-

ктропостачання промислових підприємств. Головні питання, що становлять 

зміст проблеми якості електроенергії: оцінка електромагнітної сумісності 

джерел електромагнітних завад та інших навантажень, тобто вплив низькоча-

стотних електромагнітних завад на електроустановки і оцінка виникаючого 

при цьому економічного збитку; оцінка рівнів електромагнітних завад, що 

генеруються різним нелінійним і різкозмінним навантаженням і прогнозу-

вання їх рівнів у вузлах систем електропостачання; мінімізація рівнів цих за-

вад до допустимих згідно стандартам значень. 

Тематика наукових досліджень кафедри постійно розширюється. В 

останні десятиріччя одним з основних напрямків наукової діяльності кафедри 

в галузі якості електроенергії є проблема розрахунку, нормування й мініміза-

ції інтергармонік в системах електропостачання. (доц., к.т.н. Бараненко Т.К.,  

к.т.н. Саравас В.Є.), окрім цього на кафедрі проводяться дослідження в галузі 
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надійності електропостачання (доц., к.т.н. Горпинич О.В.), зокрема дослі-

дження методів визначення фактичного зносу і залишкового ресурсу тривало 

експлуатованого устаткування. До нових напрямків наукової діяльності ка-

федри слід віднести дослідження ферорезонансних перенапруг вимірюваль-

них трансформаторів напруги та засобів їх демпфування (проф., д.т.н. Саєнко 

Ю.Л.). Розвиток джерел електроенергії з розподіленою генерацією (сонячні і 

вітрові електростанції, електростанції з використанням паливних елементів, 

когенераційні установки і т.д.) сприяв виділенню принципово нового напря-

мку досліджень, пов’язаних з вирішенням проблем з якістю електроенергії в 

розподільних мережах з джерелами електроенергії з розподіленою генераці-

єю (проф., д.т.н. Саєнко Ю.Л., доц., к.т.н. Горпинич О.В., доц., к.т.н. Баране-

нко Т.К., аспірант Молчан А.В.). 

Співробітники кафедри займаються проблемою зниження рівнів показ-

ників якості електроенергії на підприємствах чорної і кольорової металургії. 

На сьогоднішній день розроблені і використовуються різні методи і відповід-

ні багатофункціональні технічні засоби. На кафедрі розроблена інженерна 

методика, що дозволяє в конкретних випадках розраховувати параметри ко-

ливань напруги.  

На кафедрі виконана низка держбюджетних робіт: «Електромагнітна 

сумісність промислових споживачів» (2012 – 2013 рр.), замовник – МОН 

України, «Забезпечення електромагнітної сумісності перетворювачів частоти 

та мережі живлення з метою оптимізації енергетичних показників» (2012 – 

2013 рр.), замовник – МОН України, «Підвищення ефективності та якості 

електропостачання промислових підприємств» (2013 – 2014 рр.), замовник – 

МОН України, «Оптимізація режимів та удосконалення управління система-

ми електропостачання підприємств» (2014 – 2015 рр.), замовник – МОН 

України; «Дослідження перенапруг в електричних мережах з ізольованою 

нейтраллю за наявності ферорезонансних явищ» (2013-2015 рр.), замовник – 

МОН України, «Підвищення надійності функціонування електричних систем 

з урахуванням якості електроенергії» (2014 – 2015 рр.), замовник – МОН 
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України, «Інтегральна оцінка електромагнітних втрат і збитків у масштабах 

України, оптимізація якості електроенергії в електричних мережах» (2015-

2017 рр.), замовник – МОН України. Виконується держбюджетна робота 

«Підвищення надійності та оптимізація режимів електроспоживання промис-

лових і міських об'єктів з нелінійними й різкозмінними навантаженнями» 

(2017-2019), замовник – МОН України.  

Виконано низку госпдоговірних робіт: «Моніторінг режимів електрич-

них мереж, від яких живляться перевантажні машини другого перевантажу-

вального комплексу та вуглеперевантажувального комплексу (ВПК)», замов-

ник - ДП «Маріупольський морський торговельний порт», обсяг фінансуван-

ня – 97 тис. грн. (2013-2014 рр.), «Підвищення надійності та ефективності 

системи електропостачання», замовник - ПАТ «МК «Азовсталь», обсяг фі-

нансування – 330 тис. грн. (2014-2015 рр.). 

За останні п'ять років співробітниками кафедри опубліковано більше 

200 наукових праць, у тому числі 4 монографії, 1 підручник, 6 навчальних 

посібників на винаходи та корисні моделі.  

Міжнародна діяльність – це важливіший компонент стійкого розвитку 

вищої школи, залог успіху та міжнародного визнання кожного навчального 

закладу, в тому числі і нашого університету. В університеті, зокрема на ка-

федрі електроенергетичних комплексів та систем, міжнародна діяльність 

здійснюється в наступних основних напрямках: 

 навчання іноземних громадян; 

 підготовка та реалізація міжнародних проектів і програм; 

 мобільність студентів у формі семестрового навчання студентів 

ДВНЗ «ПДТУ» в закордонних ВНЗ і навчання з можливістю отри-

мання подвійного диплома; 

 відрядження вчених, викладачів, аспірантів і студентів до закор-

донних ВНЗ; 

 обмін студентами з закордонними партнерами; 

 прийом делегацій із закордонних країн; 
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 участь співробітників університету у міжнародних наукових кон-

ференціях, симпозіумах, семінарах, виставках за кордоном; 

 організація і проведення у ДВНЗ «ПДТУ» міжнародних конфере-

нцій (з участю закордонних партнерів); 

 публікація наукових робіт у закордонних виданнях. 

Впродовж тривалого часу (близько 30 років) між кафедрою електрое-

нергетичних комплексів та систем та Інститутом електроенергетики Лодзь-

кого технічного університету (Польша) діє двосторонній договір про спів-

працю в важливих напрямках вищої освіти та наукових досліджень. В рамках 

цього договору практично щорічно проводиться обмін групами студентів для 

проходження технологічної практики. 30-річний досвід спільної роботи в об-

ласті якості електроенергії співробітників Інституту електроенергетики Ло-

дзького технічного університету (м. Лодзь, Польща) та співробітників кафед-

ри електроенергетичних комплексів та систем дозволив перемогти у конкурсі 

спільних українсько-польських науково-дослідних проектах з реалізацією у 

2018 - 2019 рр. – «Якість електроенергії в розподільних мережах з розподіле-

ною генерацією». З 15.10.2010 р. по 04.10.2013 р. співробітники кафедри 

приймали участь у міжнародному проекті TEMPUS PROMENG. В рамках 

програми «Польський Erasmus в Україні» в ВУЗах Польщі в 2015 р. проходи-

ли включене навчання 6 студентів кафедри. 23.09.2015 р. в дисертаційній ра-

ді Лодзського технічного університету успішно захистив дисертацію на здо-

буття наукового ступеня доктора філософії колишній аспірант і стажист-

дослідник ДВНЗ «ПДТУ» Халіл Селім Тамер Мохамед (Єгипет). Науковим 

керівником з української сторони був О.В. Горпинич, доц., к.т.н.  

На кафедрі електроенергетичних комплексів та систем постійно ве-

деться робота щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівни-

ків. Загальносистемне підвищення кваліфікації викладачів кафедри прохо-

дить згідно план-графіку один раз на 5 років, який виконується повністю.  

Результати роботи науково-педагогічних працівників оцінюються за 

допомогою  рейтингової системи. 
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Розрахунок кадрової забезпеченості за освітньо-професійною 

програмою «Електротехнічні системи електроспоживання» із спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: 

- кількість викладачів з науковими ступенями та/або вченими звання-

ми - 100%; 

- кількість викладачів, що працюють на постійній основі - 100%; 

- частка докторів наук та/або професорів складає 27 %. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що кадровий потенціал 

кафедри електроенергетичних комплексів та систем відповідає вимогам 

МОН України щодо акредитації освітньо-професійної програми «Електроте-

хнічні системи електроспоживання» із спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем освіти. 

Склад групи забезпечення спеціальності 141 Електроенергетика, елект-

ротехніка та електромеханіка розраховується таким чином, щоб кількість  

здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання на одного з чле-

нів групи не перевищувала 30. Маємо: 

 
Денна 

форма навчання 

Заочна 

форма навчання 
Усього 

Магістри 43 31 74 

Бакалаври 115 130 245 

Аспіранти та докторанти 2 – 2 

Разом 159 162 321 
 

Таким чином, склад групи забезпечення спеціальності 141 Електро-

енергетика, електротехніка та електромеханіка дорівнює: 

321/30 = 10,7 ≈ 11 чол.  

з показниками: 

- кількість викладачів з науковими ступенями та/або вченими звання-

ми - 91%; 

- кількість викладачів, що працюють на постійній основі - 100%; 

- частка докторів наук та/або професорів складає 27 %. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що кадровий потенціал 

групи забезпечення спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка відповідає вимогам МОН України щодо акредитації 

освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживан-

ня» із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеха-

ніка за другим (магістерським) рівнем освіти. 



 
1

2
4 

 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
 

Таблиця 5.1 

 

Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі кафедри електроенергетичних комплексів та систем за 

освітньо-професійною програмою «Електротехнічні системи електроспоживання» із спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
 

Прізвище, 

ім’я, по ба-

тькові кері-

вника та 

членів про-

ектної гру-

пи 

Найме-
нування 
посади, 
місце 

роботи 

Наймену-

вання закла-

ду, який за-

кінчив ви-

кладач 

(рік закін-

чення, спеці-

альність, 

кваліфікація 

згідно з до-

кументом 

про вищу 

освіту) 

Науковий сту-

пінь, 

шифр і наймену-

вання наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж 

науково-

педаго-

гічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, на-

уково-дослідна робота, участь у кон-

ференціях і семінарах, робота з аспі-

рантами та докторантами, керівницт-

во науковою роботою студентів) 

Відомості про під-

вищення кваліфі-

кації викладача 

(найменування за-

кладу, вид докуме-

нта, тема, дата ви-

дачі) 

Приміт-
ки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  



 
1

2
5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Саєнко 

Юрій 

Леонідович 

 

Професор 

кафедри 

електрое-

нергетич-

них ком-

плексів та 

систем 

Ждановський 

металургійний 

інститут, 1984 

p., «Електропо-

стачання про-

мислових під-

приємств, міст 

та сільського 

господарства», 

інженер-

електрик 

Доктор техн. наук зі 

спеціальності 

05.09.05 «Теоретич-

на електротехніка та 

електропривод», 

2003 р., тема «Реак-

тивна потужність в 

мережах електропо-

стачання з неліній-

ними навантажен-

нями», професор за 

кафедрою електро-

постачання промис-

лових підприємств 

34 роки 1. Якість електричної енергії у тягових мере-

жах електрифікованих залізниць / Сиченко 

В.Г., Саєнко Ю.Л., Босий Д.О. - Видавництво 

ПФ "Стандарт Сервіс", Дніпропетровськ , 

2015. –344с. 

2. Sayenko Y., Popov A., Pawelek R. Przepięcia 

w sieciach z izolowanym punktem neutralnym. - 

Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 

91 NR 11/2015, pp. 86-89. 

3. Sayenko, Y.L., Kalyuzhniy, D.N., 

Svergunenko, S.V. Identification of the Linear 

generalized load in the distribution problem actual 

contributions in the distortion of stresses in three-

phase four-current networks. - Technical Electro-

dynamics, 2018, No 2, pp. 67-74. 

4. Sayenko Y., Baranenko T., Kalyuzhniy D. 

Compensation of reactive power in electrical 

supply systems of large industrial enterprises.- 

Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 

91 NR 11/2015, pp. 77-80. 

5. Sayenko Y., Kalyuzhniy D. Analytical methods 

for determination of the factual contributions 

impact of the objects connected to power system 

on the distortion of symmetry and sinusoidal 

waveform of voltages.- Przegląd 

elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 NR 

11/2015, pp. 81-85. 

3. Zhezhelenko I.V.,Shidlovskiy A.K.,Pivnyak 

G.G., Sayenko Y.L. Electromagnetic compability 

in electric power supply systems. – Textbook for 

institution of higher education. 2
nd

 edition. – D.: 

National Mining University. – 2013. – 239 p. 

Робота з аспірантами та докторантами, 

керівництво студентською науковою роботою 

Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ», курси під-

вищення кваліфікації, 

тема 

«Спільна робота роз-

подільних джерел 

енергії та енергосис-

теми», 

свідоцтво  

ІП 24815706/000156-

17 від 20.02. 2017р. 

 
Інститут електроене-

ргетики Лодзького 

технічного універси-

тету (м. Лодзь, Поль-

ща), сертифікат, тема 

«Дослідження якості 

електроенергії в мік-

росистемах електро-

постачання», 

16.10.2015 р. 

 

Інститут електроене-

ргетики Лодзького 

технічного універси-

тету (м. Лодзь, Поль-

ща), сертифікат, тема 

«Дослідження інтег-

рації розподілених 

джерел енергії від 

енергосистеми», 

23.07.2016 р. 

30.1 

30.2 

30.3 

30.4 

30.5 

30.7 

30.8 

30.10 

30.11 

30.12 

30.14 

30.16 

  



 
1

2
6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бараненко 

Тетяна 

Костянтинівна 

Доцент 

кафедри 

електрое-

нергетич-

них ком-

плексів та 

систем 

Маріупольсь-

кий 

металургійний 

інститут, 

1989р., «Елек-

тропостачання 

промислових 

підприємств, 

міст та 

сільського 

господарства», 

інженер-

електрик 

 

Кандидат технічних 

наук зі спеціальнос-

ті 05.14.02 «Елект-

ричні станції, мере-

жі та системи», тема 

дисертації: «Розро-

бка методів розра-

хунку інтергармонік 

напруги і струму в 

електричних мере-

жах з електротехно-

логічним устатку-

ванням та безпосе-

редніми перетворю-

вачами частоти», 

доцент за кафедрою 

електропостачання 

промислових підп-

риємств 

22 роки 1. Zhezhelenko, I., Sayenko, Y., Baranenko, T., 

Pawelek, R. Engineering Methods of Evaluation 

of Additional Power Losses in Electric Power 

Networks at Non-Sinusoidal Conditions / 

Przeglad Elektrotechniczny, 2014, R. 90 NR 

7/2014, s. 226-229. 

http://pe.org.pl/articles/2014/7/50.pdf. 
2. Sayenko, Y., Baranenko T., Kalyuzhniy D. 

Compensation of reactive power in electrical 

supply systems of large industrial enterprises/ 

Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 

91 NR 11/2015, pp. 77-80.  

3. Sayenko Yu. L. Features of selection of capaci-

tor banks in electric networks with interharmonic 

sources / Yu. L. Sayenko, T. K. Baranenko, D. N. 

Kalyuzhniy // Electrical engineer-

ing&electromechanics. – 2017. – No. 5. – P. 67-

70.  doi: 10.20998/2074-272X.2017.5.11. 
4. Zhezhelenko, I., Sayenko, Y., Baranenko, T., 

Pawelek, R. Metoda oceny dodatkowych strat 

mocy w sieciach elektroenergetycznych w 

warunkach odkształcenia napiecia / Przeglad 

Elektrotechniczny, 2014, R. 90 NR 7/2014, s. 

226-229. 

5. Жежеленко И.В. Приближенные методы 

оценки значений показателей качества элект-

роэнергии / И.В. Жежеленко, Ю.Л. Саенко, 

Т.К. Бараненко // Энергосбережение на желез-

нодорожном транспорте и в промышленности: 

Материалы IV Международной научно-

практической конференции, 11-14 июня 2013 

г., Воловец. – Днепропетровск: ДНУЖТ, 2013. 

- С. 41-42. 

Робота з аспірантами, керівництво студентсь-

кою науковою роботою 

Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ», курси під-

вищення кваліфікації, 

тема  

«Спільна робота роз-

подільних джерел 

енергії та енергосис-

теми», 

свідоцтво  

ІП 24815706/000157-

17 від 20.02. 2017р. 
 

Інститут електроене-

ргетики Лодзького 

технічного універси-

тету (м. Лодзь, Поль-

ща), сертифікат, тема 

«Дослідження якості 

електроенергії в мік-

росистемах електро-

постачання», 

16.10.2015 р. 
 

Інститут електроене-

ргетики Лодзького 

технічного універси-

тету (м. Лодзь, Поль-

ща), сертифікат, тема 

«Дослідження інтег-

рації розподілених 

джерел енергії від 

енергосистеми», 

23.07.2016 р. 

30.1 

30.2 

30.5 

30.8 

30.10 

30.13 

30.14 

  

http://pe.org.pl/articles/2014/7/50.pdf
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Види і результати професійної діяльності науково-педагогічних працівників 

проектної групи, яка утворена у складі кафедри електроенергетичних комплексів та 

систем за освітньою програмою «Електротехнічні системи електроспоживання» із 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 

Дані наводяться за останні п’ять років  

(друга половина 2013 р. – перша половина 2018 р.) 

 

Саєнко Юрій Леонидович 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

1. Sayenko, Y.L., Kalyuzhniy, D.N., Svergunenko, S.V. Identification of the Linear generalized load in 

the distribution problem actual contributions in the distortion of stresses in three-phase four-current 

networks. - Technical Electrodynamics, 2018, No 2, pp. 67-74 

2. Sayenko, Y., Kalyuzhniy, D. Analytical methods for determination of the factual contributions impact 

of the objects connected to power system on the distortion of symmetry and sinusoidal waveform of 

voltages. - Przeglad Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 NR 11/2015, pp. 81-85 

3. Sayenko, Y., Popov, A., Pawełek, R. Przepięcia w sieciach z izolowanym punktem neutralnym. - 

Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 NR 11/2015, pp. 86-89 

4. Sayenko, Y., Baranenko, T., Kalyuzhniy, D. Compensation of reactive power in electrical supply 

systems of large industrial enterprises. - Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 NR 

11/2015, pp. 77-80 

5. Sayenko, Yu.L., Nesterovych, V.V., Popov, A.S. Device for measuring voltage transformers 

protection from ferroresonance processes in network with isolated neutral point. - Naukovyi Visnyk 

Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2014, No 5, pp. 69-75 

6. Zhezhelenko, I., Sayenko, Y., Baranenko, T., Pawelek, R. Engineering methods of evaluation of 

additional power losses in electric power networks at non-sinusoidal conditions. - Przegląd 

elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 7/2014, pp. 226-229 

7. Kukhun, W.R., Sayenko, Y.L. Modelling of electrical equipment lifetime at lowpower quality. - 

International Journal of Power and Energy Systems, Vol. 33, No. 4, 2013, p.139-143 

8. Sayenko Yu. L. Features of selection of capacitor banks in electric networks with interharmonic 

sources / Yu. L. Sayenko, T. K. Baranenko, D. N. Kalyuzhniy // Electrical 

engineering&electromechanics. – 2017. – No. 5. – P. 67-70.  doi: 10.20998/2074-272X.2017.5.11. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Бараненко Е.В. Методы компенсации реактивной 

мощности в сетях с нелинейными нагрузками / Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – № 26. 

– С. 204-210.  

2 Саенко Ю.Л., Павелек Р. Влияние тяговых нагрузок на системы электроснабжения. - 

«Електрифікація транспорту», науковий журнал ДНУЗТ, №8, 2014. – C. 49-54. 

3 Yuriy Sayenko, Artem Popov, Bernhard Arndt Investigation of voltage transformers operating 

modes in networks with insulated neutral terminal at non-symmetric modes.- FHWS Science Journal, 

2014 (Jahrgang 2), Ausgabe 1, pp. 8-15.  

4 Саенко Ю.Л., Нестерович В.В., Попов А.С. Устройство защиты измерительных 

трансформаторов напряжения от феррорезонансных процессов в сетях с изолированной 

нейтралью.- Науковий вісник НГУ – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 

2014. – № 5. – С. 69 – 75. 

5 Саенко Ю.Л., Попов А.С. Дослідження режимів роботи захистів від однофазних замикань на 

землю у мережі з ізольованою нейтраллю за умови існування ферорезонансних процесів.- 

Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2015, № 4. С.61-69. 



129 

 

6 Саенко Ю.Л., Любарцев В.В. Анализ методов прогнозирования реактивных нагрузок 

промышленных предприятий.- Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Технічні науки. Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – №2 (30). – 

С. 129 – 136. 

7 Саенко Ю.Л., Попов А.С. Численный анализ переходных процессов в контуре  нулевой 

последовательности сетей собственных нужд ТЭС.- Електрифікація транспорту,  № 9,  2015. 

С.71-80. 

8 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Анализ методов определения фактических вкладов в 

понижение качества электрической энергии по несимметрии и несинусоидальности 

напряжений.- Електрифікація транспорту,  № 9,  2015. С.123-133. 

9 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Попов А.С. Вероятностные подходы при анализе дуговых 

перенапряжений в сетях с изолированной нейтралью.- Энергосбережение. Энергетика. 

Энергоаудит. – 2015. – № 9(140). – С. 26 – 35. 

10 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Принцип исключения в математической модели 

распределения фактических вкладов линейных источников искажений в искажения напряжений 

в точке общего присоединения.- Вісник Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 164. “Проблеми енергозабезпечення та 

енергозбереження в АПК України”.   Харків: ХНТУСГ.   2015.   С. 9-11. 

11 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Принцип наложения в математической модели 

распределения фактических вкладов линейных источников искажений в искажения напряжений 

в точке общего присоединения.- Електрифікація транспорту,  № 10,  2015. С.124-128. 

12 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Численный анализ математических моделей распределения 

фактических вкладов в несимметрию и отклонение напряжений в точках общего присоединения 

систем электроснабжения.- Електротехніка і Електромеханіка. 2016. №2. С.47-53. 

13 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Распределение фактических вкладов субъектов рынка 

электроэнергии в несимметрию и отклонение напряжений в точке общего подключения.- 

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 

Кременчуцький національній університет, випуск 1/2016(4). – С.218-220. 

14 Саенко Ю.Л., Свергуненко С.В., Калюжный Д.Н. Распределение фактических вкладов 

линейных источников искажений в искажения напряжений в точке общего присоединения по 

данным локальных измерений.- Електрифікація транспорту,  № 11,  2016. С.122-127. 

15 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Идентификация линейной обобщенной нагрузки в 

трехфазной трехпроводной сети в задаче распределения фактических вкладов в точке общего 

присоединения.- Електротехніка і Електромеханіка. 2016. №6. С.65-69. 

16 Саенко Ю.Л., Любарцев В.В. Применение нейронных сетей при оптимизации режима 

реактивной мощности в разветвлённых электрических сетях. -  Електрифікація транспорту,  № 

12,  2016. С.53-58 

17 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Саенко И.Ю. Применение спектрально-корреляционной 

теории случайных процессов для оценки потерь при наличии высших гармоник и 

интергармоник .- Електрифікація транспорту,  № 13,  2017. С.129-133 

18 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Калюжный Д.Н. Особенности выбора батарей конденсаторов 

в электрических сетях с источниками интергармоник. - Електротехніка і Електромеханіка. 2017. 

№5. С.67-70 

19 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Саенко И.Ю. Методика выбора фильтрокомпенсирующих 

устройств для минимизации дискретного спектра.- Електрифікація транспорту,  № 14,  2017. 

С.67-72. 

20 Саенко Ю.Л., Молчан А.В. Применение спектрально-корреляционной теории случайных 

процессов при моделировании работы ветрогенераторов.- Електромеханічні і енергозберігаючі 

системи. Випуск 4/2017 (40). С.61-67. 

21 Саєнко Ю.Л., Калюжний Д.М. Загальна математична модель розподілу фактичних внесків у 

спотворення симетрії й відхилення напруги у точці загального приєднання.- Вісник Вінницького 

політехнічного університету. №6, 2017 год, С. 80-85. 

22 Саенко Ю.Л., Калюжній Д.Н., Свергуненко С.В. Идентификация линейной обобщенной 

нагрузки в задаче распределения фактических вкладов в искажения напряжений в трехфазных 

четырехпроводных сетях.- Технічна електродинаміка. 2018. № 2. С. 67–74. 
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Zhezhelenko I.V., Shidlovskiy A.K., Pinhyak G.G., Sayenko Y.L. Textbook for institution of higher 

education. 2
nd

 edition. – D.: National Mining University, 2013. – 239 p. 

2. Сиченко В.Г., Саенко Ю.Л., Босий Д.О. Якість електричної енергії у тягових мережах 

електрифікованих залізниць.- Видавництво ПФ "Стандарт Сервіс", Дніпропетровськ , 2015. – 

344 с. 

 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження 

наукового ступеня 

 

Попов А.С. Аналіз ферорезонансних процесів у розподільчих мережах 6 кВ та способи їх 

гасіння. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 

05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи. Науковий керівник: доктор технічних наук, 

професор Ю.Л. Саєнко. 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 

1. Українсько-польський науково-дослідний проект «Якість електроенергії в розподільних 

мережах з розподіленою генерацією» 2018-2019. Керівник проекту – Саєнко Ю.Л. 

2. TEMPUS PROMENG. 15.10.2010-14.10.2013 

 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або 

галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або 

Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН 

 

Член експертної Наукової ради МОН України, фахова секція 7. Енергетика та енергозбереження 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

НДР «Підвищення надійності та оптимізація режимів електроспоживання промислових і 

міських об'єктів з нелінійними й різкозмінними навантаженнями» (2017-2019). Науковий 

керівник – Саєнко Ю.Л. 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Декан Енергетичного факультету 

 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад) 

 

Член спеціалізованої вченої ради К 64.089.05, створеній у Харківському національному 

університеті міського господарства імені О.М. Бекетова, із спеціальності 05.14.02 – електричні 

станції, мережі і системи. 

 



131 

 

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два 

досягнення 

 

1. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб визначення вебер-амперної характеристики вимірювальних 

трансформаторів напруги. Патент 110651 України на винахід, МПК G01R 33/02. Заявл. 

09.01.2014, Опубл. 25.01.2016, Бюл. №2 

2. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб розпінавання однофазногозамикання на землю через 

перекидну дугу в електричних мережах з ізольованою нейтраллю. Патент 91084 України на 

винахід, МПК G01R 31/08. Заявл. 09.12.2013, Опубл. 12.05.2015, Бюл. №9 

3. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб відновлення пошкодженої фази в електричних мережах з 

ізольованою нейтраллю при однофазних замиканнях на землю. Патент 87467 України на 

корисну модель, МПК G01R 31/08. Заявл. 05.08.2013, Опубл. 10.02.2014, Бюл. №3 

4. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб визначення вебер-амперної характеристики вимірювальних 

трансформаторів напруги. Патент 91496 України на корисну модель, МПК G01R 31/08. Заявл. 

09.01.2014, Опубл. 10.07.2014, Бюл. №13 

5. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб розпінавання однофазногозамикання на землю через 

перекидну дугу в електричних мережах з ізольованою нейтраллю. Патент 91084 України на 

корисну модель, МПК G01R 31/08. Заявл. 09.12.2013, Опубл. 25.06.2014, Бюл. №12 

6. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб визначення вебер-амперної характеристики вимірювальних 

трансформаторів напруги. Патент 104221 України на винахід, МПК G01R 33/02. Заявл. 

14.05.2012, Опубл. 10.01.2014, Бюл. №1 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

 

Під керівництвом Саєнка Ю.Л. студент Любарцев В.В в 2017 році отримав дипломи І ступеню за 

участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт по наступним напрямкам: 

«Енергетика» (м. Маріуполь), «Електромеханіка» (м. Кам’янск), «Гірнича електротехніка» 

(м. Кривий Ріг), а також у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт (м.Кременчуг). 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

 

Член IEEE 

Академік АН Вищої школи України 

 

Бараненко Тетяна Костянтинівна 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 
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1. Zhezhelenko, I., Sayenko, Y., Baranenko, T., Pawelek, R. Engineering Methods of Evaluation of 

Additional Power Losses in Electric Power Networks at Non-Sinusoidal Conditions / Przeglad 

Elektrotechniczny, 2014, R. 90 NR 7/2014, s. 226-229. http://pe.org.pl/articles/2014/7/50.pdf 

2. Sayenko, Y., Baranenko T., Kalyuzhniy D. Compensation of reactive power in electrical supply 

systems of large industrial enterprises/ Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 NR 

11/2015, pp. 77-80. http://pe.org.pl/articles/2015/11/22.pdf 

3. Sayenko Yu. L. Features of selection of capacitor banks in electric networks with interharmonic 

sources / Yu. L. Sayenko, T. K. Baranenko, D. N. Kalyuzhniy // Electrical 

engineering&electromechanics. – 2017. – No. 5. – P. 67-70.  doi: 10.20998/2074-272X.2017.5.11. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Бараненко Е.В. Методы компенсации реактивной мощности 

в сетях с нелинейными нагрузками / Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – № 26. 

– С. 204-210. http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/5916/30.pdf 

2. Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Попов А.С. Вероятностные подходы при анализе дуговых 

перенапряжений в сетях с изолированной нейтралью / Энергосбережение. Энергетика. 

Энергоаудит. – 2015. – № 9(140). – С. 26-35. http://eee.khpi.edu.ua/article/view/70638 

3. Саенко Ю. Л. Применение спектрально-корреляционной теории случайных процессов для 

оценки потерь при наличии высших гармоник и интергармоник / Ю. Л. Саенко, Т. К. 

Бараненко, И. Ю. Саенко // Електрифікація транспорту. – 2017. – № 13. – С. 129-133. 

http://etr.diit.edu.ua/article/view/117891 

4. Саенко Ю. Л. Методика выбора фильтрокомпенсирующих устройств для минимизации 

дискретного спектра интергармоник / Ю. Л. Саенко, Т. К. Бараненко, И. Ю. Саенко // 

Електрифікація транспорту. – 2017. – № 14. – С. 67-72. 

5. Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Калюжный Д.Н. Особенности выбора батарей конденсаторов в 

электрических сетях с источниками интергармоник. - Електротехніка і Електромеханіка. 2017. 

№5. С.67-70 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 

1. Українсько-польський науково-дослідний проект «Якість електроенергії в розподільних 

мережах з розподіленою генерацією» 2018-2019 (номер держреєстрації 0118U100016).  

2. TEMPUS PROMENG. 15.10.2010-14.10.2013 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

Відповідальний виконавець НДР «Підвищення надійності та оптимізація режимів 

електроспоживання промислових і міських об'єктів з нелінійними й різкозмінними 

навантаженнями»  (0117U002268). 01.01.2017 - 31.12.2019 рр. 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Заступник декана енергетичного факультету з навчальної роботи (жовтень 2014 – лютий 2016) 

 

http://pe.org.pl/articles/2014/7/50.pdf
http://pe.org.pl/articles/2015/11/22.pdf
http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/5916/30.pdf
http://eee.khpi.edu.ua/article/view/70638
http://etr.diit.edu.ua/article/view/117891
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13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1. Методы и примеры расчетов ПКЭ [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению практических работ по курсу «Электромагнитная совместимость» для 

студентов специальностей 8.05070103 «Электротехнические системы электропотребления» и 

7.05070204 «Электромеханические системы автоматизации и электропривод» дневной и 

заочной форм обучения / сост.: Ф. А. Гаврилов, Т. К. Бараненко. – Мариуполь : ПГТУ, 2014. 

– 41 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2522 

2. Вероятностное моделирование в расчетах электрических нагрузок [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Электроснабжение» 

для студентов специальностей 7/8.05070103 «Электротехнические системы 

электропотребления», 7/8.05070106 «Системы управления производством и распределением 

электроэнергии» дневной и заочной форм обучения / сост.: Ю. Л. Саенко, Т. К. Бараненко, А. 

С. Попов. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 88 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7111 

3. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : методические указания по 

самостоятельному изучению курса «Теория автоматического управления» для студентов 

направлений подготовки 6.050701 «Электротехника и электротехнологии» и 6.050702 

«Электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост. Т. К. Бараненко. – Мариуполь : 

ПГТУ, 2015. – 47 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7110 

4. Саравас В. Е. Основы САПР [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплине 

«Основы САПР» для студентов специальностей 8.05070103 «Электротехнические системы 

электропотребления», 8.05070106 «Системы управления производством и распределением 

электроэнергии» и 8.05070204 дневной и заочной форм обучения / В. Е. Саравас, Т. К. 

Бараненко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 92 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8267 

5. Исследования разомкнутой линейной системы [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы № 1 по курсу «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Т. К. Бараненко, А. В. Молчан. 

– Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 27 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10494 

6. Проектирование регулятора для линейной системы [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы № 2 по курсу «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост. Т. К. Бараненко, А. В. Молчан. – 

Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 27 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10495 

7. Освоение методов моделирования линейных систем в пакете SIMULINK [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы № 3 по курсу «Теория 

автоматического управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, 

электротехника и электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Т. К. 

Бараненко, А. В. Молчан. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 27 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10496 

8. Моделирования нелинейных систем управления [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы № 4 по курсу «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Т. К. Бараненко, А. В. Молчан. 

– Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 20 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10497 

9. Электроснабжение промышленных предприятий [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению практических занятий по курсу «Электроснабжение промышленных 

предприятий» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Ю. Л. Саенко, Т. К. Бараненко. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2522
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7111
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7110
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8267
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10494
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10495
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10496
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10497
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– Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 100 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13134 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

 

Робота у складі організаційного комітету IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузі «Енергетика» (2013 – 2018) 

Робота у складі галузевої конкурсної комісії IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузі «Енергетика» (2013 – 2018) 

Керівництво студентом, який отримав диплом І ступеня у другому турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності  «Гірництво» (2018 р., Алексєєв С.Р.) 

 

Горпинич Олександр Вікторович 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

1. Taranenko I. Zastosowanie transformaty falkowej do analizy przebiegów napięć zasilających 

napędy z częstotliwościową regulacją prędkości obrotowej / I. Taranenko, R. Pawełek, 

O. Gorpynych // Przegląd Elektrotechniczny. – 2015. – Vol. 91. – No. 11. – P. 69 – 73. 

2. Gorpinich A. Evaluation of functional reliability indices for DC-link capacitors in pulse-width 

modulation converters / A. Gorpinich // MATEC Web of Conferences. – 2017. – Vol. 113. – Paper 

no. 01004. – P. 1 – 6. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Халил Т. М. Оптимизация сечений проводников в реальной разветвлённой 

распределительной сети с целью снижения потерь электроэнергии / Т. М. Халил, А. В. 

Горпинич // Збірник наукових праць Донецького національного технічного університету. – 

2013. – № 2 (15). – С. 254 – 260. 

2. Халил Селим Т. М. Влияние высших гармоник на результаты оптимизации мест установки 

и мощности батарей конденсаторов / Т. М. Халил Селим, А. В. Горпинич // Збірник наукових 

праць Донецького національного технічного університету. – 2014. – № 1 (16). – С. 223 – 230. 

3. Горпинич А. В. - -

кривых тока и напряжения на выходе преобразователя частоты типа LS800-42K2-TD с 

помощью упрощённой комплексной wavelet-функции Морле / А. В. Горпинич, 

И. А. Тараненко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 

2014. – № 7. – С. 22 – 34. 

4. Халил Селим Т. М. Оптимизация мест установки и мощности батарей конденсаторов с 

учётом высших гармоник и изменения нагрузки во времени / Т. М. Халил Селим, А. В. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13134
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Горпинич, Т. Н. Сердюк // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному 

транспорті. – 2014. – № 8. – С. 19 – 26. 

5. Горпинич А. В. Выбор мест установки и мощности батарей конденсаторов методом 

муравьиной колонии с учётом показателей надёжности и качества электроэнергии в 

распределительной сети / А. В. Горпинич, А. В. Медведев // Електромагнітна сумісність та 

безпека на залізничному транспорті. – 2015. – № 9. – С. 17 – 28. 

6. Халил Селим Т. М. Применение селективного метода роя частиц для оптимизации режимов и 

структуры реальной разветвлённой распределительной сети с целью снижения потерь 

электроэнергии и улучшения качества напряжения / Т. М. Халил Селим, А. В. Горпинич // 

Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2015. – № 10. – С. 18 – 34. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Горпинич А. В. Математические задачи электроэнергетики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Горпинич, В. Е. Саравас. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 141 с. – 

Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9697 

 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження 

наукового ступеня 

 

Науковий керівник аспіранта, який захистив дисертацію кандидата технічних наук: 

Халіл Селім Тамер Мохамед 

(Електротехніка) 

23.09.2015 р., Польща 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 

Учасник міжнародного українсько-польського науково-дослідного проекту «Якість 

електроенергії в розподільній мережі з розподіленою генерацією» (2018 р.). 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

 

Керівник студента, який зайняв I місце у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за напрямом «Енергетика» (2014 р.): 

студент групи ЕПП-10 Тараненко Іван Анатолійович з роботою «Особливості використання 

перетворення Фур’є та вейвлет-перетворення для аналізу високочастотних складових 

напруги в електричних мережах з різкозмінними навантаженнями» зайняв I місце 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

 

Дійсний член міжнародної організації «Інститут інженерів з електротехніки та електроніки» – 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 



1
3

6
 

 

Таблиця 5.2 

 

Якісний склад групи забезпечення спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 
(для сумісників — 

місце основної 

роботи, наймену-

вання посади) 

Найменування закладу, 
який закінчив викладач, 
рік закінчення, спеціаль-

ність, кваліфікація згідно 

з документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно  

Найменування 

навчальних дис-

циплін, які закрі-

плені за виклада-

чем, та кількість 

лекційних годин 

з кожної навча-

льної дисципліни 

Відомості про 

підвищення ква-

ліфікації викла-

дача (наймену-

вання закладу, 

вид документа, 

тема, дата видачі) 

Примі-

тки 

0, 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Цикл загальної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
Немає 

Особи, які працюють за сумісництвом 
Немає 

II. Цикл професійної та практичної підготовки 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Саєнко  
Юрій  
Леонідович 
(керівник) 
 

Професор кафедри 

електроенергетич-

них комплексів та 

систем 

Ждановський металур-

гійний інститут, 1984 p., 

«Електропостачання про-

мислових підприємств, 

міст та сільського госпо-

дарства», інженер-

електрик 

Доктор техн. наук зі спеціальності 

05.09.05 «Теоретична електротех-

ніка та електропривод», тема «Реа-

ктивна потужність в мережах елек-

тропостачання з нелінійними нава-

нтаженнями», професор за кафед-

рою електропостачання промисло-

вих підприємств 

Електропоста-

чання (36 год.) 
Інститут підвищен-

ня кваліфікації 

ДВНЗ «ПДТУ», 

курси підвищення 

кваліфікації, тема  
«Спільна робота 

розподільних дже-

рел енергії та енер-

госистеми», 
свідоцтво ІП 

24815706/000156-

17 від 20.02. 2017р. 
 

Інститут електрое-

нергетики Лодзько-

30.1 
30.2 
30.3 
30.4 
30.5 
30.7 
30.8 
30.10 
30.11 
30.12 
30.14 
30.16 
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го технічного уні-

верситету (м. 

Лодзь, Польща), 

сертифікат, тема 

«Дослідження яко-

сті електроенергії в 

мікросистемах еле-

ктропостачання», 

16.10.2015  р. 
Інститут електрое-

нергетики Лодзько-

го технічного уні-

верситету 

(м. Лодзь, Польща), 

сертифікат, тема 

«Дослідження інте-

грації розподілених 

джерел енергії від 

енергосистеми», 

23.07.2016 р. 
Бурлака 

Володимир 

Володимирович 

доцент кафедри сис-

тем автоматизації та 

електроприводу 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Приазовський державний 

технічний університет, 2005 

р., «Системи управління 

виробництвом та розподі-

лом електроенергії», магістр 

електротехніки 

Канд. техн. наук зі спеціальності 

05.03.06 – Зварювання та споріднені 

технології, «Удосконалення тех-

нології та обладнання дугового на-

плавлення робочого шару валіками зі 

змінною траєкторією нанесення»; 

доцент кафедри електрифікації про-

мислових підприємств  

Частотно-

регульований еле-

ктропривод (64 

год.) 

ІПК ДВНЗ «ПДТУ», 

курси підвищення 

кваліфікації, тема 

«Удосконалення 

систем керування 

електромеханічними 

пристроями з ураху-

ванням електромаг-

нітної сумісності», 

свідоцтво 12СПК 

№837176 від 08.04. 

2014 р. 

30.1 

30.2 

30.3 

30.4 

30.8 

30.10 

30.12 

30.13 

30.15 

Горпинич 

Олександр  

Вікторович 

Доцент кафедри 

електроенергетич-

них комплексів та 

систем 

Приазовський державний 

технічний університет, 

1998 р., «Електротехнічні 

системи електроспожи-

Канд. техн. наук зі спеціальності 

05.14.02 - електричні станції, ме-

режі і системи, «Оцінка надійності 

електрообладнання при зниженій 

Інформаційні 

технології в еле-

ктроенергетиці 
(32 год.) 

Інститут підви-

щення кваліфікації 

ДВНЗ «ПДТУ», 

курси підвищення 

30.1 
30.2 
30.3 
30.4 
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1 2 3 4 5 6 7 
вання», спеціаліст з елек-

тротехніки 
якості електроенергії», доцент ка-

федри електропостачання промис-

лових підприємств 

 
Надійність елек-

троенергетичних 

систем (34 год.) 
 

кваліфікації, тема 
«Комплексне ви-

рішення питань 

підвищення надій-

ності систем елек-

тро постачання та 

електромагнітної 

сумісності облад-

нання», свідоцтво 

12СПК №841803 

від 16.04. 2015р. 

30.5 
30.14 
30.16 

Гулаков 

Сергій 

Володимирович 

Завідувач кафедрою 

систем автоматизації 

та електроприводу 

Ждановський металургійний 

інститут, 1970 р., «Устатку-

вання і технологія зварю-

вального виробництва», 

інженер 

Доктор технічних наук зі спеціальнос-

ті 05.03.06 – Технология и машины 

сварочного производства, 1990р. 

Тема дисертації: «Разработка и освое-

ние конструкций биметаллических 

деталей и инструментов с регламенти-

рованным распределениме свойств 

рабочего слоя, технологии и автомати-

зированного оборудования для его 

нанесения»  

Кандидат технічних  наук зі спеціаль-

ності 05.03.06 –Технология и машины 

сварочного производства, 1982 р. Тема 

дисертації: «Исследование и разработ-

ка технологии и оборудования для 

наплавки рабочего слоя прокатных 

валков с регламентированным распре-

делением свойств» 

Професор кафедри деталей машин, 

1991 р.  

Електромеханічні 

системи автомати-

зації металургій-

них установок (32 

год.) 

Інститут підвищен-

ня кваліфікації 

ДВНЗ «ПДТУ», 

курси підвищення 

кваліфікації, тема 

«Механічна інжене-

рія», свідоцтво ІП 

24815706/000602-18 

від 19.06.2018 р. 

30.1 

30.2 

30.3 

30.4 

30.8 

30.10 

30.11 

30.12 

30.15 

 

Дяченко 

Михайло 

Дмитрович 

доцент кафедри сис-

тем автоматизації та 

електроприводу 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Ждановський металургійний 

інститут, 1983р., «Електро-

постачання промислових 

підприємств», інженер-

електрик 

К. т. н. зі спеціальності 05.14.02 «Еле-

ктричні станції, мережі та системи», 

тема: «Розробка програмно-апаратного 

забезпечення діагностики релейного 

захисту і автоматики енергосистем», 

доцент за кафедрою автоматизації 

електроенергетичних систем, електро-

Програмне забез-

печення автомати-

зованих систем 

керування елект-

роприводами 

(32 год.) 

 

Інститут підвищен-

ня кваліфікації 

ДВНЗ «ПДТУ», 

квітень 2015 р., 

курси підвищення 

кваліфікації, тема 

«Проектування 

30.3 

30.12 

30.13 

30.14 

30.15 
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техніки  та електроприводу автоматичних сис-

тем управління еле-

ктроенергетичними 

системами з засто-

сування мікропро-

цесорних засобів», 

свідоцтво 12СПК 

№841804 від 16.04. 

2015р. 

Поднебенна 

Світлана 

Костянтинівна 

доцент кафедри сис-

тем автоматизації та 

електроприводу  

Приазовський державний 

технічний університет, 

2007 р., «Системи управлін-

ня виробництвом і розподі-

лом електричної енергії», 

магістр з електротехніки 

К. т. н. зі спеціальності 05.09.03 «Еле-

ктротехнічні комплекси та системи», 

тема «Підвищення енергоефективності 

електротехнічного комплексу «нелі-

нійне навантаження – силовий актив-

ний фільтр» в електричних мережах 

0,4 кВ», доцент кафедри електрифіка-

ції промислових підприємств 

Імітаційне моде-

лювання електро-

механічних ком-

плексів (32 год.) 

 

 

Захист кандидатсь-

кої дисертації 

13.02.14 р. Диплом 

ДК 021327 від 

16.05.2014 р. 

 

30. 1 

30. 2 

30. 3 

30. 8 

30. 10 

30. 12 

30.13 

30.15 

Особи, які працюють за сумісництвом 
Немає 

III. Цикл дисциплін вільного вибору студентів 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Бараненко 

Тетяна 
Костянтинівна 

Доцент кафедри 

електроенергетич-

них комплексів та 

систем 

Маріупольський металур-

гійний інститут, 1989р., 

«Електропостачання про-

мислових підприємств, 

міст та сільського госпо-

дарства», інженер-

електрик 

Кандидат технічних наук зі спеціаль-

ності 05.14.02 «Електричні станції, 

мережі та системи», «Розробка мето-

дів розрахунку інтергармонік напруги 

і струму в електричних мережах з 

електротехнологічним устаткуванням 

та безпосередніми перетворювачами 

частоти», доцент кафедри електропос-

тачання промислових підприємств 

Математичне мо-

делювання елект-

ромеханічних та 

електротехнічних 

систем (32 год.) 
 
Електромагнітна 

сумісність 

(50 год.) 

Інститут підви-

щення кваліфіка-

ції ДВНЗ 

«ПДТУ», курси 

підвищення ква-

ліфікації, тема  
«Спільна робота 

розподільних 

джерел енергії та 

енергосистеми», 
свідоцтво ІП 

24815706/000157-

17 від 20.02.2017р. 
 

Інститут електро-

енергетики Лодзь-

30.1 
30.2 
30.5 
30.8 
30.10 
30.13 
30.14 
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кого технічного 

університету (м. 

Лодзь, Польща), 

сертифікат, тема 

«Дослідження 

якості електроене-

ргії в мікросисте-

мах електропоста-

чання», 

16.10.2015  р. 
 

Інститут електро-

енергетики Лодзь-

кого технічного 

університету (м. 

Лодзь, Польща), 

сертифікат, тема 

«Дослідження 

інтеграції розпо-

ділених джерел 

енергії від енерго-

системи», 

23.07.2016 р. 
Горпинич 

Олександр 

Вікторович 

Доцент кафедри 

електроенергетич-

них комплексів та 

систем 

Приазовський державний 

технічний університет, 

1998 р., «Електротехнічні 

системи електроспожи-

вання», спеціаліст з елек-

тротехніки 

Кандидат технічних наук зі спеціа-

льності 05.14.02 «Електричні сис-

теми та управління ними», тема 

дисертації: «Оцінка надійності 

електрообладнання при зниженні 

якості електроенергії», доцент за 

кафедрою електропостачання про-

мислових підприємств 

Системи цифро-

вої передачі да-

них і управління 

в електроенерге-

тиці (36 год.) 

Інститут підви-

щення кваліфікації 

ДВНЗ «ПДТУ», 

квітень 2015 р., 

курси підвищення 

кваліфікації, тема 

«Комплексне ви-

рішення питань 

підвищення надій-

ності систем елек-

тропостачання та 

електромагнітної 

сумісності облад-

30.1 
30.2 
30.3 
30.4 
30.5 
30.14 
30.16 



1
4

1
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
нання», 
свідоцтво 12СПК 

№841803 від 

16.04.2015 р. 
Жежеленко 
Ігор  
Володимирович  

Професор кафедри 

електроенергетич-

них комплексів та 

систем 

Московський енергетич-

ний інститут, 1954 р., 

«Електричні станції і сис-

теми», інженер-електрик 

Доктор технічних наук зі спеціаль-

ності 05.00.00, 05.14.02 «Електрич-

ні станції, мережі та системи», 

тема «Влияние гармоник в сетях 

электроснабжения промышленных 

предприятий», професор за кафед-

рою електротехніки. 

Енергозбережен-

ня (36 год.) 
Electromagnetic 

compatibility in 

electric power 

supply systems: 

textbook for 

institutions of 

higher education / 

I.V. Zhezhelenko, 

A.K. Shidlovskiy. 

G.G. Pivnyak, 

Yu.L. Sayenko. – 

Dnipropetrovsk: 

National Mining 

University, 2013. – 

239 p. 

30.1 
30.2 
30.3 
30.8 
30.10 
30.11 
30.16 

Поднебенна 

Світлана 

Костянтинівна 

доцент кафедри сис-

тем автоматизації та 

електроприводу  

Приазовський державний 

технічний університет, 

2007 р., «Системи управлін-

ня виробництвом і розподі-

лом електричної енергії», 

магістр з електротехніки 

К. т. н. зі спеціальності 05.09.03 «Еле-

ктротехнічні комплекси та системи», 

тема «Підвищення енергоефективності 

електротехнічного комплексу «нелі-

нійне навантаження – силовий актив-

ний фільтр» в електричних мережах 

0,4 кВ», доцент кафедри електрифіка-

ції промислових підприємств 

Імпульсні перетво-

рювачі та коректо-

ри коефіцієнту 

потужності 

(32 год.) 

 

 

Захист кандидатсь-

кої дисертації 

13.02.14 р. Диплом 

ДК 021327 від 

16.05.2014 р. 

 

30. 1 

30. 2 

30. 3 

30. 8 

30. 10 

30. 12 

30.13 

30.15 

Саравас 

Вікторія  
Євгенівна  

В.о. завідувача 

кафедри електрое-

нергетичних ком-

плексів та систем, 

доцент  

Приазовський державний 

технічний університет, 

2006р., «Електротехнічні 

системи електроспожи-

вання», магістр з електро-

техніки 

Кандидат технічних наук зі спеціа-

льності 05.14.02 «Електричні стан-

ції, мережі та системи», «Гармоні-

чні спотворення напруг та струмів 

в електричних мережах з вентиль-

ними двигунами та асинхроно-

вентильними каскадами» 

Основи наукових 

досліджень 

(18 год.) 

Сертификат учас-

ника, курс: «Interna-

tionalization and 

International mobili-

ty in education», 

Collegium Civitas 

(м. Варшава, Поль-

ща), листопад 

2017р. 

30.1 
30.2 
30.3 
30.5 
30.8 
30.10 
30.13 
30.14 
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Центр інноваційно-

го підприємництва 

ДВНЗ «ПДТУ», 

курси підвищення 

кваліфікації, тема 

«Основи іннова-

ційного підприєм-

ництва: практика 

створення стартапу, 

як засіб комерціалі-

зації результатів 

наукових розро-

бок» Сертификат 

учасника, 20 грудня 

2017р. 
Скосирєв 

Віктор 

Георгійович 

доцент кафедри сис-

тем автоматизації та 

електроприводу  

Ждановський металургійний 

інститут, 1983 р., «Автома-

тизація металургійного ви-

робництва», інженер з авто-

матизації металургійного 

виробництва 

К. т. н. зі спеціальності 05.09.03 «Еле-

ктротехнічні комплекси та системи», 

тема «Підвищення експлуатаційної 

надійності розподільних мереж підп-

риємств гірничо-збагачувального ком-

плексу» 

Програмне керу-

вання електроме-

ханічними систе-

мами (32 год) 

Інститут підвищен-

ня кваліфікації 

ДВНЗ «ПДТУ», 

курси підвищення 

кваліфікації, тема 

«Удосконалення 

методів управління 

технологічними 

установками», 

свідоцтво 12СПК 

№841809 від 16.04. 

2015р. 

30.2 

30.3 

30.13 

30.15 

Особи, які працюють за сумісництвом 
Немає 

Молчан  

Андрій 

Валерійович 

Аспірант, в.о. асис-

тента кафедри елект-

роенергетичних ком-

плексів та систем 

Приазовський державний 

технічний університет, 

2015 р., «Системи управлін-

ня виробництвом та розпо-

ділом електроенергії», ма-

гістр електротехніки 

– – Центр інноваційно-

го підприємництва 

ДВНЗ «ПДТУ», 

курси підвищення 

кваліфікації, тема 

«Основи інновацій-

ного підприємницт-

ва: практика ство-
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Види і результати професійної діяльності науково-педагогічних працівників  

групи забезпечення, яка утворена для підготовки здобувачів вищої освіти  

із спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 

Дані наводяться за останні п’ять років  

(друга половина 2013 р. – перша половина 2018 р.) 

 

 

Саєнко Юрій Леонидович 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

1. Sayenko, Y.L., Kalyuzhniy, D.N., Svergunenko, S.V. Identification of the Linear generalized load in 

the distribution problem actual contributions in the distortion of stresses in three-phase four-current 

networks. - Technical Electrodynamics, 2018, No 2, pp. 67-74 

2. Sayenko, Y., Kalyuzhniy, D. Analytical methods for determination of the factual contributions impact 

of the objects connected to power system on the distortion of symmetry and sinusoidal waveform of 

voltages. - Przeglad Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 NR 11/2015, pp. 81-85 

3. Sayenko, Y., Popov, A., Pawełek, R. Przepięcia w sieciach z izolowanym punktem neutralnym. - 

Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 NR 11/2015, pp. 86-89 

4. Sayenko, Y., Baranenko, T., Kalyuzhniy, D. Compensation of reactive power in electrical supply 

systems of large industrial enterprises. - Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 NR 

11/2015, pp. 77-80 

5. Sayenko, Yu.L., Nesterovych, V.V., Popov, A.S. Device for measuring voltage transformers 

protection from ferroresonance processes in network with isolated neutral point. - Naukovyi Visnyk 

Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2014, No 5, pp. 69-75 

6. Zhezhelenko, I., Sayenko, Y., Baranenko, T., Pawelek, R. Engineering methods of evaluation of 

additional power losses in electric power networks at non-sinusoidal conditions. - Przegląd 

elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 7/2014, pp. 226-229 

7. Kukhun, W.R., Sayenko, Y.L. Modelling of electrical equipment lifetime at lowpower quality. - 

International Journal of Power and Energy Systems, Vol. 33, No. 4, 2013, p.139-143 

8. Sayenko Yu. L. Features of selection of capacitor banks in electric networks with interharmonic 

sources / Yu. L. Sayenko, T. K. Baranenko, D. N. Kalyuzhniy // Electrical 

engineering&electromechanics. – 2017. – No. 5. – P. 67-70.  doi: 10.20998/2074-272X.2017.5.11. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Бараненко Е.В. Методы компенсации реактивной 

мощности в сетях с нелинейными нагрузками / Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – № 26. 

– С. 204-210.  

2 Саенко Ю.Л., Павелек Р. Влияние тяговых нагрузок на системы электроснабжения. - 

«Електрифікація транспорту», науковий журнал ДНУЗТ, №8, 2014. – C. 49-54. 

3 Yuriy Sayenko, Artem Popov, Bernhard Arndt Investigation of voltage transformers operating 

modes in networks with insulated neutral terminal at non-symmetric modes.- FHWS Science Journal, 

2014 (Jahrgang 2), Ausgabe 1, pp. 8-15.  

4 Саенко Ю.Л., Нестерович В.В., Попов А.С. Устройство защиты измерительных 

трансформаторов напряжения от феррорезонансных процессов в сетях с изолированной 

нейтралью.- Науковий вісник НГУ – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 

2014. – № 5. – С. 69 – 75. 

5 Саенко Ю.Л., Попов А.С. Дослідження режимів роботи захистів від однофазних замикань на 

землю у мережі з ізольованою нейтраллю за умови існування ферорезонансних процесів.- 

Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2015, № 4. С.61-69. 
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6 Саенко Ю.Л., Любарцев В.В. Анализ методов прогнозирования реактивных нагрузок 

промышленных предприятий.- Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Технічні науки. Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – №2 (30). – 

С. 129 – 136. 

7 Саенко Ю.Л., Попов А.С. Численный анализ переходных процессов в контуре  нулевой 

последовательности сетей собственных нужд ТЭС.- Електрифікація транспорту,  № 9,  2015. 

С.71-80. 

8 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Анализ методов определения фактических вкладов в 

понижение качества электрической энергии по несимметрии и несинусоидальности 

напряжений.- Електрифікація транспорту,  № 9,  2015. С.123-133. 

9 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Попов А.С. Вероятностные подходы при анализе дуговых 

перенапряжений в сетях с изолированной нейтралью.- Энергосбережение. Энергетика. 

Энергоаудит. – 2015. – № 9(140). – С. 26 – 35. 

10 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Принцип исключения в математической модели 

распределения фактических вкладов линейных источников искажений в искажения напряжений 

в точке общего присоединения.- Вісник Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 164. “Проблеми енергозабезпечення та 

енергозбереження в АПК України”.   Харків: ХНТУСГ.   2015.   С. 9-11. 

11 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Принцип наложения в математической модели 

распределения фактических вкладов линейных источников искажений в искажения напряжений 

в точке общего присоединения.- Електрифікація транспорту,  № 10,  2015. С.124-128. 

12 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Численный анализ математических моделей распределения 

фактических вкладов в несимметрию и отклонение напряжений в точках общего присоединения 

систем электроснабжения.- Електротехніка і Електромеханіка. 2016. №2. С.47-53. 

13 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Распределение фактических вкладов субъектов рынка 

электроэнергии в несимметрию и отклонение напряжений в точке общего подключения.- 

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 

Кременчуцький національній університет, випуск 1/2016(4). – С.218-220. 

14 Саенко Ю.Л., Свергуненко С.В., Калюжный Д.Н. Распределение фактических вкладов 

линейных источников искажений в искажения напряжений в точке общего присоединения по 

данным локальных измерений.- Електрифікація транспорту,  № 11,  2016. С.122-127. 

15 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Идентификация линейной обобщенной нагрузки в 

трехфазной трехпроводной сети в задаче распределения фактических вкладов в точке общего 

присоединения.- Електротехніка і Електромеханіка. 2016. №6. С.65-69. 

16 Саенко Ю.Л., Любарцев В.В. Применение нейронных сетей при оптимизации режима 

реактивной мощности в разветвлённых электрических сетях. -  Електрифікація транспорту,  № 

12,  2016. С.53-58 

17 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Саенко И.Ю. Применение спектрально-корреляционной 

теории случайных процессов для оценки потерь при наличии высших гармоник и 

интергармоник .- Електрифікація транспорту,  № 13,  2017. С.129-133 

18 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Калюжный Д.Н. Особенности выбора батарей конденсаторов 

в электрических сетях с источниками интергармоник. - Електротехніка і Електромеханіка. 2017. 

№5. С.67-70 

19 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Саенко И.Ю. Методика выбора фильтрокомпенсирующих 

устройств для минимизации дискретного спектра.- Електрифікація транспорту,  № 14,  2017. 

С.67-72. 

20 Саенко Ю.Л., Молчан А.В. Применение спектрально-корреляционной теории случайных 

процессов при моделировании работы ветрогенераторов.- Електромеханічні і енергозберігаючі 

системи. Випуск 4/2017 (40). С.61-67. 

21 Саєнко Ю.Л., Калюжний Д.М. Загальна математична модель розподілу фактичних внесків у 

спотворення симетрії й відхилення напруги у точці загального приєднання.- Вісник Вінницького 

політехнічного університету. №6, 2017 год, С. 80-85. 

22 Саенко Ю.Л., Калюжній Д.Н., Свергуненко С.В. Идентификация линейной обобщенной 

нагрузки в задаче распределения фактических вкладов в искажения напряжений в трехфазных 

четырехпроводных сетях.- Технічна електродинаміка. 2018. № 2. С. 67–74. 
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Zhezhelenko I.V., Shidlovskiy A.K., Pinhyak G.G., Sayenko Y.L. Textbook for institution of higher 

education. 2
nd

 edition. – D.: National Mining University, 2013. – 239 p. 

2. Сиченко В.Г., Саенко Ю.Л., Босий Д.О. Якість електричної енергії у тягових мережах 

електрифікованих залізниць.- Видавництво ПФ "Стандарт Сервіс", Дніпропетровськ , 2015. – 

344 с. 

 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження 

наукового ступеня 

 

Попов А.С. Аналіз ферорезонансних процесів у розподільчих мережах 6 кВ та способи їх 

гасіння. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 

05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи. Науковий керівник: доктор технічних наук, 

професор Ю.Л. Саєнко. 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 

1. Українсько-польський науково-дослідний проект «Якість електроенергії в розподільних 

мережах з розподіленою генерацією» 2018-2019. Керівник проекту – Саєнко Ю.Л. 

2. TEMPUS PROMENG. 15.10.2010-14.10.2013 

 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або 

галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або 

Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН 

 

Член експертної Наукової ради МОН України, фахова секція 7. Енергетика та енергозбереження 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

НДР «Підвищення надійності та оптимізація режимів електроспоживання промислових і 

міських об'єктів з нелінійними й різкозмінними навантаженнями» (2017-2019). Науковий 

керівник – Саєнко Ю.Л. 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Декан Енергетичного факультету 

 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад) 

 

Член спеціалізованої вченої ради К 64.089.05, створеній у Харківському національному 

університеті міського господарства імені О.М. Бекетова, із спеціальності 05.14.02 – електричні 

станції, мережі і системи. 
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12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два 

досягнення 

 

1. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб визначення вебер-амперної характеристики вимірювальних 

трансформаторів напруги. Патент 110651 України на винахід, МПК G01R 33/02. Заявл. 

09.01.2014, Опубл. 25.01.2016, Бюл. №2 

2. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб розпінавання однофазногозамикання на землю через 

перекидну дугу в електричних мережах з ізольованою нейтраллю. Патент 91084 України на 

винахід, МПК G01R 31/08. Заявл. 09.12.2013, Опубл. 12.05.2015, Бюл. №9 

3. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб відновлення пошкодженої фази в електричних мережах з 

ізольованою нейтраллю при однофазних замиканнях на землю. Патент 87467 України на 

корисну модель, МПК G01R 31/08. Заявл. 05.08.2013, Опубл. 10.02.2014, Бюл. №3 

4. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб визначення вебер-амперної характеристики вимірювальних 

трансформаторів напруги. Патент 91496 України на корисну модель, МПК G01R 31/08. Заявл. 

09.01.2014, Опубл. 10.07.2014, Бюл. №13 

5. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб розпінавання однофазногозамикання на землю через 

перекидну дугу в електричних мережах з ізольованою нейтраллю. Патент 91084 України на 

корисну модель, МПК G01R 31/08. Заявл. 09.12.2013, Опубл. 25.06.2014, Бюл. №12 

6. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб визначення вебер-амперної характеристики вимірювальних 

трансформаторів напруги. Патент 104221 України на винахід, МПК G01R 33/02. Заявл. 

14.05.2012, Опубл. 10.01.2014, Бюл. №1 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу 

 

Під керівництвом Саєнка Ю.Л. студент Любарцев В.В в 2017 році отримав дипломи І ступеню за 

участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт по наступним напрямкам: 

«Енергетика» (м. Маріуполь), «Електромеханіка» (м. Кам’янск), «Гірнича електротехніка» 

(м. Кривий Ріг), а також у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт (м.Кременчуг). 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

 

Член IEEE 

Академік АН Вищої школи України 

 

 

Бурлака Володимир Володимирович 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 
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1. Поднебенная С.К. Three-Phase Power Supply for Resistance Welding Machine with Corrected 

Power Factor / С.К. Поднебенная, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Науковий вісник НГУ. – 

Дніпро: Національний гірничий університет, 2017. – № 4. – С. 67 – 72. (Scopus) 

2. Podnebennaya S. Development of Three Phase Power Supplies for Resistance Welding Machines 

/ S. Podnebennaya, V. Burlaka, S. Gulakov // 2018 IEEE 38th International Conference on 

Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 454-457, IEEE, April, 2018 (Scopus) 

3. Three-to-one phase converter's control method for power factor corrected power supply of 

resistance welding machine / S. Podnebennaya, V. Burlaka, S. Gulakov // Науковий вісник НГУ. – 

Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – № 4. – С. 106 – 114. 

DOI:10.29202/nvngu/2018-4/15 (Scopus) 

4. Поднебенна С.К. Удосконалення системи управління «динамічних конденсаторів» для 

компенсації реактивної потужності / С.К. Поднебенна // Електротехніка і електромеханіка: 

науково-практичний журнал. – Харків, НТУ «ХПІ», 2015.– № 5. – С. 59 – 62. DOI: 

10.20998/2074-272X.2015.5.08 (Web of Science) 

5. Burlaka V. Development of single-phase high-power factor inverter welding sources / V. 

Burlaka, E. Lavrova, S. Podnebennaya, I. Zakharova // Easter-European Journal of Enterprise 

Technologies, 4/1 (88), 2017. – pp. 18-24. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.106957 (Scopus) 

6. Burlaka V.V. A three-phase high-frequency AC/DC converter with power-factor correction / 

V.V. Burlaka,  S. V. Gulakov, S. K. Podnebennaya // Russian Electrical Engineering. – April 2017, 

Volume 88, Issue 4, pp 219-222. DOI:10.3103/S1068371217040058 (Scopus) 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України 

 

1. Сивокобыленко В.Ф. Анализ методов предотвращения автономной работы участков сети 

SMART GRID 0.4 кВ / В.Ф. Сивокобыленко, А.П. Никифоров, В.В. Бурлака, С.К. 

Поднебенная // Известия ВУЗов и энергетических объединений СНГ: Энергетика. 

Международный научно-технический журнал. – Минск: Изд-во БНТУ, 2015. – № 2. – С. 26 – 

34. (elibrary.ru, Google Scholar, Scopus (з 2017 р.), EBSCO, DOAJ, WorldCat, OpenAire, 

Cyberleninka) 

2. Бурлака В.В. О возможностях управления параметрами качества электроэнергии со 

стороны электроприемников с активными выпрямителями / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков, С.К. 

Поднебенная, О.С. Савенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 139 – 

147. (ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ, WorldCat, OpenAire, 

Cyberleninka, Ulrich’s Periodicals Directory) 

3. Podnebennaya S.K., Burlaka V.V., Gulakov S.V. On the problem of providing electromagnetic 

compatibility of power sources of resistance welding machines with electric mains / The Paton 

Welding Journal. – №12. – 2016. – рр. 50 – 54. DOI: https://doi.org/10.15407/tpwj2016.12.09 

(ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, EBSCO) 

4. Поднебенная С.К. Применение «динамических конденсаторов» для компенсации 

несимметрии в электрических сетях / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В.Гулаков // 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. 

– Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 2/2015 (30). – С. 147 – 153. (ВАК, elibrary.ru, Google 

Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Polish Scholarly Bibliography, Directory of Research 

Journals Indexing, Scientific Indexing Services, Ulrich’s Periodicals Directory) 

5. Поднебенная С.К. К вопросу повышения эффективности компенсации реактивной 

мощности / С.К. Поднебенная // Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 30. – Т.2. – С. 

144 – 151. (ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, Index Copernicus, EBSCO, DOAJ, WorldCat, 

OpenAire, Cyberleninka, Ulrich’s Periodicals Directory) 

6. Поднебенная С.К. Методика выбора мощности активных фильтрокомпенсирующих 

устройств / С.К. Поднебенная // Інтегровані технології та енергозбереження / Щоквартальний 

науково-практичний журнал. Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – №2. – С. 37 – 45. (ВАК, Google 

Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory) 
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7. Burlaka V.V. Hybrid VAR compensator with improved efficiency / V.V. Burlaka, S.V. Gulakov, 

S.K. Podnebennaya, O.S. Savenko // Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 

29. – С. 174-180. (ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ, WorldCat, 

OpenAire, Cyberleninka, Ulrich’s Periodicals Directory) 

8. Бурлака В.В. Анализ подходов к реализации систем беспроводной передачи энергии с 

использованием низкочастотных магнитных полей / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков, С.К. 

Поднебенная, В.Г. Скосырев // Вісник Приазовського державного технічного університету : 

зб. наукових праць. Сер.:Технічні науки.–Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”,2017. – Вип. 35. – С. 

156-161. (ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ, WorldCat, OpenAire, 

Cyberleninka, Ulrich’s Periodicals Directory). 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Бурлака В.В. Сучасні силові активні фільтри та імпульсні джерела живлення з корекцією 

коефіцієнта потужності / Бурлака В.В., Поднебенна С.К., Гулаков С.В. // Монографія. - 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 196 с.: іл. (Власний внесок 0,33) 

2. В.В. Бурлака Схемотехніка активних випрямлячів у складі частотно-регульованого 

електропривода: Навчальний посібник / В.В. Бурлака, С.К. Поднебенна // Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015. – 154 с.: іл. (Власний внесок 0,5) 

3. Бурлака В.В. Активные выпрямители с коррекцией коэффициента мощности / 

В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Монография. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 

2015. – 170 p. (Власний внесок 0,5) 

 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня 

 

Поднебенна С.К. Підвищення енергоефективності електротехнічного комплексу «нелінійне 

навантаження – силовий активний фільтр» в електричних мережах 0,4 кВ», 

дисертація…канд..техн.наук: 05.09.03, науковий керівник:к.т.н., доц. Бурлака В. В., Донецьк, 

2014. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

 

1. Розробка наукових основ проектування енергоефективних засобів компенсації реактивної 

потужності та активної фільтрації вищих гармонік в електричних мережах Номер державної 

реєстрації: 0115U000170 (2015-2017) - відповідальний виконавець 

2. Розробка наукових і технологічних основ створення  енерго-ефективних зварювальних 

джерел живлення з інтегрова-ними функціями активної фільтрації вищих гармонік. Номер 

державної реєстрації  0112U000499 (2012-2014 ) – відповідальний виконавець 

3. Розробка імпульсних перетворювачів з функціями підвищення енергоефективності 

розподільчих електричних мереж (2017-2020) – керівник 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) 

закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Голова Ради молодих учених ДВНЗ «ПДТУ» 2014 – т.ч. 

 



150 

 

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два 

досягнення 

 

Всього 53 патенти, з них 34 – за останні 5 років. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1. Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу «Частотно-

регулируемый электропривод». – Мариуполь: ГВУЗ “ПГТУ”, 2014.–23 c. 

2. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Теория электропривода» и 

курсовому проекту по дисциплине «Автоматизированные системы управления 

электроприводами». – Мариуполь : ГВУЗ “ПГТУ”, 2014. – 19 с. 

3. Схемотехніка активних випрямлячів у складі частотно-регульованого електропривода./ 

Бурлака В.В., Поднебенна С.К. – Маріуполь : ДВНЗ “ПДТУ”, 2015. – 154 c. 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

 

1. Поднебенная С.К. Моделирование системы управления преобразователя для питания 

машин контактной сварки / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков// Международная 

научно-техническая конференция «Университетская наука-2016»: Сб. тезисов докладов в 3-х 

томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. –Т1. – С. 204. 

2.  Поднебенна С.К. Компенсація реактивної потужності джерела живлення однофазної машини 

контактного зварювання / С.К. Поднебенна, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Проблеми 

енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика: XVІ Міжнародна 

науково-технічна конференція, Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського, м. 

Кременчук, 15-17 травня 2018 р. – Кременчук: КрНУ, 2018. – Вип. 1/2015(5). – С. 39-41. 

3. Burlaka V.V. A Hybrid Three-Phase Boost-Type PFC Rectifier / V.V. Burlaka, S.K. Podnebennaya // 

International Young Scientists Forum on Applied Physics [Электронный ресурс]: Forum Proceedings CD-

ROM. - Dnipropetrovsk, 2015. 

4. Поднебенная С.К. Современные способы улучшения качества электроэнергии / С.К. 

Поднебенная, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Управление качеством электрической энергии: 

Международная научно-практическая конференция, ФГБОУ НИИ «Московский энергетический 

институт», г. Москва, 26-28 ноября 2014 г. – М.:ООО «Центр полиграфических услуг “Радуга”», 

2014. – С. 137-143. 

5. Поднебенная С.К. Применение «динамических конденсаторов» для компенсации несимметрии в 

электрических сетях / С.К. Поднебенная, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Проблеми 

енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика: XVІ Міжнародна 

науково-технічна конференція, Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського, м. 

Кременчук, 13-15 травня 2015 р. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015(3). – С. 198-200. 

6. Савенко О.С. Способ компенсации реактивной компоненты тока / О.С. Савенко, В.В. Бурлака, 

С.В. Гулаков, С.К. Поднебенная // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних 

системах. Наука, освіта і практика. Збірник наукових праць XVІІ Міжнароднї науково-технічної 

конференції у м. Кременчук 17-19 травня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – 

С.225 – 227. 

7. Бурлака В.В. Система регистрации параметров процесса сварки / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков, С.К. 

Поднебенная // Зварювання та споріднені технології: VIII Міжнародна конференція молодих 

учених та спеціалістів, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, м. Київ, 20-22 травня 2015. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. 

Патона, 2015. – C. 307. 

8.Поднебенная С.К. Оптимизация работы комплекса машин контактной сварки / С.К. 

Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков // Сварка и родственные технологии: перспективы 

развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 04-07 октября 

2016 г. / под общ. ред. д-ра техн. наук Н. А. Макаренко. – Краматорск : ДГМА, 2016. – C.102. 
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9. Поднебенная С.К. Стабилизация тепловыделения при контактной сварке / С.К. 

Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков // Международная научно-техническая 

конференция «Университетская наука-2015»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: 

ГВУЗ «ПГТУ», 2015. –Т2. – С. 117-118.   

10. Поднебенна С.К. Керування споживанням реактивної потужності джерела живлення машини 

контактного зварювання / С.К. Поднебенна, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков // Проблеми 

енергоресурсо-збереження в промисловому регіоні. Наука і практика: ІV Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів, ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет»,  м. Маріуполь, 15-17 травня 2018 р. –

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. –  С. 38-39. 

11. Поднебенная С.К. Совершенствование способа управления источником питания машины 

контактной сварки / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков // Международная научно-

техническая конференция «Университетская наука-2017»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. 

Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. –Т1. – С. 264.  

12. Поднебенная С.К. Повышение коэффициента мощности источников питания машин 

контактной сварки / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков// Проблеми 

енергоресурсо-збереження в промисловому регіоні. Наука і практика: ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів, ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет»,  м. Маріуполь, 11-12 травня 2017 р. –

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. –  С. 66. 

13. Поднебенная С.К. Повышение энергоэффективности источников питания машин 

контактной сварки / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков// Международная научно-

техническая конференция «Университетская наука-2016»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. 

Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. –Т2. – С. 128-129.  

 

 

Горпинич Олександр Вікторович 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

1. Taranenko I. Zastosowanie transformaty falkowej do analizy przebiegów napięć zasilających 

napędy z częstotliwościową regulacją prędkości obrotowej / I. Taranenko, R. Pawełek, 

O. Gorpynych // Przegląd Elektrotechniczny. – 2015. – Vol. 91. – No. 11. – P. 69 – 73. 

2. Gorpinich A. Evaluation of functional reliability indices for DC-link capacitors in pulse-width 

modulation converters / A. Gorpinich // MATEC Web of Conferences. – 2017. – Vol. 113. – Paper 

no. 01004. – P. 1 – 6. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Халил Т. М. Оптимизация сечений проводников в реальной разветвлённой 

распределительной сети с целью снижения потерь электроэнергии / Т. М. Халил, А. В. 

Горпинич // Збірник наукових праць Донецького національного технічного університету. – 

2013. – № 2 (15). – С. 254 – 260. 

2. Халил Селим Т. М. Влияние высших гармоник на результаты оптимизации мест установки 

и мощности батарей конденсаторов / Т. М. Халил Селим, А. В. Горпинич // Збірник наукових 

праць Донецького національного технічного університету. – 2014. – № 1 (16). – С. 223 – 230. 

3. Горпинич А. В. - -

кривых тока и напряжения на выходе преобразователя частоты типа LS800-42K2-TD с 

помощью упрощённой комплексной wavelet-функции Морле / А. В. Горпинич, 

И. А. Тараненко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 

2014. – № 7. – С. 22 – 34. 

4. Халил Селим Т. М. Оптимизация мест установки и мощности батарей конденсаторов с 

учётом высших гармоник и изменения нагрузки во времени / Т. М. Халил Селим, А. В. 
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Горпинич, Т. Н. Сердюк // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному 

транспорті. – 2014. – № 8. – С. 19 – 26. 

5. Горпинич А. В. Выбор мест установки и мощности батарей конденсаторов методом 

муравьиной колонии с учётом показателей надёжности и качества электроэнергии в 

распределительной сети / А. В. Горпинич, А. В. Медведев // Електромагнітна сумісність та 

безпека на залізничному транспорті. – 2015. – № 9. – С. 17 – 28. 

6. Халил Селим Т. М. Применение селективного метода роя частиц для оптимизации режимов и 

структуры реальной разветвлённой распределительной сети с целью снижения потерь 

электроэнергии и улучшения качества напряжения / Т. М. Халил Селим, А. В. Горпинич // 

Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2015. – № 10. – С. 18 – 34. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Горпинич А. В. Математические задачи электроэнергетики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Горпинич, В. Е. Саравас. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 141 с. – 

Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9697 

 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження 

наукового ступеня 

 

Науковий керівник аспіранта, який захистив дисертацію кандидата технічних наук: 

Халіл Селім Тамер Мохамед 

(Електротехніка) 

23.09.2015 р., Польща 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 

Учасник міжнародного українсько-польського науково-дослідного проекту «Якість 

електроенергії в розподільній мережі з розподіленою генерацією» (2018 р.). 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

 

Керівник студента, який зайняв I місце у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за напрямом «Енергетика» (2014 р.): 

студент групи ЕПП-10 Тараненко Іван Анатолійович з роботою «Особливості використання 

перетворення Фур’є та вейвлет-перетворення для аналізу високочастотних складових 

напруги в електричних мережах з різкозмінними навантаженнями» зайняв I місце 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

 

Дійсний член міжнародної організації «Інститут інженерів з електротехніки та електроніки» – 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
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Гулаков Сергій Володимирович 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

1. Поднебенная С.К. Three-Phase Power Supply for Resistance Welding Machine with Corrected 

Power Factor / С.К. Поднебенная, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Науковий вісник НГУ. – 

Дніпро: Національний гірничий університет, 2017. – № 4. – С. 67 – 72. (Scopus) 

2. Podnebennaya S. Development of Three Phase Power Supplies for Resistance Welding Machines 

/ S. Podnebennaya, V. Burlaka, S. Gulakov // 2018 IEEE 38th International Conference on 

Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 454-457, IEEE, April, 2018 (Scopus) 

3. Three-to-one phase converter's control method for power factor corrected power supply of 

resistance welding machine / S. Podnebennaya, V. Burlaka, S. Gulakov // Науковий вісник НГУ. – 

Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – № 4. – С. 106 – 114. 

DOI:10.29202/nvngu/2018-4/15 (Scopus) 

4. Поднебенна С.К. Удосконалення системи управління «динамічних конденсаторів» для 

компенсації реактивної потужності / С.К. Поднебенна // Електротехніка і електромеханіка: 

науково-практичний журнал. – Харків, НТУ «ХПІ», 2015.– № 5. – С. 59 – 62. DOI: 

10.20998/2074-272X.2015.5.08 (Web of Science) 

5. Burlaka V. Development of single-phase high-power factor inverter welding sources / V. 

Burlaka, E. Lavrova, S. Podnebennaya, I. Zakharova // Easter-European Journal of Enterprise 

Technologies, 4/1 (88), 2017. – pp. 18-24. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.106957 (Scopus) 

6. Burlaka V.V. A three-phase high-frequency AC/DC converter with power-factor correction / 

V.V. Burlaka,  S. V. Gulakov, S. K. Podnebennaya // Russian Electrical Engineering. – April 2017, 

Volume 88, Issue 4, pp 219-222. DOI:10.3103/S1068371217040058 (Scopus) 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України 

 

1. Бурлака В.В. О возможностях управления параметрами качества электроэнергии со 

стороны электроприемников с активными выпрямителями / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков, С.К. 

Поднебенная, О.С. Савенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 139 – 

147. (ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ, WorldCat, OpenAire, 

Cyberleninka, Ulrich’s Periodicals Directory) 

2. Podnebennaya S.K., Burlaka V.V., Gulakov S.V. On the problem of providing electromagnetic 

compatibility of power sources of resistance welding machines with electric mains / The Paton 

Welding Journal. – №12. – 2016. – рр. 50 – 54. DOI: https://doi.org/10.15407/tpwj2016.12.09 

(ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, EBSCO) 

3. Поднебенная С.К. Применение «динамических конденсаторов» для компенсации 

несимметрии в электрических сетях / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В.Гулаков // 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. 

– Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 2/2015 (30). – С. 147 – 153. (ВАК, elibrary.ru, Google 

Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Polish Scholarly Bibliography, Directory of Research 

Journals Indexing, Scientific Indexing Services, Ulrich’s Periodicals Directory) 

4. Поднебенная С.К. К вопросу повышения эффективности компенсации реактивной 

мощности / С.К. Поднебенная // Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 30. – Т.2. – С. 

144 – 151. (ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, Index Copernicus, EBSCO, DOAJ, WorldCat, 

OpenAire, Cyberleninka, Ulrich’s Periodicals Directory) 

5. Поднебенная С.К. Методика выбора мощности активных фильтрокомпенсирующих 

устройств / С.К. Поднебенная // Інтегровані технології та енергозбереження / Щоквартальний 

науково-практичний журнал. Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – №2. – С. 37 – 45. (ВАК, Google 

Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory) 
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6. Burlaka V.V. Hybrid VAR compensator with improved efficiency / V.V. Burlaka, S.V. Gulakov, 

S.K. Podnebennaya, O.S. Savenko // Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 

29. – С. 174-180. (ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ, WorldCat, 

OpenAire, Cyberleninka, Ulrich’s Periodicals Directory) 

7. Бурлака В.В. Анализ подходов к реализации систем беспроводной передачи энергии с 

использованием низкочастотных магнитных полей / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков, С.К. 

Поднебенная, В.Г. Скосырев // Вісник Приазовського державного технічного університету : 

зб. наукових праць. Сер.:Технічні науки.–Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”,2017. – Вип. 35. – С. 

156-161. (ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ, WorldCat, OpenAire, 

Cyberleninka, Ulrich’s Periodicals Directory). 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Бурлака В.В. Сучасні силові активні фільтри та імпульсні джерела живлення з корекцією 

коефіцієнта потужності / Бурлака В.В., Поднебенна С.К., Гулаков С.В. // Монографія. - 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 196 с.: іл. (Власний внесок 0,33) 

2. Бурлака В.В. Активные выпрямители с коррекцией коэффициента мощности / 

В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Монография. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 

2015. – 170 p. (Власний внесок 0,5) 

 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня 

 

Бурлака В.В. Розробка теоретичних і науково-технологічних принципів створення 

енергоефективних інверторних джерел живлення для зварювальних процесів і споріднених 

технологій», дисертація…докт..техн.наук: 05.03.06, науковий консультант д.т.н., проф.. 

Гулаков С. В., Краматорськ, 2018. 

Щербаков С.В. «Удосконалення технології виготовлення складених виробів застосуванням 

локального джерела нагріву», дисертація…канд.техн.наук 05.03.06, науковий керівник проф.. 

Гулаков С. В., Маріуполь, 2015. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

 

1. Розробка наукових основ проектування енергоефективних засобів компенсації реактивної 

потужності та активної фільтрації вищих гармонік в електричних мережах Номер державної 

реєстрації: 0115U000170 (2015-2017) - керівник 

2. Розробка наукових і технологічних основ створення  енерго-ефективних зварювальних 

джерел живлення з інтегрова-ними функціями активної фільтрації вищих гармонік. Номер 

державної реєстрації  0112U000499 (2012-2014 ) – керівник 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) 

закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Завідувач кафедри систем автоматизації та електроприводу (2018), Декан зварювального 

факультету (2010 – 2016 рр.) 

 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад) 
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Член спеціалізованої вченої ради Д 12.105.02 Донбаської державної машинобудівної академії 

МОН України;  

Новомлинець О.О. «Наукові та технологічні основи отримання прецизійних нероз’ємних 

з’єднань зварюванням тиском». дисертація…докт..техн.наук: 05.03.06, Краматорськ, 2018 – 

опонент 

Бережна О.В. «Розвиток наукових і технологічних основ підвищення ефективності та якості 

зносостійкого електроконтактного наварювання» дисертація…докт..техн.наук: 05.03.06, 

Київ, 2018 – опонент 

 

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два 

досягнення 

 

Всього 157 патентів, з них 38 – за останні 5 років. 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

 

1. Поднебенная С.К. Моделирование системы управления преобразователя для питания 

машин контактной сварки / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков// Международная 

научно-техническая конференция «Университетская наука-2016»: Сб. тезисов докладов в 3-х 

томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. –Т1. – С. 204. 

2.  Поднебенна С.К. Компенсація реактивної потужності джерела живлення однофазної машини 

контактного зварювання / С.К. Поднебенна, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Проблеми 

енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика: XVІ Міжнародна 

науково-технічна конференція, Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського, м. 

Кременчук, 15-17 травня 2018 р. – Кременчук: КрНУ, 2018. – Вип. 1/2015(5). – С. 39-41. 

3. Burlaka V.V. A Hybrid Three-Phase Boost-Type PFC Rectifier / V.V. Burlaka, S.K. Podnebennaya // 

International Young Scientists Forum on Applied Physics [Электронный ресурс]: Forum Proceedings CD-

ROM. - Dnipropetrovsk, 2015. 

4. Поднебенная С.К. Современные способы улучшения качества электроэнергии / С.К. 

Поднебенная, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Управление качеством электрической энергии: 

Международная научно-практическая конференция, ФГБОУ НИИ «Московский энергетический 

институт», г. Москва, 26-28 ноября 2014 г. – М.:ООО «Центр полиграфических услуг “Радуга”», 

2014. – С. 137-143. 

5. Поднебенная С.К. Применение «динамических конденсаторов» для компенсации несимметрии в 

электрических сетях / С.К. Поднебенная, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Проблеми 

енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика: XVІ Міжнародна 

науково-технічна конференція, Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського, м. 

Кременчук, 13-15 травня 2015 р. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015(3). – С. 198-200. 

6. Савенко О.С. Способ компенсации реактивной компоненты тока / О.С. Савенко, В.В. Бурлака, 

С.В. Гулаков, С.К. Поднебенная // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних 

системах. Наука, освіта і практика. Збірник наукових праць XVІІ Міжнароднї науково-технічної 

конференції у м. Кременчук 17-19 травня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – 

С.225 – 227. 

7. Бурлака В.В. Система регистрации параметров процесса сварки / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков, С.К. 

Поднебенная // Зварювання та споріднені технології: VIII Міжнародна конференція молодих 

учених та спеціалістів, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, м. Київ, 20-22 травня 2015. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. 

Патона, 2015. – C. 307. 

8.Поднебенная С.К. Оптимизация работы комплекса машин контактной сварки / С.К. 

Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков // Сварка и родственные технологии: перспективы 

развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 04-07 октября 

2016 г. / под общ. ред. д-ра техн. наук Н. А. Макаренко. – Краматорск : ДГМА, 2016. – C.102. 

9. Поднебенная С.К. Стабилизация тепловыделения при контактной сварке / С.К. 

Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков // Международная научно-техническая 
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конференция «Университетская наука-2015»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: 

ГВУЗ «ПГТУ», 2015. –Т2. – С. 117-118.   

10. Поднебенна С.К. Керування споживанням реактивної потужності джерела живлення машини 

контактного зварювання / С.К. Поднебенна, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков // Проблеми 

енергоресурсо-збереження в промисловому регіоні. Наука і практика: ІV Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів, ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет»,  м. Маріуполь, 15-17 травня 2018 р. –

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. –  С. 38-39. 

11. Поднебенная С.К. Совершенствование способа управления источником питания машины 

контактной сварки / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков // Международная научно-

техническая конференция «Университетская наука-2017»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. 

Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. –Т1. – С. 264.  

12. Поднебенная С.К. Повышение коэффициента мощности источников питания машин 

контактной сварки / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков// Проблеми 

енергоресурсо-збереження в промисловому регіоні. Наука і практика: ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів, ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет»,  м. Маріуполь, 11-12 травня 2017 р. –

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. –  С. 66. 

13. Поднебенная С.К. Повышение энергоэффективности источников питания машин 

контактной сварки / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков// Международная научно-

техническая конференция «Университетская наука-2016»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. 

Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. –Т2. – С. 128-129.  

 

 

Дяченко Михайло Дмитрович 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Дьяченко, М. Д. Цифровая защита (аппаратное и алгоритмическое обеспечение): учеб. 

пособие / М. Д. Дьяченко, С. К. Поднебенная ; М-во образования и науки Украины, Приазов. 

гос. техн. ун-т. - Мариуполь : ПГТУ, 2014. - 398 с. 

 

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два 

досягнення 

 

1. Патент на полезную модель №83573 (Украина)  Дьяченко М.Д., Тесля Ю.А. Устройство 

автоматического мониторинга состояния контактных соединений высоковольтных 

подстанций и линий электропередач Зарегистрирован 10.09.2013 

2. Патент на изобретение №104546 (Украина)  Дьяченко М.Д., Тесля Ю.А. Устройство 

автоматического мониторинга состояния контактных соединений высоковольтных 

подстанций и линий электропередач. Зарегистрирован 10.02.2014. 

3. Патент на полезную модель №97995 (Украина)  Дьяченко М.Д., Дьяченко В.М. 

Высоковольтный измерительный трансформатор тока. Зарегистрирован 10.04.2015 Бюл. №7  

4. Патент на изобретение №110009 (Украина)  Дьяченко М.Д., Дьяченко В.М. 

Высоковольтный измерительный трансформатор тока. Зарегистрирован 26.10.2015 Бюл. №20 

5. Положительное решение на полезную модель по заявке №201803087  (Украина)  

Дьяченко М.Д.. Автоматический сигнализатор снижения уровня изоляции пассажирского  

электротранспорта. Июнь 2018г. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1. Методические указания по самостоятельному изучению курса «Основы релейной 

защиты» // Электронное издание – сайт ПГТУ   / сост. М. Д. Дьяченко. – Мариуполь: ПГТУ, 

2014. – 118с 
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2. Методические указания по самостоятельному изучению курса «Элементы 

автоматических устройств» // Электронное издание – сайт ПГТУ   / сост. М. Д. Дьяченко. – 

Мариуполь: ПГТУ, 2014. –  84с 

3. Элементы автоматического управления: методические указания по самостоятельному 

изучению курса «Элементы автоматического управления» для студентов специальности 

6.050702 «Электромеханические системы автоматизации и электропривод» дневной и 

заочной форм обучения / сост. М. Д. Дьяченко. – Мариуполь : ПГТУ, 2014. – 60 с.  

4. Средства диспетчерского и технологического управления производством: методические 

указания по самостоятельному изучению курса «Средства диспетчерского и 

технологического управления производством» для студентов для студентов специальности 

7.05070106  “Системы  управления производством  и распределением электроэнергии”  

дневной и заочной  форм обучения/ сост. М.Д. Дьяченко. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2014. 

45с. 

5. Средства диспетчерского и технического управления [Электронный ресурс]: конспект 

лекций по дисциплине «Средства диспетчерского и технического управления» для студентов 

специальности 7/8.05070106 «Системы управления производством и распределения 

электроэнергии»  дневной и заочной форм обучения / М. Д. Дьяченко. – Мариуполь: ПГТУ, 

2015. – 110 c. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7653 (пароль 8565)  

6. Проектирование цифровых систем релейной защиты и автоматики [Электронный 

ресурс]: конспект лекций по курсу «Проектирование цифровых систем релейной защиты и 

автоматики» для студентов специальности 8.05070106 «Системы управления производством 

и распределением электроэнергии» дневной и заочной форм обучения / сост. 

М.Д. Дьяченко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 108 с. – Режим доступа : 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7654  (пароль 8565) 

7. Элементы автоматического управления : методические указания по выполнению 

курсовой работы для студентов направления подготовки 6.050701 «Системы управления 

производством и распределением электроэнергии» дневной и заочной форм обучения / сост. 

М. Д. Дьяченко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 82 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7655  (пароль 8565) 

8. Программируемые логические контроллеры в автоматизации электроэнергетических 

систем : конспект лекций для студентов направления подготовки 8.05070106 «Системы 

управления производством и распределением электроэнергии» дневной и заочной форм 

обучения / сост. М. Д. Дьяченко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 82 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7656 (пароль 8565) 

9. Средства диспетчерского и технического управления производством : методические 

указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Средства диспетчерского и 

технического управления производством» для студентов специальности 7.05070106 

«Системы управления производством и  распределения электроэнергии» дневной и заочной 

форм обучения / сост. М. Д. Дьяченко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 29 c. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7657 (пароль 8565) 

10. Программируемые логические контроллеры в автоматизации электроэнергетических 

систем : методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Программируемые логические контроллеры в автоматизации электроэнергетических 

систем» для студентов специальности 8.05070106 «Системы управления производством и 

распределением электроэнергии» дневной и заочной форм обучения / сост. М. Д. Дьяченко. – 

Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 44 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7658  

(пароль 8565) 

11. Средства диспетчерского и технологического управления производством [Электронный 

ресурс] : методические указания по самостоятельному изучению курса «Средства 

диспетчерского и технологического управления производством» для студентов 

специальности 7.05070106 «Системы управления производством и распределением 

электроэнергии» дневной и заочной форм обучения / сост. М. Д. Дьяченко. – Мариуполь: 

ПГТУ, 2015. – 69 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9080 

12. Автоматизация электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Автоматизация 

электроэнергетических систем» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7653
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7654
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7655
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7656
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7657
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7658
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9080
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электротехника и электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост. М. Д. 

Дьяченко. – Мариуполь: ПГТУ, 2018. – 72 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1457 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу 

 

№ 

з/п 

Рік ПІБ 

студента 

Група Диплом 

 

ВНЗ, де проводився конкурс 

1 2013 Євтушик 

Микола 

Олександрович 

 

ЕПА-10 

3курс 

2 ступеня Електричні машини та апарати 

Кременчуцький національний  

університет імені Михайла 

Остроградського  м. Кременчук  

2 2013 Тесля  

Юрій 

Андрійович 

АЕС-09 

4 курс 

3 ступеня Електротехніка та електромеханіка 

Дніпродзержинський державний 

технічний університет 

3 2014 Євтушик 

Микола 

Олександрович 

 

ЕПА-10 

3 курс 

3 ступеня Електричні машини та апарати 

Кременчуцький національний  

університет імені Михайла 

Остроградського  м. Кременчук 

4 2014 Тесля  

Юрій 

Андрійович 

АЕС-09 

5 курс 

2 ступеня Електротехніка та електромеханіка 

Дніпродзержинський державний 

технічний університет 

5 2014 Тесля  

Юрій 

Андрійович 

 

АЕС-09 

5 курс 

- Двигуни та енергетичні установки 

Національний  технічний  

університет “Харківський  

політехнічний  інститут” 

6 2014 Тесля  

Юрій 

Андрійови 

АЕС-09 

5 курс 

2 ступеня Інформатика обчислювальна 

техніка та автоматизація 

Севастопольський національний 

технічний університет 

7 2015 Євтушик 

Микола 

Олександрович 

5 курс 3 ступеня 

 

Електричні машини та апарати 

Кременчуцький національний  

університет імені Михайла 

Остроградського  м. Кременчук 

8 2015 Євтушик 

Микола 

Олександрович 

5 курс  

ЕПА-10 

2 ступеня Електротехніка та електромеханіка 

ПДТУ 

9 2016 Григоренко 

Катерина 

Ігорівна 

 - Електротехніка та електромеханіка 

ПДТУ 

10 2016 Григоренко 

Катерина 

4 курс 2 ступеня Електричні машини та апарати 

Кременчуцький національний  

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1457


159 

 

Ігорівна університет імені Михайла 

Остроградського м. Кременчук 

11 2016 Григоренко 

Катерина 

Ігорівна 

 - Електротехніка та електромеханіка 

ПДТУ 

12 2017 Григоренко 

Катерина 

Ігорівна 

5 курс 2 ступеня Електротехніка та електромеханіка 

ПДТУ  

13 2018 Саєнко 

Олександр 

Сергійович 

4 курс  

ЕПА-14 

 

 

3 ступеня 

 

Електричні машини та апарати 

Кременчуцький національний  

університет імені Михайла 

Остроградського   м. Кременчук 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

 

1. Дьяченко М.Д., Тесля Ю.А. Автоматическая  система мониторинга  состояния контактных 

соединений  высоковольтного  оборудования // Энергосбережение на железнодорожном 

транспорте и в промышленности: Материалы  IV Международной научно-практической 

конференции (Воловец, 11-14 июня 2013г. Д.: ДНУЖТ, 2013.-90 с. 

2. Саенко Ю.Л. Предпосылки повышения  надежности  энергосистемы  за  счет 

совершенствования  методов и средств  мониторинга  состояния высоковольтных  линии  

электропередач/ Саенко Ю.Л., М. Д. Дьяченко // Материалы VIII Международной научно-

практической конференции  «Электрофикация транспорта» «Трансэлектро-2015» с.78-79 

3. Дьяченко, М. Д. Повышение эффективности городской распределительной сети за счет 

современных средств мониторинга и управления трансформаторными подстанциями 

городской сети / М. Д. Дьяченко, Е. И. Григоренко // Университетская наука-2016 : в 4 т. : 

тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 19-20 мая 2016 г.) / ПГТУ. – Мариуполь, 

2016. – Т. 1. – С. 200–201. 

4. Дьяченко, М. Д. Развитие методов и средств повышения надежности энергосистем за счет 

мониторинга и прогнозирования состояния контактных соединений высоковольтных линий 

электропередач / М. Д. Дьяченко // Университетская наука-2016 : в 4 т. : тез. докл. междунар. 

науч.-техн. конф. (Мариуполь, 19-20 мая 2016 г.) / ПГТУ. – Мариуполь, 2016. – Т. 1. – С. 

202–203. 

5. Саенко Ю.Л.  Автоматическая система мониторинга и прогнозирования состояния 

контактных соединений высоковольтных линий электропередач / Саенко Ю.Л., М. Д. 

Дьяченко // Безпека  та  електромагнітна  сумісність  на  залізничному  транспорті: тези  VII 

Міжнар. науково-практичної конф., 16-19 лютого 2016 р., с. Розлуч. – Д.: ДІІТ, 2016. –  92 с.\ 

- С65 

6. Саенко Ю.Л.   Программно-аппаратный комплекс контроля работы маслонасосов  

силовых высоковольтных трансформаторов/ Саенко Ю.Л., М. Д. Дьяченко // Безпека  та  

електромагнітна  сумісність  на  залізничному  транспорті: тези  VIII Міжнар. науково-

практичної конф., 01-03 лютого 2017 р., ЧЕРНІВЦІ. – Д.: ДІІТ, 2017. –  С56  - 67- Режим 

доступу:http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9958/1/Theses_Safety%20and%20El

ectromagnetic_2017.pdf 

 

 

Поднебенна Світлана Костянтинівна 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 
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1. Поднебенная С.К. Three-Phase Power Supply for Resistance Welding Machine with Corrected 

Power Factor / С.К. Поднебенная, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Науковий вісник НГУ. – 

Дніпро: Національний гірничий університет, 2017. – № 4. – С. 67 – 72. (Scopus) 

2. Podnebennaya S. Development of Three Phase Power Supplies for Resistance Welding Machines 

/ S. Podnebennaya, V. Burlaka, S. Gulakov // 2018 IEEE 38th International Conference on 

Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 454-457, IEEE, April, 2018 (Scopus) 

3. Three-to-one phase converter's control method for power factor corrected power supply of 

resistance welding machine / S. Podnebennaya, V. Burlaka, S. Gulakov // Науковий вісник НГУ. – 

Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – № 4. – С. 106 – 114. 

DOI:10.29202/nvngu/2018-4/15 (Scopus) 

4. Поднебенна С.К. Удосконалення системи управління «динамічних конденсаторів» для 

компенсації реактивної потужності / С.К. Поднебенна // Електротехніка і електромеханіка: 

науково-практичний журнал. – Харків, НТУ «ХПІ», 2015.– № 5. – С. 59 – 62. DOI: 

10.20998/2074-272X.2015.5.08 (Web of Science) 

5. Burlaka V. Development of single-phase high-power factor inverter welding sources / V. 

Burlaka, E. Lavrova, S. Podnebennaya, I. Zakharova // Easter-European Journal of Enterprise 

Technologies, 4/1 (88), 2017. – pp. 18-24. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.106957 (Scopus) 

6. Burlaka V.V. A three-phase high-frequency AC/DC converter with power-factor correction / 

V.V. Burlaka,  S. V. Gulakov, S. K. Podnebennaya // Russian Electrical Engineering. – April 2017, 

Volume 88, Issue 4, pp 219-222. DOI:10.3103/S1068371217040058 (Scopus) 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України 

 

1. Сивокобыленко В.Ф. Анализ методов предотвращения автономной работы участков сети 

SMART GRID 0.4 кВ / В.Ф. Сивокобыленко, А.П. Никифоров, В.В. Бурлака, С.К. 

Поднебенная // Известия ВУЗов и энергетических объединений СНГ: Энергетика. 

Международный научно-технический журнал. – Минск: Изд-во БНТУ, 2015. – № 2. – С. 26 – 

34. (elibrary.ru, Google Scholar, Scopus (з 2017 р.), EBSCO, DOAJ, WorldCat, OpenAire, 

Cyberleninka) 

2. Бурлака В.В. О возможностях управления параметрами качества электроэнергии со 

стороны электроприемников с активными выпрямителями / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков, С.К. 

Поднебенная, О.С. Савенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 139 – 

147. (ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ, WorldCat, OpenAire, 

Cyberleninka, Ulrich’s Periodicals Directory) 

3. Podnebennaya S.K., Burlaka V.V., Gulakov S.V. On the problem of providing electromagnetic 

compatibility of power sources of resistance welding machines with electric mains / The Paton 

Welding Journal. – №12. – 2016. – рр. 50 – 54. DOI: https://doi.org/10.15407/tpwj2016.12.09 

(ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, EBSCO) 

4. Поднебенная С.К. Применение «динамических конденсаторов» для компенсации 

несимметрии в электрических сетях / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В.Гулаков // 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. 

– Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 2/2015 (30). – С. 147 – 153. (ВАК, elibrary.ru, Google 

Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Polish Scholarly Bibliography, Directory of Research 

Journals Indexing, Scientific Indexing Services, Ulrich’s Periodicals Directory) 

5. Поднебенная С.К. К вопросу повышения эффективности компенсации реактивной 

мощности / С.К. Поднебенная // Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 30. – Т.2. – С. 

144 – 151. (ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, Index Copernicus, EBSCO, DOAJ, WorldCat, 

OpenAire, Cyberleninka, Ulrich’s Periodicals Directory) 

6. Поднебенная С.К. Методика выбора мощности активных фильтрокомпенсирующих 

устройств / С.К. Поднебенная // Інтегровані технології та енергозбереження / Щоквартальний 

науково-практичний журнал. Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – №2. – С. 37 – 45. (ВАК, Google 

Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory) 
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7. Burlaka V.V. Hybrid VAR compensator with improved efficiency / V.V. Burlaka, S.V. Gulakov, 

S.K. Podnebennaya, O.S. Savenko // Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 

29. – С. 174-180. (ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ, WorldCat, 

OpenAire, Cyberleninka, Ulrich’s Periodicals Directory) 

8. Бурлака В.В. Анализ подходов к реализации систем беспроводной передачи энергии с 

использованием низкочастотных магнитных полей / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков, С.К. 

Поднебенная, В.Г. Скосырев // Вісник Приазовського державного технічного університету : 

зб. наукових праць. Сер.:Технічні науки.–Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”,2017. – Вип. 35. – С. 

156-161. (ВАК, elibrary.ru, Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ, WorldCat, OpenAire, 

Cyberleninka, Ulrich’s Periodicals Directory). 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Бурлака В.В. Сучасні силові активні фільтри та імпульсні джерела живлення з корекцією 

коефіцієнта потужності / Бурлака В.В., Поднебенна С.К., Гулаков С.В. // Монографія. - 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 196 с.: іл. (Власний внесок 0,33) 

2. В.В. Бурлака Схемотехніка активних випрямлячів у складі частотно-регульованого 

електропривода: Навчальний посібник / В.В. Бурлака, С.К. Поднебенна // Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015. – 154 с.: іл. (Власний внесок 0,5) 

3. Цифровая защита (аппаратное и алгоритмическое обеспечение) / М.Д. Дьяченко, 

С.К. Поднебенная . – Мариуполь, ПГТУ, 2014. – 304 с.: ил. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання 

 

ДБ НДР «Розробка імпульсних перетворювачів з функціями підвищення енергоефективності 

розподільчих електричних мереж», номер держреєстрації 0117U003995 (2017-т.ч.) – 

відповідальний виконавець 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) 

закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Заступник голови Ради молодих учених ДВНЗ «ПДТУ» 2014 – теперешній час. 

 

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два 

досягнення 

 

Всього 17 патентів, з них 13 – за останні 5 років. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

За останні 5 років 12 навчально-методичних публікацій, з них 

1. Поднебенна С. К. Програмне забезпечення автоматизованих систем керування 

електроприводами [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Програмне 

забезпечення автоматизованих систем керування електроприводами» для студентів 

спеціальності 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» 
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денної та заочної форм навчання. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 89 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12705 

2. Поднебенная С. К. Программирование микроконтроллеров [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Программирование МП-систем» для студентов специальности 7/8.05070106 «Системы 

управления производством и распределением электроэнергии» дневной и заочной форм 

обучения / Мариуполь : ПДТУ, 2015. – 55 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8855 

3. Поднебенная С. К. Программирование микропроцессорных систем [Электронный ресурс] 

: конспект лекций по дисциплине «Программирование МП-систем» для студентов 

специальности 7/8.05070106 «Системы управления производством и распределением 

электроэнергии» дневной и заочной форм обучения / Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 135 с. 

Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8664 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

 

1. Поднебенная С.К. Моделирование системы управления преобразователя для питания 

машин контактной сварки / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков// Международная 

научно-техническая конференция «Университетская наука-2016»: Сб. тезисов докладов в 3-х 

томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. –Т1. – С. 204. 

2.  Поднебенна С.К. Компенсація реактивної потужності джерела живлення однофазної машини 

контактного зварювання / С.К. Поднебенна, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Проблеми 

енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика: XVІ Міжнародна 

науково-технічна конференція, Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського, м. 

Кременчук, 15-17 травня 2018 р. – Кременчук: КрНУ, 2018. – Вип. 1/2015(5). – С. 39-41. 

3. Burlaka V.V. A Hybrid Three-Phase Boost-Type PFC Rectifier / V.V. Burlaka, S.K. Podnebennaya // 

International Young Scientists Forum on Applied Physics [Электронный ресурс]: Forum Proceedings CD-

ROM. - Dnipropetrovsk, 2015. 

4. Поднебенная С.К. Современные способы улучшения качества электроэнергии / С.К. 

Поднебенная, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Управление качеством электрической энергии: 

Международная научно-практическая конференция, ФГБОУ НИИ «Московский энергетический 

институт», г. Москва, 26-28 ноября 2014 г. – М.:ООО «Центр полиграфических услуг “Радуга”», 

2014. – С. 137-143. 

5. Поднебенная С.К. Применение «динамических конденсаторов» для компенсации несимметрии в 

электрических сетях / С.К. Поднебенная, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Проблеми 

енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика: XVІ Міжнародна 

науково-технічна конференція, Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського, м. 

Кременчук, 13-15 травня 2015 р. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015(3). – С. 198-200. 

6. Савенко О.С. Способ компенсации реактивной компоненты тока / О.С. Савенко, В.В. Бурлака, 

С.В. Гулаков, С.К. Поднебенная // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних 

системах. Наука, освіта і практика. Збірник наукових праць XVІІ Міжнароднї науково-технічної 

конференції у м. Кременчук 17-19 травня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – 

С.225 – 227. 

7. Бурлака В.В. Система регистрации параметров процесса сварки / В.В. Бурлака, С.В. Гулаков, С.К. 

Поднебенная // Зварювання та споріднені технології: VIII Міжнародна конференція молодих 

учених та спеціалістів, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, м. Київ, 20-22 травня 2015. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. 

Патона, 2015. – C. 307. 

8.Поднебенная С.К. Оптимизация работы комплекса машин контактной сварки / С.К. 

Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков // Сварка и родственные технологии: перспективы 

развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 04-07 октября 

2016 г. / под общ. ред. д-ра техн. наук Н. А. Макаренко. – Краматорск : ДГМА, 2016. – C.102. 

9. Поднебенная С.К. Стабилизация тепловыделения при контактной сварке / С.К. 

Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков // Международная научно-техническая 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12705
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8855
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конференция «Университетская наука-2015»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: 

ГВУЗ «ПГТУ», 2015. –Т2. – С. 117-118.   

10. Поднебенна С.К. Керування споживанням реактивної потужності джерела живлення машини 

контактного зварювання / С.К. Поднебенна, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков // Проблеми 

енергоресурсо-збереження в промисловому регіоні. Наука і практика: ІV Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів, ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет»,  м. Маріуполь, 15-17 травня 2018 р. –

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. –  С. 38-39. 

11. Поднебенная С.К. Совершенствование способа управления источником питания машины 

контактной сварки / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков // Международная научно-

техническая конференция «Университетская наука-2017»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. 

Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. –Т1. – С. 264.  

12. Поднебенная С.К. Повышение коэффициента мощности источников питания машин 

контактной сварки / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков// Проблеми 

енергоресурсо-збереження в промисловому регіоні. Наука і практика: ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів, ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет»,  м. Маріуполь, 11-12 травня 2017 р. –

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. –  С. 66. 

13. Поднебенная С.К. Повышение энергоэффективности источников питания машин 

контактной сварки / С.К. Поднебенная, В.В.Бурлака, С.В. Гулаков// Международная научно-

техническая конференция «Университетская наука-2016»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. 

Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. –Т2. – С. 128-129.  

 

 

Бараненко Тетяна Костянтинівна 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

1. Zhezhelenko, I., Sayenko, Y., Baranenko, T., Pawelek, R. Engineering Methods of Evaluation of 

Additional Power Losses in Electric Power Networks at Non-Sinusoidal Conditions / Przeglad 

Elektrotechniczny, 2014, R. 90 NR 7/2014, s. 226-229. http://pe.org.pl/articles/2014/7/50.pdf 

2. Sayenko, Y., Baranenko T., Kalyuzhniy D. Compensation of reactive power in electrical supply 

systems of large industrial enterprises/ Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 NR 

11/2015, pp. 77-80. http://pe.org.pl/articles/2015/11/22.pdf 

3. Sayenko Yu. L. Features of selection of capacitor banks in electric networks with interharmonic 

sources / Yu. L. Sayenko, T. K. Baranenko, D. N. Kalyuzhniy // Electrical 

engineering&electromechanics. – 2017. – No. 5. – P. 67-70.  doi: 10.20998/2074-272X.2017.5.11. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Бараненко Е.В. Методы компенсации реактивной мощности 

в сетях с нелинейными нагрузками / Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – № 26. 

– С. 204-210. http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/5916/30.pdf 

2. Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Попов А.С. Вероятностные подходы при анализе дуговых 

перенапряжений в сетях с изолированной нейтралью / Энергосбережение. Энергетика. 

Энергоаудит. – 2015. – № 9(140). – С. 26-35. http://eee.khpi.edu.ua/article/view/70638 

3. Саенко Ю. Л. Применение спектрально-корреляционной теории случайных процессов для 

оценки потерь при наличии высших гармоник и интергармоник / Ю. Л. Саенко, Т. К. 

Бараненко, И. Ю. Саенко // Електрифікація транспорту. – 2017. – № 13. – С. 129-133. 

http://etr.diit.edu.ua/article/view/117891 

4. Саенко Ю. Л. Методика выбора фильтрокомпенсирующих устройств для минимизации 

дискретного спектра интергармоник / Ю. Л. Саенко, Т. К. Бараненко, И. Ю. Саенко // 

http://pe.org.pl/articles/2014/7/50.pdf
http://pe.org.pl/articles/2015/11/22.pdf
http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/5916/30.pdf
http://eee.khpi.edu.ua/article/view/70638
http://etr.diit.edu.ua/article/view/117891
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Електрифікація транспорту. – 2017. – № 14. – С. 67-72. 

5. Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Калюжный Д.Н. Особенности выбора батарей конденсаторов в 

электрических сетях с источниками интергармоник. - Електротехніка і Електромеханіка. 2017. 

№5. С.67-70 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 

1. Українсько-польський науково-дослідний проект «Якість електроенергії в розподільних 

мережах з розподіленою генерацією» 2018-2019 (номер держреєстрації 0118U100016).  

2. TEMPUS PROMENG. 15.10.2010-14.10.2013 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

Відповідальний виконавець НДР «Підвищення надійності та оптимізація режимів 

електроспоживання промислових і міських об'єктів з нелінійними й різкозмінними 

навантаженнями»  (0117U002268). 01.01.2017 - 31.12.2019 рр. 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Заступник декана енергетичного факультету з навчальної роботи (жовтень 2014 – лютий 2016) 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1. Методы и примеры расчетов ПКЭ [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению практических работ по курсу «Электромагнитная совместимость» для 

студентов специальностей 8.05070103 «Электротехнические системы электропотребления» и 

7.05070204 «Электромеханические системы автоматизации и электропривод» дневной и 

заочной форм обучения / сост.: Ф. А. Гаврилов, Т. К. Бараненко. – Мариуполь : ПГТУ, 2014. 

– 41 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2522 

2. Вероятностное моделирование в расчетах электрических нагрузок [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Электроснабжение» 

для студентов специальностей 7/8.05070103 «Электротехнические системы 

электропотребления», 7/8.05070106 «Системы управления производством и распределением 

электроэнергии» дневной и заочной форм обучения / сост.: Ю. Л. Саенко, Т. К. Бараненко, А. 

С. Попов. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 88 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7111 

3. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : методические указания по 

самостоятельному изучению курса «Теория автоматического управления» для студентов 

направлений подготовки 6.050701 «Электротехника и электротехнологии» и 6.050702 

«Электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост. Т. К. Бараненко. – Мариуполь : 

ПГТУ, 2015. – 47 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7110 

4. Саравас В. Е. Основы САПР [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплине 

«Основы САПР» для студентов специальностей 8.05070103 «Электротехнические системы 

электропотребления», 8.05070106 «Системы управления производством и распределением 

электроэнергии» и 8.05070204 дневной и заочной форм обучения / В. Е. Саравас, Т. К. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2522
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7111
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7110


165 

 

Бараненко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 92 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8267 

5. Исследования разомкнутой линейной системы [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы № 1 по курсу «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Т. К. Бараненко, А. В. Молчан. 

– Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 27 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10494 

6. Проектирование регулятора для линейной системы [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы № 2 по курсу «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост. Т. К. Бараненко, А. В. Молчан. – 

Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 27 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10495 

7. Освоение методов моделирования линейных систем в пакете SIMULINK [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы № 3 по курсу «Теория 

автоматического управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, 

электротехника и электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Т. К. 

Бараненко, А. В. Молчан. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 27 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10496 

8. Моделирования нелинейных систем управления [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы № 4 по курсу «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Т. К. Бараненко, А. В. Молчан. 

– Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 20 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10497 

9. Электроснабжение промышленных предприятий [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению практических занятий по курсу «Электроснабжение промышленных 

предприятий» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Ю. Л. Саенко, Т. К. Бараненко. 

– Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 100 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13134 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

 

Робота у складі організаційного комітету IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузі «Енергетика» (2013 – 2018) 

Робота у складі галузевої конкурсної комісії IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузі «Енергетика» (2013 – 2018) 

Керівництво студентом, який отримав диплом І ступеня у другому турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності  «Гірництво» (2018 р., Алексєєв С.Р.) 

 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8267
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10494
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10495
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10496
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10497
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13134
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Жежеленко Ігор Володимирович 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

1. Zhezhelenko, I. The Main Directions of Improving the Efficiency of Production, Transmission 

and Distribution of Electrical Energy / Energetika. Proceedings of CIS Higher Education 

Institutions and Power Engineering Associations 61(1), 2018. С. 28-35 

2. Pivnyak G. G. Interharmonics in power supply systems / G. G. Pivnyak, I. V. Zhezhelenko, 

Yu. A. Papaika, O. H. Lysenko // Науковий вісник НГУ. – Дніпро, 2017.– № 6(162). – С. 109 –

 114. 

3. Pivnyak G. G. Estimating economic equivalent of reactive power in the systems of enterprise 

electric power supply / G. G. Pivnyak, I. V. Zhezhelenko, Yu. A. Papaika // Науковий вісник 

НГУ. – Дніпро, 2016.– № 5(155). – С. 62 – 66. – http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-

engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-complexes-and-system2/3695-estimating-

economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-of-enterprise-electric-power-supply 

4. Zhezhelenko, I., Sayenko, Y., Baranenko, T., Pawelek, R. Engineering Methods of Evaluation of 

Additional Power Losses in Electric Power Networks at Non-Sinusoidal Conditions / Przeglad 

Elektrotechniczny, 2014, R. 90 NR 7/2014, s. 226-229. http://pe.org.pl/articles/2014/7/50.pdf 

5. Pivnyak, G., Zhezhelenko, I., Papaika, Yu. Normalization of voltage quality as the way to ensure 

energy saving in power supply systems / Energy Efficiency Improvement of Geotechnical 

Systems - Proceedings of the International Forum on Energy Efficiency, 2013, с. 11-18 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Жежеленко И.В., Саравас В.Е. Определение индекса надежности систем 

электроснабжения // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 

Дніпро: ДНУЗТ, 2017. – № 13. – C. 31-34. 

2. Жежеленко И.В., Саравас В.Е. Анализ факторов, влияющих на энергетическую 

эффективность систем электроснабжения // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 

Кременчук: КрНУ, 2017. – Вип. 1/2017 (37). – С. 56 – 62. 

3. Жежеленко И. В., Нестерович В.В. Оценка потерь электрической энергии, вызванных, 

снижением ее качества / Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: 

Технічні науки. Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – 

С. 119 – 126. 

4. Жежеленко И. В.,  Оценочные методы определения экономического эквивалента 

реактивной мощности / Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.– техн. зб. – 2017. – 

Вип. 98. – С. 3 – 6. 

5. Pivnyak G. G. Interharmonics in power supply systems / G. G. Pivnyak, I. V. Zhezhelenko, 

Yu. A. Papaika, O. H. Lysenko // Науковий вісник НГУ. – Дніпро, 2017.– № 6(162). – С. 109 –

 114. 

6. Півняк Г. Г. До питання оцінки економічного еквівалента реактивної потужності в 

системах електропостачання підприємств / Г. Г. Пивняк, І. В. Жежеленко, Ю. А. Папаїка // 

Науковий вісник НГУ. – Дніпро, 2016.– № 5(155). – С. 62 – 66. – 

http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-

complexes-and-system2/3695-estimating-economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-

of-enterprise-electric-power-supply 

7. Овсейчук В. А. Экономически обоснованное нормирование надежности и качества 

электроснабжения потребителей в России / В. А. Овсейчук, И. В. Жежеленко // 

Електрифікація транспорту. – Днепропетровск: ДИИТ, 2015. – № 10. – С. 117 – 123. – 

http://etr.diit.edu.ua/article/view/83568/79602 

8. Жежеленко И. В. Анализ методов оценки платы за перетоки реактивной энергии в сетях 

промышленных предприятий / И. В. Жежеленко, В. В. Нестерович // Вісник Приазовського 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041993991&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e6a5de5445cd84ee60aba8a124c7c5&sot=aut&sdt=a&sl=17&s=AU-ID%286603065343%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041993991&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e6a5de5445cd84ee60aba8a124c7c5&sot=aut&sdt=a&sl=17&s=AU-ID%286603065343%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100842801?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100842801?origin=resultslist
http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-complexes-and-system2/3695-estimating-economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-of-enterprise-electric-power-supply
http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-complexes-and-system2/3695-estimating-economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-of-enterprise-electric-power-supply
http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-complexes-and-system2/3695-estimating-economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-of-enterprise-electric-power-supply
http://pe.org.pl/articles/2014/7/50.pdf
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602112272&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603065343&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55340910300&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84892185972&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e6a5de5445cd84ee60aba8a124c7c5&sot=aut&sdt=a&sl=17&s=AU-ID%286603065343%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84892185972&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e6a5de5445cd84ee60aba8a124c7c5&sot=aut&sdt=a&sl=17&s=AU-ID%286603065343%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-complexes-and-system2/3695-estimating-economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-of-enterprise-electric-power-supply
http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-complexes-and-system2/3695-estimating-economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-of-enterprise-electric-power-supply
http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-complexes-and-system2/3695-estimating-economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-of-enterprise-electric-power-supply
http://etr.diit.edu.ua/article/view/83568/79602
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державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 

31. – С. 174–180. – (Серія : Технічні науки). – http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8407 

9. Жежеленко И.В. Оценочные методы определения экономического эквивалента реактивной 

мощности / И.В. Жежеленко, Ю.А. Папаика, О.В. Лысенко // Гірнича електромеханіка та 

автоматика: наук.– техн. зб. – 2017. – Вип. 98. – С. 3 – 6. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Zhezhelenko I.V., Shidlovskiy A.K., Pinhyak G.G., Sayenko Y.L. Textbook for institution of higher 

education. 2
nd

 edition. – D.: National Mining University, 2013. – 239 p. 

2. Жежеленко І. В., Леонов В.В. Основи теорії лінійних електричних кіл із зосередженими 

параметрами постійного та змінного струмів в усталеному режимі» - Мариуполь: ГВУЗ 

«ПГТУ», 2017. – 115 с. 

3. Жежеленко И. В. Энергоэффективность систем электроснабжения. Интегральная оценка 

электромагнитных потерь и убытков в масштабах Украины, оптимизация качества 

электроэнергии в системах электроснабжения : монография / И. В. Жежеленко. – Мариуполь : 

ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 244 с. 

4. Перехідні процеси в системах електропостачання: підручник для ВНЗ / Г. Г. Півняк, 

І. В. Жежеленко, Ю. А. Папаїка, Л. І. Несен, за ред. Г. Г. Півняка ; М-во освіти і науки України, 

Нац. гірн. ун-т. – 5-те вид., доопрац. та допов. – Дніпро : НГУ, 2016. – 600 с. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

НДР «Інтегральна оцінкателектромагнітних втрат і збитків у масштабі України, оптимізація 

якості електроенергії в електричних мережах» (2017). Науковий керівник – Жежеленко І.В 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Завідувіч кафедри електрифікаціі промислових підприємств до 2017 р. 

 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад) 

 

Член спеціалізованої вченої ради Д11.052.02, створеній у ДонНТУ (м. Красноармійськ), із 

спеціальності 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

 

Академік АН Вищої школи України 

 

 

Саравас Вікторія Євгенівна 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8407
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Stavinskii, A.  Weight-to-price indicators of electromagnetic systems single-phase transformers and 

reactors with twisted magnetic circuits / Stavinskii, A. Vakhonina, L., Sadovoy, O., Saravas, V. // 

Modern electrical and energy system, International Conference, Kremenchuk Mykhailo 

Ostrohradskyi  National University, Kremenchuk, Ukraine, november 15-17, 2017. – Kremenchuk: 

KNTU, 2017. – р.172-175. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Саравас В.Е. Оценка электромагнитной совместимости вентильных двигателей с питающей 

сетью // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і 

практика : Збірник наукових праць. – Кременчук: КНТУ, 2016. - Вип. 1 (4). - С. 221-224 

2. Жежеленко И.В., Саравас В.Е. Определение индекса надежности систем 

электроснабжения // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 

Дніпро: ДНУЗТ, 2017. – № 13. – C. 31-34. 

3. Жежеленко И.В., Саравас В.Е. Анализ факторов, влияющих на энергетическую 

эффективность систем электроснабжения // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 

Кременчук: КрНУ, 2017. – Вип. 1/2017 (37). – С. 56 – 62. 

4. Stavinskii, A.  Weight-to-price indicators of electromagnetic systems single-phase transformers 

and reactors with twisted magnetic circuits / Stavinskii, A. Vakhonina, L., Sadovoy, O., Saravas, V. 

// Modern electrical and energy system, International Conference, Kremenchuk Mykhailo 

Ostrohradskyi  National University, Kremenchuk, Ukraine, november 15-17, 2017. – Kremenchuk: 

KNTU, 2017. – р.172-175. 

5. Бараненко Т.К., Саравас В.Є. Оценка влияния преобразователей частоты на качество 

электрической энергии питающей сети // Проблеми енергоресурсосбереження в електричних 

системах. Наука освіта і практика: Наукове видання. – Кременчук.: КрНУ, 2014. – Вип. 

1/2014 (2). – С.219-221. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Саравас В.Е. Несинусоидальные режимы в электрических сетях с вентильными двигателями и 

асинхронно-вентильными каскадами: монографія // Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 151 с. 

2. Горпинич А. В. Математические задачи электроэнергетики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Горпинич, В. Е. Саравас. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 141 с. – 

Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9697 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 

Участь в реалізації проекту “Internationalization and International Mobility in Education” 

20.11.2017 – 25.11.2017 Наказ ректора ДВНЗ «ПДТУ» № 28-39 від 13.11.2017 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

Відповідальний виконавець наукової теми «Розробка і дослідження теплового акумулятора 

фазового переходу транспортного засобу» 

НДР виконана згідно договору про наукове співробітництво від 01.01.2018р 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6506510287&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6506510287&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=24780081100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57202580649&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=35230905100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6506510287&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6506510287&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=24780081100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57202580649&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=35230905100&zone=
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9697
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З вересня 2017 р. по січень 2018 – завідувач кафедри електрифікації промислових підприємств 

ДВНЗ «ПДТУ», з лютого 2018 – завідувач кафедри електроенергетичних комплексів та систем 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1.Саравас В.Е. Основы метрологии и электрических измерений : методические указания по 

выполнению практических работ по курсу «Основы метрологии и электрических измерений» 

для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» 

дневной и заочной форм обучения / Сост. Саравас В.Е., Молчан А.В. - Мариуполь: ГВУЗ 

«ПГТУ», 2016. – 28 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10542 

2. Саравас В. Е. Основы САПР [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплине 

«Основы САПР» для студентов специальностей 8.05070103 «Электротехнические системы 

электропотребления», 8.05070106 «Системы управления производством и распределением 

электроэнергии» и 8.05070204 дневной и заочной форм обучения / В. Е. Саравас, Т. К. 

Бараненко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 92 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8267 

3. Саравас В.Е. Математические задачи электроэнергетики: конспект лекций по дисциплине 

«Математические задачи электроэнергетики» для студентов направлений подготовки 6.050701 

«Электротехника и электротехнологии» и 6.050702 «Електромеханика» дневной и заочной форм 

обучения / Сост. В. Е.Саравас, А.В. Горпинич. - Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – 154 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8313 

4. Гаврилов Ф.А. Електричні системи та мережі : конспект лекцій з дисципліни «Електричні 

системи та мережі» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології» денної та заочної форм навчання / Сост. Ф.А. Гаврилов, В.Е.Саравас. - 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 90 с. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8365. 

5. Саравас В.Е. Основы научных исследований: конспект лекций по дисциплине «Основы 

научных исследований» для студентов направлений подготовки 6.050701 «Электротехника и 

электротехнологии» и 6.050702 «Електромеханика» дневной и заочной форм обучения / Сост. В. 

Е. Саравас. - Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – 131 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8294. 

6. Саравас В.Е. Основы метрологии и электрических измерений: конспект лекций по 

дисциплине «Основы метрологии и электрических измерений» для студентов направлений 

подготовки 6.050701 «Электротехника и электротехнологии», 6.050702 «Электромеханика» 

дневной и заочной форм обучения / Сост. В. Е. Саравас. - Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – 

97 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8366 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10542
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8267
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8313
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8365
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8294
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8366
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Керівництво студентом, який отримав диплом ІІ ступеня у другому турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності  «Енергетика» (2018 р., Самітов А.Р.) 

 

 

Скосирєв Віктор Георгійович 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України 

 

1. Факторний аналіз електроспоживання складових дробильно-помольного комплексу / В. П. 

Розен, В. П. Калінчик, О. В. Мейта, В. Г. Скосирев // Вісник Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. - 2015. - Вип. 6(1). - С. 16-21. –  

2. Оптимизация электропотребления дробильно-помольного комплекса / В. П. Розен, В. П. 

Калинчик, А. В. Мейта, В. Г. Скосырев // Енергетика. - 2015. - № 1. - С. 43-47.  

3. Анализ подходов к реализации систем беспроводной передачи энергии с использованием 

низкочастотных магнитных полей / В.В. Бурлака, С.В.Гулаков, С.К. Поднебенная, В.Г. 

Скосырев // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні 

науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 35. – С. 156 – 161. 

4. Источник питания машины контактной сварки с улучшенной электромагнитной 

совместимостью С.К. Поднебенная, В.В. Бурлака, С.В.Гулаков, В.Г. Скосырев // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 35. – С. 162 – 168. 

5. Выбор оптимальной функции для аппроксимации расходно-напорной характеристики 

центробежных насосов гидротранспортных комплексов / Семененко Е.В., Никифорова Н.А., 

Татарко Л.Г., Скосырев В.Г. // Сборник научных трудов "Геотехническая механика". – 

Дніпро, 2017. – с. 109 – 120. 

6. Расчет критических параметров центробежных насосов, перекачивающих гидросмеси 

высокой концентрации / Семененко Е.В., Скосырев В.Г., Киричко С.Н., Демченко Т.Д. // 

Сборник научных трудов "Геотехническая механика". – Дніпро, 2017. – с. 120 – 130.  

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Алексеев А.К. Электрооборудование и электропривод общепромышленных механизмов. 

Учебное пособие / А.К. Алексееев, О.А. Алексеева, В.Г. Скосырев.  – Мариуполь: ГВУЗ 

«ПГТУ», 2013. – 110 с. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1. Электрические машины и микромашины [Электронный ресурс] : методические указания 

по выполнению курсового проекта «Расчёт и проектирование машины постоянного тока» 

для студентов энергетических специальностей всех форм обучения / сост. В. Г. Скосырев. – 

Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 48 с . – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9668 

2. Наладка, монтаж и эксплуатация автоматизированного электропривода [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу «Наладка, 

монтаж и эксплуатация автоматизированного электропривода» для студентов направления 

подготовки 6.050702 «Электромеханические системы автоматизации и электропривод» / 

сост. В. Г. Скосырев. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 70 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9251 

3. Электрические машины [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

лабораторных работ по курсу «Электрические машины» для студентов энергетических 

специальностей всех форм обучения / сост. В. Г.Скосырев. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 93 с. 

– Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10480 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9668
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9251
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10480
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4. Электрические машины [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

практических работ по курсу «Электрические машины» для студентов направления 

подготовки 6.050701 «Электротехнические системы электропотребления», 6.050702 

«Электромеханические системы автоматизации и электропривод» дневной формы обучения / 

сост. В. Г. Скосырев. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 75 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9649 

5. Электрические машины [Электронный ресурс] : методические указания по 

самостоятельному изучению курса «Электрические машины» для студентов направлений 

подготовки 6.050701 «Электротехнические системы электропотребления», 6.050702 

«Электромеханические системы автоматизации и электропривод» дневной и заочной форм 

обучения / сост.: В. Г. Скосырев, И. В. Жежеленко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 42 с. – 

Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10449 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

 

7. Скосырев В.Г. Оптимизация электропотребления дробильно-помольного комплекса / 

Енергетика: економіка, технології, екологія: науковий журнал. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 

№ 1 (Украина) 

8. Скосырев В.Г. Управление режимами асинхронного двигателя в условиях несимметрии 

напряжений питающей сети./ Университетская наука-2013. : тез. докл. междунар. науч.-техн. 

конф. (Мариуполь, 14-16 апреля 2016 г.) / ПГТУ. – Мариуполь, 2013. – Т. 2. – С. 25–26. 

9. Скосырев В.Г. Контроль параметров изоляции электрических сетей напряжением 6 - 35 

кВ./ Университетская наука-2016 : в 4 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 

19-20 мая 2016 г.) / ПГТУ. – Мариуполь, 2016. – Т. 1. – С. 210–211. 

10. Кривоносов В.Е., Скосырев В.Г. Усовершенствование принципа диагностирования и 

защиты электродвигателя // Международная научно-техническая конференция 

«Университетская наука-2017»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ 

«ПГТУ», 2017. –Т1.  

11. Скосырев В.Г. Управление режимами работы асинхронного двигателя в условиях 

несимметрии напряжений питающей сети./ Университетская наука-2018: тез. докл. 

междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 23-24 мая 2018 г.) / ПГТУ. – Мариуполь, 2018. – 

Т. 1. – С. 289–290. 

 

 

Молчан Андрій Валерійович 

(аспірант кафедри з грудня 2016 р., асистент кафедри з лютого 2016 р.) 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Саенко Ю.Л., Молчан А.В. Применение спектрально-корреляционной теории случайных 

процессов при моделировании работы ветрогенераторов.- Електромеханічні і енергозберігаючі 

системи. Випуск 4/2017 (40). С.61-67. 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 

Учасник міжнародного українсько-польського науково-дослідного проекту «Якість 

електроенергії в розподільних мережах з розподіленою генерацією» 2018-2019 (номер 

держреєстрації 0118U100016). 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9649
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10449
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13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів [Електронний ресурс] : методичні 

вказівки до виконання дипломних проектів для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» всіх форм навчання / уклад. А. В. Молчан. – Маріуполь : 

ПДТУ, 2018. – 23 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/15330 

2. Саравас В.Е. Основы метрологии и электрических измерений : методические указания по 

выполнению практических работ по курсу «Основы метрологии и электрических измерений» для 

студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» дневной и 

заочной форм обучения / Сост. Саравас В.Е., Молчан А.В. - Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 

28 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10542 

3. Исследования разомкнутой линейной системы [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы № 1 по курсу «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Т. К. Бараненко, А. В. Молчан. – 

Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 27 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10494 

4. Проектирование регулятора для линейной системы [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы № 2 по курсу «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост. Т. К. Бараненко, А. В. Молчан. – 

Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 27 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10495 

5. Освоение методов моделирования линейных систем в пакете SIMULINK [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы № 3 по курсу «Теория 

автоматического управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, 

электротехника и электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Т. К. 

Бараненко, А. В. Молчан. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 27 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10496 

6. Моделирования нелинейных систем управления [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы № 4 по курсу «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Т. К. Бараненко, А. В. Молчан. – 

Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 20 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10497 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

 

1. Саенко Ю. Л. Оценка влияния конструктивного исполнения ветрогенераторов на ПКЭ в 

точке общего подключения / Ю. Л. Саенко, А. В. Молчан // Университетская наука – 2017 : 

Междунар. научно-техн. конф. (Мариуполь, 18-19 мая 2017 г.) : тез. докл. : в 3 т. / ГВУЗ 

"ПГТУ". – Мариуполь, 2017. – Т. 1. – С. 273. – Режим доступа: 

http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15065/%d1%81.%20273.pdf?sequence=1 

2. Саенко Ю. Л. Тенденции и перспективы развития ветроэнергетики в Украине и за 

рубежом / Ю. Л. Саенко, А. В. Молчан // Университетская наука – 2017 : Междунар. научно-

техн. конф. (Мариуполь, 18-19 мая 2017 г.) : тез. докл. : в 3 т. / ГВУЗ "ПГТУ". – Мариуполь, 

2017. – Т. 1. – С. 268–269. – Режим доступа: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15053 

3. Саенко Ю. Л. Математическое моделирование параметров турбулентного ветропотока при 

анализе влияния ветрогенераторов на КЭ / Ю. Л. Саенко, А. В. Молчан // Сучасні енергетичні 

установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО –2017) : 

матеріали 8-ї міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 28-29 вересня 2017 р.). – Херсон : ХДМА, 

2017. – С. 296-300. – Режим доступа: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/16108 

4. Саенко Ю. Л.  Впив вітроенергетичних установок на якість електроенергії в електричних 

мережах з розподіленою генерацією // Ю.Л. Саєнко, А.В. Молчан // Підвищення 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/15330
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10542
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10494
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10495
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10496
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10497
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ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах: матеріали VII 

міжнар. наук.-техн. конференції  (20-23 червня 2018 р., м. Луцьк) 

5. Саенко Ю. Л.  Моделювання елементів вітрогенератора типу с для дослідження впливу на 

якість електроенергії // Ю.Л. Саєнко, А.В. Молчан // Підвищення ефективності 

енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах: матеріали VII міжнар. наук.-

техн. конференції  (20-23 червня 2018 р., м. Луцьк) 

6. Саенко Ю. Л.  Математическое и имитационное моделирование составляющих 

механической системы ветрогенератора // Ю.Л. Саєнко, А.В. Молчан // Университетская 

наука – 2018 : Междунар. научно-техн. конф. (Мариуполь, 23-24 мая 2018 г..) : тез. докл. : в 

2 т. / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь, 2018. 

7. Саенко Ю. Л.  Регулирование скорости турбины и угла тангажа для корректировки 

аэродинамической эффективности ветрогенератора // Ю.Л. Саєнко, А.В. Молчан // 

Университетская наука – 2018 : Междунар. научно-техн. конф. (Мариуполь, 23-24 мая 

2018 г.) : тез. докл. : в 2 т. / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь, 2018. 

 



 
1

7
4 

 

Таблиця 5.3 

 

Якісний склад групи забезпечення освітніх програм за освітньо-професійною програмою «Електротехнічні 

системи електроспоживання» із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 
(для сумісників — 

місце основної 

роботи, наймену-

вання посади) 

Найменування закладу, 
який закінчив викладач, 
рік закінчення, спеціаль-

ність, кваліфікація згідно 

з документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно  

Найменування 

навчальних дис-

циплін, які закрі-

плені за виклада-

чем, та кількість 

лекційних годин 

з кожної навча-

льної дисципліни 

Відомості про 

підвищення ква-

ліфікації викла-

дача (наймену-

вання закладу, 

вид документа, 

тема, дата видачі) 

Примі-

тки 

 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Цикл загальної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
Лазаренко 

Лариса 

Миколаївна 

завідувач  кафедри 

іноземних мов, 

доцент 

Горьківський педагогіч-

ний інститут іноземних 

мов, 1977. Спеціальність: 

«Англійський та німець-

кий переклад»; викладач 

англійської та німецької 

мови 

Канд. пед. наук, 13.00.01;  
Тема дисертації: «Підготовка сту-

дентів технічного вузу до профе-

сійного спілкування», доцент ка-

федри іноземних мов. 

Ділова іноземна 

мова  
(0 год.) 

ІПК ПДТУ «Робо-

чі джерела інфор-

мації (словники, 

енциклопедії, до-

відники та поря-

док роботи з ни-

ми)», Свідоцтво№ 

12 СПК 826104108 

від 04.09.2015р. 

30.2 
30.3 
30.8 
30.10 
30.13 
30.14 

Захаренко 

Наталя 

Сергіївна 

доцент кафедри 

економіки 

підприємств 

Приазовскький держав-

ний технічний універси-

тет, 2002р., Спеціаль-

ність: «Професійне на-

вчання (економіка підп-

риємств)»,  
спеціаліст-педагог 

Кандидат економічних наук зі спе-

ціальності 08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) 
Тема дисертації: «Антикризове 

управління промисловими підпри-

ємствами шляхом оптимізації фі-

нансово-економічних результатів» 

Внутрішньофір-

мовий менедж-

мент  
(18 год.) 

Інститут підви-

щення кваліфікації 

ДВНЗ «Приазовсь-

кий державний 

технічний універ-

ситет» за напрямом 

«Економіка підп-

риємств», Свідоцт-

во 12СПВ 136193 

від 02.03.2015 р 

30.1 
30.2 
30.3 
30.5 
30.8 
30.10 
30.13 
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1 2 3 4 5 6 7 
Захист кандидатсь-

кої дисертації, Ди-

плом кандидата 

наук ДК № 032324 

від 15.12.2015р. 
Ташкінова 
Оксана 
Анатоліївна 

Доцент кафедри 

соціології і соціа-

льної роботи 

Приазовський державний 

технічний університет, 

2008 рік, Спеціальність 

«Соціальна робота», ква-

ліфікація – магістр, ви-

кладач фахових дисцип-

лін» 

Канд. соц. наук, зі спеціальності 

22.00.04 – спеціальні та галузеві 

соціології, тема дисертації : «Ефек-

тивність надання соціальних пос-

луг з первинного працевлаштуван-

ня молодих фахівців» 
 

Педагогіка вищої 

школи 
(10 год) 

Національній ака-

демії педагогічних 

наук України ДВНЗ 

«Університет мене-

джменту освіти» 

Центральний інсти-

тут післядипломної 

педагогічної освіти, 

документ: Свідоцт-

во про підвищення 

кваліфікації СП 

35830447/1542-18, 

тема: «Активізація 

волонтерського 

руху як напрям 

виховної роботи в 

закладах вищої 

освіти», 2018р. 
Балтійський науко-

во-дослідний інсти-

тут проблем транс-

формації економіч-

ного простору м. 

Рига, Латвія, Сер-

тифікат С 

20170738, тема: 

«Соціально-

професійна 

суб’єктність як 

спеціальна компе-

30.2 
30.3 
30.8 
30.9 
30.10 
30.13 
30.14 
30.16 
30.18 



 
1

7
6 

 

1 2 3 4 5 6 7 
тенція фахівців із 

соціальної роботи: 

поняття та сут-

ність», липень 

2017р. 
Особи, які працюють за сумісництвом 

Немає 
II. Цикл професійної та практичної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
Саєнко  
Юрій  
Леонідович 
 

Професор кафедри 

електроенергетич-

них комплексів та 

систем 

Ждановський металур-

гійний інститут, 1984 p., 

«Електропостачання про-

мислових підприємств, 

міст та сільського госпо-

дарства», інженер-

електрик 

Доктор техн. наук зі спеціальності 

05.09.05 «Теоретична електротех-

ніка та електропривод», тема «Реа-

ктивна потужність в мережах елек-

тропостачання з нелінійними нава-

нтаженнями», професор за кафед-

рою електропостачання промисло-

вих підприємств 

Електропоста-

чання (36 год.) 
Інститут підвищен-

ня кваліфікації 

ДВНЗ «ПДТУ», 

курси підвищення 

кваліфікації, тема  
«Спільна робота 

розподільних дже-

рел енергії та енер-

госистеми», 
свідоцтво ІП 

24815706/000156-

17 від 20.02. 2017р. 
 

Інститут електрое-

нергетики Лодзько-

го технічного уні-

верситету (м. 

Лодзь, Польща), 

сертифікат, тема 

«Дослідження яко-

сті електроенергії в 

мікросистемах еле-

ктропостачання», 

16.10.2015  р. 
Інститут електрое-

нергетики Лодзько-

30.1 
30.2 
30.3 
30.4 
30.5 
30.7 
30.8 
30.10 
30.11 
30.12 
30.14 
30.16 



 
1

7
7 

 

1 2 3 4 5 6 7 
го технічного уні-

верситету 

(м. Лодзь, Польща), 

сертифікат, тема 

«Дослідження інте-

грації розподілених 

джерел енергії від 

енергосистеми», 

23.07.2016 р. 
Горпинич 

Олександр  

Вікторович 

Доцент кафедри 

електроенергетич-

них комплексів та 

систем 

Приазовський державний 

технічний університет, 

1998 р., «Електротехнічні 

системи електроспожи-

вання», спеціаліст з елек-

тротехніки 

Канд. техн. наук зі спеціальності 

05.14.02 - електричні станції, ме-

режі і системи, «Оцінка надійності 

електрообладнання при зниженій 

якості електроенергії», доцент ка-

федри електропостачання промис-

лових підприємств 

Інформаційні 

технології в еле-

ктроенергетиці 
(32 год.) 
 
Надійність елек-

троенергетичних 

систем (34 год.) 
 

Інститут підви-

щення кваліфікації 

ДВНЗ «ПДТУ», 

курси підвищення 

кваліфікації, тема 
«Комплексне ви-

рішення питань 

підвищення надій-

ності систем елек-

тро постачання та 

електромагнітної 

сумісності облад-

нання», свідоцтво 

12СПК №841803 

від 16.04. 2015р. 

30.1 
30.2 
30.3 
30.4 
30.5 
30.14 
30.16 

Бараненко 

Тетяна 
Костянтинівна 

Доцент кафедри 

електроенергетич-

них комплексів та 

систем 

Маріупольський металур-

гійний інститут, 1989р., 

«Електропостачання про-

мислових підприємств, 

міст та сільського госпо-

дарства», інженер-

електрик 

Кандидат технічних наук зі спеціаль-

ності 05.14.02 «Електричні станції, 

мережі та системи», «Розробка мето-

дів розрахунку інтергармонік напруги 

і струму в електричних мережах з 

електротехнологічним устаткуванням 

та безпосередніми перетворювачами 

частоти», доцент кафедри електропос-

тачання промислових підприємств 

Математичне мо-

делювання елект-

ромеханічних та 

електротехнічних 

систем (32 год.) 
 
Електромагнітна 

сумісність 

(50 год.) 

Інститут підви-

щення кваліфіка-

ції ДВНЗ 

«ПДТУ», курси 

підвищення ква-

ліфікації, тема  
«Спільна робота 

розподільних 

джерел енергії та 

енергосистеми», 
свідоцтво ІП 

30.1 
30.2 
30.5 
30.8 
30.10 
30.13 
30.14 
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1 2 3 4 5 6 7 
24815706/000157-

17 від 20.02.2017р. 
 

Інститут електро-

енергетики Лодзь-

кого технічного 

університету (м. 

Лодзь, Польща), 

сертифікат, тема 

«Дослідження 

якості електроене-

ргії в мікросисте-

мах електропоста-

чання», 

16.10.2015  р. 
 

Інститут електро-

енергетики Лодзь-

кого технічного 

університету (м. 

Лодзь, Польща), 

сертифікат, тема 

«Дослідження 

інтеграції розпо-

ділених джерел 

енергії від енерго-

системи», 

23.07.2016 р. 
Особи, які працюють за сумісництвом 

Немає 
III. Цикл дисциплін вільного вибору студентів 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
Жежеленко 
Ігор  
Володимирович  

Професор кафедри 

електроенергетич-

них комплексів та 

систем 

Московський енергетич-

ний інститут, 1954 р., 

«Електричні станції і сис-

теми», інженер-електрик 

Доктор технічних наук зі спеціаль-

ності 05.00.00, 05.14.02 «Електрич-

ні станції, мережі та системи», 

тема «Влияние гармоник в сетях 

Енергозбережен-

ня (36 год.) 
Electromagnetic 

compatibility in 

electric power 

supply systems: 

30.1 
30.2 
30.3 
30.8 



 
1

7
9 

 

1 2 3 4 5 6 7 
электроснабжения промышленных 

предприятий», професор за кафед-

рою електротехніки. 

textbook for 

institutions of 

higher education / 

I.V. Zhezhelenko, 

A.K. Shidlovskiy. 

G.G. Pivnyak, 

Yu.L. Sayenko. – 

Dnipropetrovsk: 

National Mining 

University, 2013. – 

239 p. 

30.10 
30.11 
30.16 

Бурко Вадим 

Анатолійович 
Доцент кафедри 

охорони праці й 

навколишнього 

середовища ДВНЗ 

«ПДТУ» 

Приазовський державний 

технічний університет, 

2001 р., спеціальність за 

дипломом: обробка мета-

лів тиском, магістр з ме-

талургії.НК№17521587 
От 28.12.2001 

Кандидат технічних наук, 05.03.05 

– «Процеси та машини обробки 

тиском», тема дисертації: «Удо-

сконалення технології горячого 

об'ємного штампування поперед-

нім осаджуванням заготовок про-

фільними плитами», доцент кафед-

ри охорони праці й навколишнього 

середовища 

Охорона праці в 

галузі (16 год) 
 
Цивільний захист 
(8 год.) 
 
Інжиніринг і 

управління охо-

роною навколи-

шнього середо-

вища (36 год.) 

Сертификат учас-

ника, курс: «Екс-

перт по безпеці на 

воді і купанні», 

Societa Nazionale 

di Saivamento 

(Genova) март 

2013 г. 
Атестат доцента 

кафедри охорони 

праці й навколиш-

нього середовища 
12 ДЦ №034940 от 

25.04.2013 г.  
(г. Киев) 
ДП «Головний 

навчально-

методичний центр 

держпраці» 
Посвідчення 
 № 123-18-1  
Дата видачі 

06.04.2018 р. 
(м.Київ) 

30.1 
30.2 
30.10 
30.13 
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1 2 3 4 5 6 7 
Горпинич 

Олександр 

Вікторович 

Доцент кафедри 

електроенергетич-

них комплексів та 

систем 

Приазовський державний 

технічний університет, 

1998 р., «Електротехнічні 

системи електроспожи-

вання», спеціаліст з елек-

тротехніки 

Кандидат технічних наук зі спеціа-

льності 05.14.02 «Електричні сис-

теми та управління ними», тема 

дисертації: «Оцінка надійності 

електрообладнання при зниженні 

якості електроенергії», доцент за 

кафедрою електропостачання про-

мислових підприємств 

Системи цифро-

вої передачі да-

них і управління 

в електроенерге-

тиці (36 год.) 

Інститут підви-

щення кваліфікації 

ДВНЗ «ПДТУ», 

квітень 2015 р., 

курси підвищення 

кваліфікації, тема 

«Комплексне ви-

рішення питань 

підвищення надій-

ності систем елек-

тропостачання та 

електромагнітної 

сумісності облад-

нання», 
свідоцтво 12СПК 

№841803 від 

16.04.2015 р. 

30.1 
30.2 
30.3 
30.4 
30.5 
30.14 
30.16 

Верескун 

Михайло 

Вікторович 

Декан факультету 

інформаційних 

технологій, профе-

сор кафедри еко-

номіки підпри-

ємств 

Приазовський державний 

технічний університет, 

2008, менеджмент у ви-

робничій сфері, спеціа-

ліст з менеджменту 

Доктор економічних наук, 08.00.04 

Економіка і управління підприємс-

твами (за видами економічної дія-

льності), тема докторської дисер-

тації «Управління конкурентосп-

роможністю промислових підпри-

ємств», доцент кафедри економіки 

підприємств. 

Soft Skills для 

інженерів 

(26 год.) 

Захист докторсь-

кої дисертації у 

2013 році. Диплом 

доктора наук ДД 

№ 002820 від 17 

січня 2014 року. 

30.2 
30.8 
30.10 
30.11 
30.13 
 

Швець Галина 

Олексіївна 
Доцент кафедри 

економічної теорії 

та підприємництва  

Маріупольський гумані-

тарний інститут Донець-

кого державного універ-

ситету, 1999 р., спеціаль-

ність за дипломом: Росій-

ська мова і літературі; 

філолог, викладач росій-

ської мови і літератури; 
Приазовський державний 

технічний університет, 

Кандидат філологічних наук, 

10.01.06 – Теорія літератури, дип-

лом кандидата наук тема дисерта-

ції: «Художній світ роману 

О.І.Солженіцина «У колі першо-

му», доцент кафедри інноватики та 

управління  

Інтелектуальна 

власність 
(16 год.) 

Інститут інтелекту-

альної власності 

Національного 

університету «Оде-

ська юридична 

академія у м. Києві, 

тема «Розробка 

навчально-мето-

дичного комплексу 

з дисципліни «Інте-

30.2 
30.8 
30.10 
30.13 
30.14 
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Види і результати професійної діяльності науково-педагогічних працівників  

групи забезпечення, яка утворена для підготовки здобувачів вищої освіти  

кафедри електроенергетичних комплексів та систем  

за освітньою програмою «Електротехнічні системи електроспоживання»  

із спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 

Дані наводяться за останні п’ять років  

(друга половина 2013 р. – перша половина 2018 р.) 

 

Лазаренко Лариса Миколаївна 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Педагогічні умови використання активних методів навчання у процесі формування 

професійної іншомовної компетентності бакалаврів./Л.М.Лазаренко// Молодь і ринок: 

Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. - № 3 (158). – С.63-68. 

2.  Застосування інтерактивних методів навчання при формуванні іншомовної 

комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей./Л.М.Лазаренко, 

І.В.Барабаш// Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових 

праць. Серія: Філологія. – Одеса 2017. – Вип.31. – Том 2. – С.154-157. 

3. Влияние интерактивных методов на изучение иностранных языков / Л. Н. Лазаренко, 

І. В. Барабаш // Язык и культура: научное издание. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 

2016. – Вип. 19. – Т III (183). – С. 388-394. 

4. Репрезентация концептов «отвага», «смелость» в русской и английской художественной 

речи А. С. Пушкина и Дж. Г. Байрона / Л. Н. Лазаренко, У. А. Карпенко // Наука и мир: 

Международный научный журнал, 2015. – №11(27). -  Том 2. – С. 30-34. 

5. Экспликация эмоций «радость» посредством паралингвизмов (на материале романа «Дочь 

снегов» Дж.Лондона) / Л. Н. Лазаренко // Мовні і концептуальні картини світу: Зб.наук.пр. - 

Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. ВПЦ «Київський 

університет», 2014. – Вип. 47. – Частина 1. – С. 599-605. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления 

подготовки «Экономика предприятий» / сост.: Т. И. Васильева, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь: 

ПГТУ, 2014. – 221 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2517. 

2.     The Explosion [Электронный ресурс]: навчальний посібник / Н. А. Міхно,  

Л. М. Лазаренко, Г. В. Висоцька. -  Маріуполь:  ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 135 с. – Режим 

доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1867. 

3. Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения = 

Railway Transportation. English for specific purposes [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / 

сост. : Н. А. Михно, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь : ПДТУ, 2015. – 115 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8297. 

4. Пособие по фонетике английского языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост.: Н. А. 

Михно, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 108 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9698. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

Керівник  наукових тем: «Професійно-спряване навчанні іноземним мовам у вищих 

навчальних закладах в умовах інтеграції в європейській освітній простір» (2013-2014 р., 

номер державної реєстрації роботи: 0113И006294); «Шляхи подолання комунікативних 

бар’єрів при викладанні іноземних мов студентам немовних спеціальностей» (2014-2015 р., 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1867
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8297
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9698
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номер державної реєстрації роботи: 01144004898); «Оптимізація самостійної роботи 

студентів в умовах кредитно-модульної системи при навчанні іноземним мовам в технічному 

ДВНЗ» (2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115И004938); «Підвищення 

мотивації студентів до оволодіння іноземною мовою на немовних спеціальностях» (2016-

2017 р., номер державної реєстрації роботи: 0116U008759); «Активізація мовної діяльності у 

студентів технічних ВНЗ при оволодінні іноземної мови» (2017-2018 р., номер державної 

реєстрації роботи: 0117U007308). 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Завідувач кафедри іноземних мов  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»  

(з жовтня 1995 р.  – по теперішній час) 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1. Реферирование и аннотирование научной литературы на английском языке [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Иностранный язык для научного общения» для студентов магистратуры и аспирантов 

технических специальностей / сост.: М. Ф. Гейман, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь : ПГТУ, 

2013. – 54 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/643. 

2. Лексико-грамматические тесты [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению аудиторной работы студентов старших курсов экономических специальностей 

дневной формы обучения /сост. Л.Н. Лазаренко. -  Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 41 с. - 

Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12775. 

3. Иностранный язык [Электронный ресурс] : методические указания по развитию навыков 

чтения литературы на английском языке для студентов 1-2х курсов специальности «Финансы 

и банковское дело» дневной формы обучения / сост. Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь : ПГТУ, 

2017. – 26 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12854. 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом 

Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах 

Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

 

Л.М.Лазаренко постійно готує студентів до участі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

та є головою журі Всеукраїнської студентської олімпіади (І етап) з навчальної дисципліни 

«Англійська мова». За останні п’ять років її студенти зайняли наступні призові місця: 2017-2018 

н.р. – студ. гр.ЕП-17 Сидоренко О.Ю. - II місце; 2016-2017 н.р.- ст.гр.ЕП-13 Козіс В. – І місце. 

Л.М.Лазаренко є керівником дискусійного клубу “English Club” з розвитку вільного мовного 

спілкування студентів немовних спеціальностей. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12775
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12854
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Захаренко Наталя Сергіївна 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

1. Захаренко Н.С. Методи антикризового управління фінансовими ресурсами металургійних 

підприємств / Н.С. Захаренко // Молодий вчений: Науковий журнал. – Київ, 2014. – Вип. 8 (11). – 

С. 109-111 (РИНЦ, ScolarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible) 

2. Захаренко Н.С. Аналіз стану та перспективи розвитку житлово-комунального господарства 

України / Н.С. Захаренко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 

власності: Збірник наукових праць. –  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С. 189-195. 

(Index Copernicus) 

3. Захаренко Н.С. Удосконалення підходу до формування системи прогнозування антикризових 

заходів управління на промислових підприємствах / Н.С. Захаренко // «Молодий вчений». - №6 

(46), Видавничий дім «Гельветика» 2017 р. – Київ. - Україна. С. 434 – 438. (РИНЦ, 

ScholarGoogle, OAJI, Cite Faktor, Researh Bible, Index Copernicus, Elibrary.ru, Polish Sholarly 

Bibliography) 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Захаренко Н.С., Псарьова І.С. Антикризове управління промисловими підприємствами 

України під контролем кредиторів// Глобальні та національні проблеми економіки: 

Електронне наукове видання. – Миколаїв, 2014. – Вип. 2. – С. 680-683 

2. Захаренко Н.С. Проблеми та заходи щодо антикризового управління підприємствами в 

нестабільних умовах / Н.С. Захаренко // Вісник Одеського національного університету імені 

І.І. Мечнікова. - Том 21. Випуск 7-1 (49). Одеса, Україна, 2016. – С. 90 - 94. 

3. Захаренко Н.С. Удосконалення підходу до формування системи прогнозування 

антикризових заходів управління на промислових підприємствах / Н.С. Захаренко // 

«Молодий вчений» • № 6 (46) Київ, Україна, 2017. – С. 434 - 438. 

4. Захаренко, Н. С. Аналіз стану та перспективи розвитку житлово-комунального господарства 

України / Н. С. Захаренко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 

власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property: збірник 

наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 188–194. 

5. Захаренко Н.С. Методи антикризового управління фінансовими ресурсами металургійних 

підприємств / Н.С. Захаренко // «Молодий вчений» • № 8 (1) Київ, Україна, 2014. – С. 109 - 

112. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Онищенко В.А., Самойленко И. А., Гриб О.Г., Захаренко Н.С. и др. Анализ и оценка 

экономических ущербов от низкого качества электрической энергии// Монография. – Х.: 

ХНУРЭ. 2013. – 328 с. 

2. Захаренко Н.С., Псарьова І.С. Інноваційний розвиток підприємства: посібник / 

Н.С.Захаренко, І.С.Псарьова. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – 135 с. 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 

1. Участь в реалізації проекту  ERASMUS+K2 “Bio Art” 586114-ЕРР-1-2017-1-ES-EPPRA2-

CBHE-JP 58 «Впровадження інноваційнрї мультидисциплінарної навчальної програми в 

галузі біоінженерії штучних імплантів для бакалаврів та магістрів» Наказ ректора ДВНЗ 

«ПДТУ» № 122-05 від 17.09.2018 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2014_8(1)__26.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2014_8(1)__26.pdf
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2. Участь в реалізації проекту “Internationalization and International Mobility in Education” 

20.11.2017 – 25.11.2017 Наказ ректора ДВНЗ «ПДТУ» № 28-39 від 13.11.2017 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми кафедри економіки 

підприємств ДВНЗ «ПДТУ»: «Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної 

глобалізації» (2013-2014 рр., 0113U007297), «Стратегічне управління розвитком 

промислових підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2014-2015 рр., 

0114U004902), «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного середовища» 

(2015-2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943). 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

З 2015 року заступник декана Енергетичного факультету ДВНЗ «ПДТУ» з навчальної 

роботи. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1. Захаренко Н. С. Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : конспект 

лекцій з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» для для магістрів спеціальностей 

051 «Економіка підприємства», 051 «Економіка довкілля і природних ресурсів», 075 

«Маркетинг», 072 «Фінанси і кредит», 071 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / 

Н. С. Захаренко. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 130 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12331 

2. Захаренко Н.С. Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : методичні 

вказівки з самостійного вивчення курсу «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів 

для студентів магістрів 051 «Економіка підприємства», 051 «Економіка довкілля і природних 

ресурсів», 075 «Маркетинг», 072 «Фінанси і кредит», 071 «Облік і аудит» денної та заочної 

форм навчання / уклад. Н. С. Захаренко. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 25 с. - Режим 

доступу : http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12352 

3. Внутрішньофірмовий менеджмент: конспект лекцій навчальної дисципліни 

«Внутрішньофірмовий менеджмент» для студентів спеціальностей 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», 136 «Металургія. Промислова теплотехніка», 144 

«Теплоенергетика», 136 «Металургія» / розроб. Н. С. Захаренко. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. 

– 17 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/ 

4. Внутрішньофірмовий менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до 

виконання практичних робіт з дисципліни «Внутрішньофірмовий менеджмент» для 

студентів спеціальностей 7/8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання», 

7/8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 7/8.05070106 

«Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії», 7/8.05060101 

«Теплоенергетика», 7/8.05040106 «Промислова теплотехніка» денної та заочної форм 

навчання / уклад. Н. С. Захаренко. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 21 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9427 

5. Внутрішньофірмовий менеджмент: методичні вказівки з самостійного вивчення 

дисципліни «Внутрішньофірмовий менеджмент» для студентів спеціальностей 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 136 «Металургія. Промислова 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12331
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12352
http://umm.pstu.edu/
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9427
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теплотехніка», 144 «Теплоенергетика», 136 «Металургія» / розроб. Н. С. Захаренко. – 

Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 17 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/ 

 

Ташкінова Оксана Анатоліївна 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Ефективність надання соціальних послуг з працевлаштування : соціологічний аспект 

аналізу// Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, 

соціологія: Збірник наукових праць. – Маріуполь: МДУ,   2014. - №8. -  С.109-116; (index 

copernicus) 

2. Ефективність надання  соціальних послуг з первинного працевлаштування безробітним 

молодим фахівцям: теоретико-методичний аспект аналізу// Вісник Маріупольського 

державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія: Збірник наукових 

праць. – Маріуполь: МДУ,   2015. - №9. -  С.222-230; (index copernicus) 

3. Характеристика соціально-психологічного аспекту основних структурних складових 

інтегративних процесів командо утворення групи// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 2 

до Вип. 35. Том І (13): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні 

читання». – К.: Гнозис, 2015. – с. 338-345; (index copernicus) 

4. Формування соціально-професійної суб’єктності як спеціальної компетенції у майбутніх 

фахівців із соціальної роботи// Вісник Маріупольського державного університету. Серія : 

Філософія, культурологія, соціологія. – Маріуполь : МДУ, 2017. – Вип. 13. – С. 146 – 152; 

(index copernicus) 

5. Задоволеність студентської молоді різними аспектами життя  в прифронтовому місті 

Маріуполі (за результатами соціологічного дослідження) // Актуальні проблеми філософії та 

соціології/ Науково-практичний журнал. Випуск 22. Одеса , 2018 . - C. 158-162; (index 

copernicus) 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Социальная работа : история, теория и практика: [колект. моногр.] / В.В. Харабет, Л.М. 

Хижняк, А.И. Андрющенко. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. -   с.;  

2. Соціальний захист населення сучасної України: проблеми та шляхи їх вирішення [колект. 

моногр.] / Андрющенко А.И, Харабет В.В., И.Ф. Марченко. – Маріуполь: ПДТУ, 2017. – 246 с. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

Заступник головного редактора  збірки наукових праць Вісник ПДТУ Серія: Соціально-

гуманітарні науки та публічне адміністрування (з 2018 року) 

 

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук 

України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України” 

  

З 2015 по теперішній час -  робота у складі журі II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук Секція Соціологія 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 
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(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Завідувач кафедри Соціології та соціальної роботи ДВНЗ «ПДТУ» (з 2017 року) 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1. Конспект лекцій «Соціальне забезпечення населення» для студентів спеціальності 

«Соціальна робота»  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 67 с. [Електроний ресурс]. –Режим 

доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1756 

2. Конспект лекций «Основы социальной экологии»  для студентов специальности 

«Социальная работа»  Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015.- 95 с.[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7620 

3. Конспект лекцій «Соціальна робота з різними групами клієнтів» для студентів 

спеціальності «Соціальна робота» Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 217 с. [Електроний 

ресурс]. –Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2900 

4. Вступ до спеціальності «Соціальна робота»: конспект лекцій «Вступ до спеціальності 

«Соціальна робота» для студентів напряму підготовки 231 «Соціальна робота» денної та 

заочної форми навчання Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 114 с. [Електронний ресурс].- 

Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11319 

5. Історія та теорія соціальної роботи : конспект лекцій «Історія та теорія соціальної роботи» 

для студентів напряму підготовки 231 «Соціальна робота» денної та заочної форм навчання

 Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 191 с. [Електронний ресурс].- Режим доступу: Режим 

доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10084 

6. Управління соціальним забезпеченням: конспект лекцій  «Управління соціальним 

забезпеченням» для студентів напряму підготовки 231 «Соціальна робота» денної та заочної 

форми навчання Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 150 с. [Електронний ресурс].- 

Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11288 

7.  Вступ до спеціальності : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 

«Вступ до спеціальності» для студентів напряму підготовки 231 «Соціальна робота» денної 

та заочної форми навчання Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 29 с. [Електронний ресурс].- Режим 

доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12317 

8. Історія та теорія соціальної роботи: методичні вказівки до виконання курсових робіт з 

дисципліни «Історія та теорія соціальної роботи» для студентів спеціальності 231 «Соціальна 

робота» денної та заочної форми навчання Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 26 

с.[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1226 

9. Історія та теорія соціальної роботи: методичні вказівки до самостійного вивчення 

дисципліни «Історія та теорія соціальної роботи» для студентів спеціальності 231 «Соціальна 

робота» денної та заочної форм навчання Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 38 с. 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12867 

10. Педагогічна практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки щодо проходження 

педагогічної практики у закладах вищої освіти для студентів спеціальності 231 «Соціальна 

робота» денної та заочної форми навчання / уклад.: І. Ф. Марченко, О. А. Ташкінова. – Маріуполь : 

ПДТУ, 2018. – 24 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/15185 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом 

Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/15185
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Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

 

Робота у складі організаційного комітету/журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади з соціальної роботи (Київський національний університет імені Т. Шевченка, 

2018 рік)  

Організація волонтерського руху «100 годин волонтерства» (з 2017 року) 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

 

Член Соціологічної Асоціації України, 2017 рік – по т.ч. 

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років 

 

Проведення серії соціологічних досліджень  за замовленням Головного управління 

національної поліції в Донецькій області у період з 2015 року по т.ч. 

 

Саєнко Юрій Леонидович 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

1. Sayenko, Y.L., Kalyuzhniy, D.N., Svergunenko, S.V. Identification of the Linear generalized load in 

the distribution problem actual contributions in the distortion of stresses in three-phase four-current 

networks. - Technical Electrodynamics, 2018, No 2, pp. 67-74 

2. Sayenko, Y., Kalyuzhniy, D. Analytical methods for determination of the factual contributions impact 

of the objects connected to power system on the distortion of symmetry and sinusoidal waveform of 

voltages. - Przeglad Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 NR 11/2015, pp. 81-85 

3. Sayenko, Y., Popov, A., Pawełek, R. Przepięcia w sieciach z izolowanym punktem neutralnym. - 

Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 NR 11/2015, pp. 86-89 

4. Sayenko, Y., Baranenko, T., Kalyuzhniy, D. Compensation of reactive power in electrical supply 

systems of large industrial enterprises. - Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 NR 

11/2015, pp. 77-80 

5. Sayenko, Yu.L., Nesterovych, V.V., Popov, A.S. Device for measuring voltage transformers 

protection from ferroresonance processes in network with isolated neutral point. - Naukovyi Visnyk 

Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2014, No 5, pp. 69-75 

6. Zhezhelenko, I., Sayenko, Y., Baranenko, T., Pawelek, R. Engineering methods of evaluation of 

additional power losses in electric power networks at non-sinusoidal conditions. - Przegląd 

elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 7/2014, pp. 226-229 

7. Kukhun, W.R., Sayenko, Y.L. Modelling of electrical equipment lifetime at lowpower quality. - 

International Journal of Power and Energy Systems, Vol. 33, No. 4, 2013, p.139-143 

8. Sayenko Yu. L. Features of selection of capacitor banks in electric networks with interharmonic 

sources / Yu. L. Sayenko, T. K. Baranenko, D. N. Kalyuzhniy // Electrical 

engineering&electromechanics. – 2017. – No. 5. – P. 67-70.  doi: 10.20998/2074-272X.2017.5.11. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Бараненко Е.В. Методы компенсации реактивной 

мощности в сетях с нелинейными нагрузками / Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – № 26. 

– С. 204-210.  
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2 Саенко Ю.Л., Павелек Р. Влияние тяговых нагрузок на системы электроснабжения. - 

«Електрифікація транспорту», науковий журнал ДНУЗТ, №8, 2014. – C. 49-54. 

3 Yuriy Sayenko, Artem Popov, Bernhard Arndt Investigation of voltage transformers operating 

modes in networks with insulated neutral terminal at non-symmetric modes.- FHWS Science Journal, 

2014 (Jahrgang 2), Ausgabe 1, pp. 8-15.  

4 Саенко Ю.Л., Нестерович В.В., Попов А.С. Устройство защиты измерительных 

трансформаторов напряжения от феррорезонансных процессов в сетях с изолированной 

нейтралью.- Науковий вісник НГУ – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 

2014. – № 5. – С. 69 – 75. 

5 Саенко Ю.Л., Попов А.С. Дослідження режимів роботи захистів від однофазних замикань на 

землю у мережі з ізольованою нейтраллю за умови існування ферорезонансних процесів.- 

Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2015, № 4. С.61-69. 

6 Саенко Ю.Л., Любарцев В.В. Анализ методов прогнозирования реактивных нагрузок 

промышленных предприятий.- Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Технічні науки. Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – №2 (30). – 

С. 129 – 136. 

7 Саенко Ю.Л., Попов А.С. Численный анализ переходных процессов в контуре  нулевой 

последовательности сетей собственных нужд ТЭС.- Електрифікація транспорту,  № 9,  2015. 

С.71-80. 

8 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Анализ методов определения фактических вкладов в 

понижение качества электрической энергии по несимметрии и несинусоидальности 

напряжений.- Електрифікація транспорту,  № 9,  2015. С.123-133. 

9 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Попов А.С. Вероятностные подходы при анализе дуговых 

перенапряжений в сетях с изолированной нейтралью.- Энергосбережение. Энергетика. 

Энергоаудит. – 2015. – № 9(140). – С. 26 – 35. 

10 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Принцип исключения в математической модели 

распределения фактических вкладов линейных источников искажений в искажения напряжений 

в точке общего присоединения.- Вісник Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 164. “Проблеми енергозабезпечення та 

енергозбереження в АПК України”.   Харків: ХНТУСГ.   2015.   С. 9-11. 

11 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Принцип наложения в математической модели 

распределения фактических вкладов линейных источников искажений в искажения напряжений 

в точке общего присоединения.- Електрифікація транспорту,  № 10,  2015. С.124-128. 

12 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Численный анализ математических моделей распределения 

фактических вкладов в несимметрию и отклонение напряжений в точках общего присоединения 

систем электроснабжения.- Електротехніка і Електромеханіка. 2016. №2. С.47-53. 

13 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Распределение фактических вкладов субъектов рынка 

электроэнергии в несимметрию и отклонение напряжений в точке общего подключения.- 

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 

Кременчуцький національній університет, випуск 1/2016(4). – С.218-220. 

14 Саенко Ю.Л., Свергуненко С.В., Калюжный Д.Н. Распределение фактических вкладов 

линейных источников искажений в искажения напряжений в точке общего присоединения по 

данным локальных измерений.- Електрифікація транспорту,  № 11,  2016. С.122-127. 

15 Саенко Ю.Л., Калюжный Д.Н. Идентификация линейной обобщенной нагрузки в 

трехфазной трехпроводной сети в задаче распределения фактических вкладов в точке общего 

присоединения.- Електротехніка і Електромеханіка. 2016. №6. С.65-69. 

16 Саенко Ю.Л., Любарцев В.В. Применение нейронных сетей при оптимизации режима 

реактивной мощности в разветвлённых электрических сетях. -  Електрифікація транспорту,  № 

12,  2016. С.53-58 

17 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Саенко И.Ю. Применение спектрально-корреляционной 

теории случайных процессов для оценки потерь при наличии высших гармоник и 

интергармоник .- Електрифікація транспорту,  № 13,  2017. С.129-133 

18 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Калюжный Д.Н. Особенности выбора батарей конденсаторов 

в электрических сетях с источниками интергармоник. - Електротехніка і Електромеханіка. 2017. 

№5. С.67-70 
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19 Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Саенко И.Ю. Методика выбора фильтрокомпенсирующих 

устройств для минимизации дискретного спектра.- Електрифікація транспорту,  № 14,  2017. 

С.67-72. 

20 Саенко Ю.Л., Молчан А.В. Применение спектрально-корреляционной теории случайных 

процессов при моделировании работы ветрогенераторов.- Електромеханічні і енергозберігаючі 

системи. Випуск 4/2017 (40). С.61-67. 

21 Саєнко Ю.Л., Калюжний Д.М. Загальна математична модель розподілу фактичних внесків у 

спотворення симетрії й відхилення напруги у точці загального приєднання.- Вісник Вінницького 

політехнічного університету. №6, 2017 год, С. 80-85. 

22 Саенко Ю.Л., Калюжній Д.Н., Свергуненко С.В. Идентификация линейной обобщенной 

нагрузки в задаче распределения фактических вкладов в искажения напряжений в трехфазных 

четырехпроводных сетях.- Технічна електродинаміка. 2018. № 2. С. 67–74. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Zhezhelenko I.V., Shidlovskiy A.K., Pinhyak G.G., Sayenko Y.L. Textbook for institution of higher 

education. 2
nd

 edition. – D.: National Mining University, 2013. – 239 p. 

2. Сиченко В.Г., Саенко Ю.Л., Босий Д.О. Якість електричної енергії у тягових мережах 

електрифікованих залізниць.- Видавництво ПФ "Стандарт Сервіс", Дніпропетровськ , 2015. – 

344 с. 

 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження 

наукового ступеня 

 

Попов А.С. Аналіз ферорезонансних процесів у розподільчих мережах 6 кВ та способи їх 

гасіння. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 

05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи. Науковий керівник: доктор технічних наук, 

професор Ю.Л. Саєнко. 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 

1. Українсько-польський науково-дослідний проект «Якість електроенергії в розподільних 

мережах з розподіленою генерацією» 2018-2019. Керівник проекту – Саєнко Ю.Л. 

2. TEMPUS PROMENG. 15.10.2010-14.10.2013 

 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або 

галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або 

Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН 

 

Член експертної Наукової ради МОН України, фахова секція 7. Енергетика та енергозбереження 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

НДР «Підвищення надійності та оптимізація режимів електроспоживання промислових і 

міських об'єктів з нелінійними й різкозмінними навантаженнями» (2017-2019). Науковий 

керівник – Саєнко Ю.Л. 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 
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(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Декан Енергетичного факультету 

 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад) 

 

Член спеціалізованої вченої ради К 64.089.05, створеній у Харківському національному 

університеті міського господарства імені О.М. Бекетова, із спеціальності 05.14.02 – електричні 

станції, мережі і системи. 

 

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два 

досягнення 

 

1. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб визначення вебер-амперної характеристики вимірювальних 

трансформаторів напруги. Патент 110651 України на винахід, МПК G01R 33/02. Заявл. 

09.01.2014, Опубл. 25.01.2016, Бюл. №2 

2. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб розпінавання однофазногозамикання на землю через 

перекидну дугу в електричних мережах з ізольованою нейтраллю. Патент 91084 України на 

винахід, МПК G01R 31/08. Заявл. 09.12.2013, Опубл. 12.05.2015, Бюл. №9 

3. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб відновлення пошкодженої фази в електричних мережах з 

ізольованою нейтраллю при однофазних замиканнях на землю. Патент 87467 України на 

корисну модель, МПК G01R 31/08. Заявл. 05.08.2013, Опубл. 10.02.2014, Бюл. №3 

4. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб визначення вебер-амперної характеристики вимірювальних 

трансформаторів напруги. Патент 91496 України на корисну модель, МПК G01R 31/08. Заявл. 

09.01.2014, Опубл. 10.07.2014, Бюл. №13 

5. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб розпінавання однофазногозамикання на землю через 

перекидну дугу в електричних мережах з ізольованою нейтраллю. Патент 91084 України на 

корисну модель, МПК G01R 31/08. Заявл. 09.12.2013, Опубл. 25.06.2014, Бюл. №12 

6. Саєнко Ю.Л., Попов А.С. Спосіб визначення вебер-амперної характеристики вимірювальних 

трансформаторів напруги. Патент 104221 України на винахід, МПК G01R 33/02. Заявл. 

14.05.2012, Опубл. 10.01.2014, Бюл. №1 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

 

Під керівництвом Саєнка Ю.Л. студент Любарцев В.В в 2017 році отримав дипломи І ступеню за 

участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт по наступним напрямкам: 

«Енергетика» (м. Маріуполь), «Електромеханіка» (м. Кам’янск), «Гірнича електротехніка» 

(м. Кривий Ріг), а також у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт (м.Кременчуг). 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

 



192 

 

Член IEEE 

Академік АН Вищої школи України 

 

Бараненко Тетяна Костянтинівна 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

1. Zhezhelenko, I., Sayenko, Y., Baranenko, T., Pawelek, R. Engineering Methods of Evaluation of 

Additional Power Losses in Electric Power Networks at Non-Sinusoidal Conditions / Przeglad 

Elektrotechniczny, 2014, R. 90 NR 7/2014, s. 226-229. http://pe.org.pl/articles/2014/7/50.pdf 

2. Sayenko, Y., Baranenko T., Kalyuzhniy D. Compensation of reactive power in electrical supply 

systems of large industrial enterprises/ Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 NR 

11/2015, pp. 77-80. http://pe.org.pl/articles/2015/11/22.pdf 

3. Sayenko Yu. L. Features of selection of capacitor banks in electric networks with interharmonic 

sources / Yu. L. Sayenko, T. K. Baranenko, D. N. Kalyuzhniy // Electrical 

engineering&electromechanics. – 2017. – No. 5. – P. 67-70.  doi: 10.20998/2074-272X.2017.5.11. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Бараненко Е.В. Методы компенсации реактивной мощности 

в сетях с нелинейными нагрузками / Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – № 26. 

– С. 204-210. http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/5916/30.pdf 

2. Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Попов А.С. Вероятностные подходы при анализе дуговых 

перенапряжений в сетях с изолированной нейтралью / Энергосбережение. Энергетика. 

Энергоаудит. – 2015. – № 9(140). – С. 26-35. http://eee.khpi.edu.ua/article/view/70638 

3. Саенко Ю. Л. Применение спектрально-корреляционной теории случайных процессов для 

оценки потерь при наличии высших гармоник и интергармоник / Ю. Л. Саенко, Т. К. 

Бараненко, И. Ю. Саенко // Електрифікація транспорту. – 2017. – № 13. – С. 129-133. 

http://etr.diit.edu.ua/article/view/117891 

4. Саенко Ю. Л. Методика выбора фильтрокомпенсирующих устройств для минимизации 

дискретного спектра интергармоник / Ю. Л. Саенко, Т. К. Бараненко, И. Ю. Саенко // 

Електрифікація транспорту. – 2017. – № 14. – С. 67-72. 

5. Саенко Ю.Л., Бараненко Т.К., Калюжный Д.Н. Особенности выбора батарей конденсаторов в 

электрических сетях с источниками интергармоник. - Електротехніка і Електромеханіка. 2017. 

№5. С.67-70 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 

1. Українсько-польський науково-дослідний проект «Якість електроенергії в розподільних 

мережах з розподіленою генерацією» 2018-2019 (номер держреєстрації 0118U100016).  

2. TEMPUS PROMENG. 15.10.2010-14.10.2013 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

Відповідальний виконавець НДР «Підвищення надійності та оптимізація режимів 

електроспоживання промислових і міських об'єктів з нелінійними й різкозмінними 

навантаженнями»  (0117U002268). 01.01.2017 - 31.12.2019 рр. 

 

http://pe.org.pl/articles/2014/7/50.pdf
http://pe.org.pl/articles/2015/11/22.pdf
http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/5916/30.pdf
http://eee.khpi.edu.ua/article/view/70638
http://etr.diit.edu.ua/article/view/117891
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10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Заступник декана енергетичного факультету з навчальної роботи (жовтень 2014 – лютий 2016) 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1. Методы и примеры расчетов ПКЭ [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению практических работ по курсу «Электромагнитная совместимость» для 

студентов специальностей 8.05070103 «Электротехнические системы электропотребления» и 

7.05070204 «Электромеханические системы автоматизации и электропривод» дневной и 

заочной форм обучения / сост.: Ф. А. Гаврилов, Т. К. Бараненко. – Мариуполь : ПГТУ, 2014. 

– 41 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2522 

2. Вероятностное моделирование в расчетах электрических нагрузок [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Электроснабжение» 

для студентов специальностей 7/8.05070103 «Электротехнические системы 

электропотребления», 7/8.05070106 «Системы управления производством и распределением 

электроэнергии» дневной и заочной форм обучения / сост.: Ю. Л. Саенко, Т. К. Бараненко, А. 

С. Попов. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 88 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7111 

3. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : методические указания по 

самостоятельному изучению курса «Теория автоматического управления» для студентов 

направлений подготовки 6.050701 «Электротехника и электротехнологии» и 6.050702 

«Электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост. Т. К. Бараненко. – Мариуполь : 

ПГТУ, 2015. – 47 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7110 

4. Саравас В. Е. Основы САПР [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплине 

«Основы САПР» для студентов специальностей 8.05070103 «Электротехнические системы 

электропотребления», 8.05070106 «Системы управления производством и распределением 

электроэнергии» и 8.05070204 дневной и заочной форм обучения / В. Е. Саравас, Т. К. 

Бараненко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 92 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8267 

5. Исследования разомкнутой линейной системы [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы № 1 по курсу «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Т. К. Бараненко, А. В. Молчан. 

– Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 27 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10494 

6. Проектирование регулятора для линейной системы [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы № 2 по курсу «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост. Т. К. Бараненко, А. В. Молчан. – 

Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 27 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10495 

7. Освоение методов моделирования линейных систем в пакете SIMULINK [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы № 3 по курсу «Теория 

автоматического управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, 

электротехника и электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Т. К. 

Бараненко, А. В. Молчан. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 27 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10496 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2522
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7111
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7110
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8267
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10494
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10495
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10496
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8. Моделирования нелинейных систем управления [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы № 4 по курсу «Теория автоматического 

управления» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Т. К. Бараненко, А. В. Молчан. 

– Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 20 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10497 

9. Электроснабжение промышленных предприятий [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению практических занятий по курсу «Электроснабжение промышленных 

предприятий» для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и 

электромеханика» дневной и заочной форм обучения / сост.: Ю. Л. Саенко, Т. К. Бараненко. 

– Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 100 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13134 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

 

Робота у складі організаційного комітету IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузі «Енергетика» (2013 – 2018) 

Робота у складі галузевої конкурсної комісії IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузі «Енергетика» (2013 – 2018) 

Керівництво студентом, який отримав диплом І ступеня у другому турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності  «Гірництво» (2018 р., Алексєєв С.Р.) 

 

Горпинич Олександр Вікторович 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

1. Taranenko I. Zastosowanie transformaty falkowej do analizy przebiegów napięć zasilających 

napędy z częstotliwościową regulacją prędkości obrotowej / I. Taranenko, R. Pawełek, 

O. Gorpynych // Przegląd Elektrotechniczny. – 2015. – Vol. 91. – No. 11. – P. 69 – 73. 

2. Gorpinich A. Evaluation of functional reliability indices for DC-link capacitors in pulse-width 

modulation converters / A. Gorpinich // MATEC Web of Conferences. – 2017. – Vol. 113. – Paper 

no. 01004. – P. 1 – 6. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Халил Т. М. Оптимизация сечений проводников в реальной разветвлённой 

распределительной сети с целью снижения потерь электроэнергии / Т. М. Халил, А. В. 

Горпинич // Збірник наукових праць Донецького національного технічного університету. – 

2013. – № 2 (15). – С. 254 – 260. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10497
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13134
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2. Халил Селим Т. М. Влияние высших гармоник на результаты оптимизации мест установки 

и мощности батарей конденсаторов / Т. М. Халил Селим, А. В. Горпинич // Збірник наукових 

праць Донецького національного технічного університету. – 2014. – № 1 (16). – С. 223 – 230. 

3. Горпинич А. В. - -

кривых тока и напряжения на выходе преобразователя частоты типа LS800-42K2-TD с 

помощью упрощённой комплексной wavelet-функции Морле / А. В. Горпинич, 

И. А. Тараненко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 

2014. – № 7. – С. 22 – 34. 

4. Халил Селим Т. М. Оптимизация мест установки и мощности батарей конденсаторов с 

учётом высших гармоник и изменения нагрузки во времени / Т. М. Халил Селим, А. В. 

Горпинич, Т. Н. Сердюк // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному 

транспорті. – 2014. – № 8. – С. 19 – 26. 

5. Горпинич А. В. Выбор мест установки и мощности батарей конденсаторов методом 

муравьиной колонии с учётом показателей надёжности и качества электроэнергии в 

распределительной сети / А. В. Горпинич, А. В. Медведев // Електромагнітна сумісність та 

безпека на залізничному транспорті. – 2015. – № 9. – С. 17 – 28. 

6. Халил Селим Т. М. Применение селективного метода роя частиц для оптимизации режимов и 

структуры реальной разветвлённой распределительной сети с целью снижения потерь 

электроэнергии и улучшения качества напряжения / Т. М. Халил Селим, А. В. Горпинич // 

Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2015. – № 10. – С. 18 – 34. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Горпинич А. В. Математические задачи электроэнергетики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Горпинич, В. Е. Саравас. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 141 с. – 

Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9697 

 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження 

наукового ступеня 

 

Науковий керівник аспіранта, який захистив дисертацію кандидата технічних наук: 

Халіл Селім Тамер Мохамед 

(Електротехніка) 

23.09.2015 р., Польща 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 

Учасник міжнародного українсько-польського науково-дослідного проекту «Якість 

електроенергії в розподільній мережі з розподіленою генерацією» (2018 р.). 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 
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Керівник студента, який зайняв I місце у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за напрямом «Енергетика» (2014 р.): 

студент групи ЕПП-10 Тараненко Іван Анатолійович з роботою «Особливості використання 

перетворення Фур’є та вейвлет-перетворення для аналізу високочастотних складових 

напруги в електричних мережах з різкозмінними навантаженнями» зайняв I місце 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

 

Дійсний член міжнародної організації «Інститут інженерів з електротехніки та електроніки» – 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

 

Жежеленко Ігор Володимирович 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

1. Zhezhelenko, I. The Main Directions of Improving the Efficiency of Production, Transmission 

and Distribution of Electrical Energy / Energetika. Proceedings of CIS Higher Education 

Institutions and Power Engineering Associations 61(1), 2018. С. 28-35 

2. Pivnyak G. G. Interharmonics in power supply systems / G. G. Pivnyak, I. V. Zhezhelenko, 

Yu. A. Papaika, O. H. Lysenko // Науковий вісник НГУ. – Дніпро, 2017.– № 6(162). – С. 109 –

 114. 

3. Pivnyak G. G. Estimating economic equivalent of reactive power in the systems of enterprise 

electric power supply / G. G. Pivnyak, I. V. Zhezhelenko, Yu. A. Papaika // Науковий вісник 

НГУ. – Дніпро, 2016.– № 5(155). – С. 62 – 66. – http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-

engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-complexes-and-system2/3695-estimating-

economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-of-enterprise-electric-power-supply 

4. Zhezhelenko, I., Sayenko, Y., Baranenko, T., Pawelek, R. Engineering Methods of Evaluation of 

Additional Power Losses in Electric Power Networks at Non-Sinusoidal Conditions / Przeglad 

Elektrotechniczny, 2014, R. 90 NR 7/2014, s. 226-229. http://pe.org.pl/articles/2014/7/50.pdf 

5. Pivnyak, G., Zhezhelenko, I., Papaika, Yu. Normalization of voltage quality as the way to ensure 

energy saving in power supply systems / Energy Efficiency Improvement of Geotechnical 

Systems - Proceedings of the International Forum on Energy Efficiency, 2013, с. 11-18 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Жежеленко И.В., Саравас В.Е. Определение индекса надежности систем 

электроснабжения // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 

Дніпро: ДНУЗТ, 2017. – № 13. – C. 31-34. 

2. Жежеленко И.В., Саравас В.Е. Анализ факторов, влияющих на энергетическую 

эффективность систем электроснабжения // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 

Кременчук: КрНУ, 2017. – Вип. 1/2017 (37). – С. 56 – 62. 

3. Жежеленко И. В., Нестерович В.В. Оценка потерь электрической энергии, вызванных, 

снижением ее качества / Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: 

Технічні науки. Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – 

С. 119 – 126. 

4. Жежеленко И. В.,  Оценочные методы определения экономического эквивалента 

реактивной мощности / Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.– техн. зб. – 2017. – 

Вип. 98. – С. 3 – 6. 

5. Pivnyak G. G. Interharmonics in power supply systems / G. G. Pivnyak, I. V. Zhezhelenko, 

Yu. A. Papaika, O. H. Lysenko // Науковий вісник НГУ. – Дніпро, 2017.– № 6(162). – С. 109 –

 114. 

6. Півняк Г. Г. До питання оцінки економічного еквівалента реактивної потужності в 

системах електропостачання підприємств / Г. Г. Пивняк, І. В. Жежеленко, Ю. А. Папаїка // 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041993991&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e6a5de5445cd84ee60aba8a124c7c5&sot=aut&sdt=a&sl=17&s=AU-ID%286603065343%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041993991&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e6a5de5445cd84ee60aba8a124c7c5&sot=aut&sdt=a&sl=17&s=AU-ID%286603065343%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100842801?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100842801?origin=resultslist
http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-complexes-and-system2/3695-estimating-economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-of-enterprise-electric-power-supply
http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-complexes-and-system2/3695-estimating-economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-of-enterprise-electric-power-supply
http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-complexes-and-system2/3695-estimating-economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-of-enterprise-electric-power-supply
http://pe.org.pl/articles/2014/7/50.pdf
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602112272&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603065343&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55340910300&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84892185972&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e6a5de5445cd84ee60aba8a124c7c5&sot=aut&sdt=a&sl=17&s=AU-ID%286603065343%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84892185972&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e6a5de5445cd84ee60aba8a124c7c5&sot=aut&sdt=a&sl=17&s=AU-ID%286603065343%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
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Науковий вісник НГУ. – Дніпро, 2016.– № 5(155). – С. 62 – 66. – 

http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-

complexes-and-system2/3695-estimating-economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-

of-enterprise-electric-power-supply 

7. Овсейчук В. А. Экономически обоснованное нормирование надежности и качества 

электроснабжения потребителей в России / В. А. Овсейчук, И. В. Жежеленко // 

Електрифікація транспорту. – Днепропетровск: ДИИТ, 2015. – № 10. – С. 117 – 123. – 

http://etr.diit.edu.ua/article/view/83568/79602 

8. Жежеленко И. В. Анализ методов оценки платы за перетоки реактивной энергии в сетях 

промышленных предприятий / И. В. Жежеленко, В. В. Нестерович // Вісник Приазовського 

державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 

31. – С. 174–180. – (Серія : Технічні науки). – http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8407 

9. Жежеленко И.В. Оценочные методы определения экономического эквивалента реактивной 

мощности / И.В. Жежеленко, Ю.А. Папаика, О.В. Лысенко // Гірнича електромеханіка та 

автоматика: наук.– техн. зб. – 2017. – Вип. 98. – С. 3 – 6. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Zhezhelenko I.V., Shidlovskiy A.K., Pinhyak G.G., Sayenko Y.L. Textbook for institution of higher 

education. 2
nd

 edition. – D.: National Mining University, 2013. – 239 p. 

2. Жежеленко І. В., Леонов В.В. Основи теорії лінійних електричних кіл із зосередженими 

параметрами постійного та змінного струмів в усталеному режимі» - Мариуполь: ГВУЗ 

«ПГТУ», 2017. – 115 с. 

3. Жежеленко И. В. Энергоэффективность систем электроснабжения. Интегральная оценка 

электромагнитных потерь и убытков в масштабах Украины, оптимизация качества 

электроэнергии в системах электроснабжения : монография / И. В. Жежеленко. – Мариуполь : 

ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 244 с. 

4. Перехідні процеси в системах електропостачання: підручник для ВНЗ / Г. Г. Півняк, 

І. В. Жежеленко, Ю. А. Папаїка, Л. І. Несен, за ред. Г. Г. Півняка ; М-во освіти і науки України, 

Нац. гірн. ун-т. – 5-те вид., доопрац. та допов. – Дніпро : НГУ, 2016. – 600 с. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

НДР «Інтегральна оцінкателектромагнітних втрат і збитків у масштабі України, оптимізація 

якості електроенергії в електричних мережах» (2017). Науковий керівник – Жежеленко І.В 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Завідувіч кафедри електрифікаціі промислових підприємств до 2017 р. 

 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад) 

 

Член спеціалізованої вченої ради Д11.052.02, створеній у ДонНТУ (м. Красноармійськ), із 

спеціальності 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

 

Академік АН Вищої школи України 

http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-complexes-and-system2/3695-estimating-economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-of-enterprise-electric-power-supply
http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-complexes-and-system2/3695-estimating-economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-of-enterprise-electric-power-supply
http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1325-engcat/archive/2016/contents-no-5-2016/electrical-complexes-and-system2/3695-estimating-economic-equivalent-of-reactive-power-in-the-systems-of-enterprise-electric-power-supply
http://etr.diit.edu.ua/article/view/83568/79602
http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8407
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Бурко Вадим Анатолійович 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

1. V. Kukhar, V. Burko, A. Prysiazhnyi, E. Balalayeva, M. Nahnibeda. (2016). Development of 

alternative technology of dual forming of profiled workpiece obtained by buckling, East-European 

Journal of Enterprise Technology, 2016, 3/7(81), pp. 53–61, ISSN 1729-3774, 

http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72063.\ Scopus  

2. V. Kukhar, V. Burko, N.Yelistratova, Y.Nizhelska, O.Aksionova (2018). Estimation of 

occupational safety risks at energetic sector of Iron and Steel Works, 2018, 7(2.23) pp.216-220, 

International Journal of Engineering & Technology.\ Scopus 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Бурко В.А. Математическая модель фосфорсодержащих материальных потоков в 

металлургии /В.С.Волошин, В.А.Бурко// Вісник Приазовського державного тех-нічного 

університету. Сер.:Технічні науки: Зб. наук. пр. - Маріуполь: ДВНЗ 

«Приазов.держ.техн.унт», 2015. – Вип.31. – С.8–13. 

2.Бурко В.А. Глобальное информационное  пространство и безопасность экосистем../ 

В.С.Волошин,В.А. Бурко// Вестник Забайкальского государст-венного университета 

(Вестник ЗабГУ). №6(121).-Чита: Заб-ГУ,2015.С-64-70. 

3. Бурко В.А. Отходы в строительной индустрии Древнего Рима./В.С.Волошин// Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Сер.:Технічні науки: Зб. наук. пр. - 

Маріуполь: ДВНЗ «Приа-зов.держ.техн.ун-т», 2015. – Вип.30.Т.2 – С.223–226. 

4. Бурко В.А. Математическая модель фосфоросодержащих материальных потоков в 

металлургии/ В.С.Волошин// Вісник Приазовського державного тех-нічного університету. 

Сер.:Технічні науки: Зб. наук. пр. - Маріуполь: ДВНЗ «Приазов.держ.техн.ун-т», 2015. – 

Вип.31. – С.8–13. 

5. Бурко В.А. «Конфликты воды» и стратегия развития водоснабжения в г.Мариуполе в 2016-

2020 годах./В.С.Волошин,В.Л.Монін// Екологічна безпе-ка:проблеми і шляхи 

вирішення:Зб.наук.ст.-Харьков: УКРНДІЕП,2016.-С.81-87 

6. Бурко В.А. Анализ методов оценки рисков без-опасности труда в энергетическом 

хозяйстве металлургического предпри-ятия. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи 

вирішення»./В.С.Волошин,Н.Ю.Елістратова// Зб. Наукових статей. XIII міжнародна науково-

практична конференція УКРНДІЕП, Харьков, 2017 С 116 – 123 

7. Бурко В.А. Оценка рисков безопасности труда на металлургическом предприятии /В.С. 

Волошин, Н.Ю.Елистратова/ Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Сер.:Технічні науки: З5 наук. пр. - Маріуполь: ДВНЗ «Приазов.держ.техн.ун-т», 2017 – 

Вип.35 – С.257-263, 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Директор Центру заочного навчання ДВНЗ «ПДТУ» 
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13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : методические рекомендации к 

самостоятельному изучению курса «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 

технических специальностей дневной, заочной и ускоренной форм обучения / сост.: Н. Ю. 

Елистратова, В. А. Бурко. – Мариуполь : ПДТУ, 2015. − 29 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7268 

2. Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Основи 

охорони праці» для студентів усіх спеціальностей денної, заочної та прискоренної форм 

навчання / В. В. Кухар, О. Ю. Нестеров, В. А. Бурко, Н. Ю. Єлістратова, О. М. Аксьонова. – 

Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 164 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12709 

3. Безопасность жизнедеятельности и гражданская защита [Электронный ресурс] : сборник 

задач по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и гражданская защита» для 

студентов всех специальностей и форм обучения. / сост.: О. Н. Аксёнова, В. А. Бурко, Ю. П. 

Нижельская. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 57 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9821 

4.Бурко В.А. Дипломное проектирование [Электронный ресурс] : методические указания к 

разработке раздела «Охрана труда» в дипломных проектах для студентов специальностей 

«Компьютерное моделирование», «Информатика», «Консолидированная информация», 

«Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии» всех форм обучения / сост. 

В. А. Бурко – Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 18 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11945 

5. Безопасность жизнедеятельности и гражданская защита [Электронный ресурс] : курс 

лекций по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и гражданская защита» для 

студентов всех специальностей дневной, заочной и ускоренной форм обучения / авторы : О. 

Н. Аксёнова, В. А. Бурко, Н. Ю. Елистратова, В. В. Кухар, Ю. П. Нижельская. – Мариуполь : 

ПГТУ, 2017. – 182 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13471 

 

Верескун Михайло Вікторович 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Верескун М. В. Ефективність інвестицій в інформаційну безпеку: проблеми і рішення / 

М. В. Верескун // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових 

праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 30. – С. 220–227. – (Серія : Економічні науки).  

2. Верескун, М. В. Методи оцінки ефективності впровадження інформаційних систем на 

промислових підприємствах / М. В. Верескун // Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – 

Вип. 1, Т. 1. – С. 21–26. 

3. Верескун М. В. Обґрунтування і вибір рішень при впровадженні інформаційних систем на 

промислових підприємствах / М. В. Верескун // Вісник Приазовського державного 

технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 29. – С. 396-

403. – (Серія : Економічні науки). 

4. Верескун М. В. Ефективність управління конкурентоспроможністю великих 

корпоративних структур / М. В. Верескун, С.В. Захаров // Вісник Приазовського державного 

технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – Вип. 32. – С. 91-98.   

5. Верескун М. В. Оптимізація ремонтної діяльності, як фактор підвищення 

конкурентоспроможності великих корпоративних структур у промисловості / М. В. 

Верескун, С. В. Захаров // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 

власності : збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. - Вип. 1 (14). - С. 21-

25.   

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7268
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11945
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13471
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6. Верескун М. В. Конвергентний підхід до управління інтегрованими промисловими 

підприємствами / М. В. Верескун, В.М. Колосок, С.В. Захаров // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: зб. наукових праць. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 342 - 347. 

 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження 

наукового ступеня 

 

підготовлено 3 кандидата наук 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

Відповідальний виконавець наукових тем «Стратегічне управління розвитком промислових 

підприємств в умовах змін конкурентного середовища» (2015 р., номер державної реєстрації 

роботи: 0114U004902); «Розвиток промислових підприємств в умовах конкурентного 

середовища» (2016 р., номер державної реєстрації роботи: 0115U 004943); «Дослідження 

механізмів реалізації стратегій кокурентного розвитку підприємств у промислових регіонах 

України» (2016-2017 р., номер державної реєстрації роботи: 0116U008764). 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Декан факультету інформаційних технологій ДВНЗ «ПДТУ» 

 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад) 

 

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента (2011-2016 рр. – кандидатські 

дисертації), член двох спеціалізованих вчених рад Д 12.052.02 ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» (м. Маріуполь); Д 26.861.03 Державний університет 

телекомунікацій (м. Київ) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності. 

 

Швець Галина Олексіївна 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

1. Швець Г. О. До питання про механізм регулюючої політики охорони авторського права та 

суміжних прав / Г. О. Швець, В. П. Пузій // Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,  2012. – Вип. 1, Т. 2. 

– С. 178 – 182.  

2. Швець Г. О. Державне регулювання інноваційної діяльності та трансферу технологій в 

Україні / Г. О. Швець // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 

власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ»,  2012. – Вип. 1, Т. 2. – С. 182-186. 

3. Швець Г. О. К питанню щодо контролю за переміщенням через митний кордон України та 

США товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності / Г. О. Швець // Теоретичні і 

практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2014. – Вип. 1(10), Т. 2. – С. 126-130.  
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4. Shvets G. Confounding as a type of unfair competition (be the example of trade names) / Shvets 

G., Meleshko I. //  Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: 

Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний  технічний 

університет», Вип. 29. – 2015. – С. 140-145.  

5. Швець Г.О. Трансфер технологій – головний механізм інноваційного розвитку України / Г. 

О. Швець // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні 

науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний  технічний 

університет», Вип. 31, Т.1. – 2016. –  С. 259-266. 

6. Швець Г. О. Особливості підприємницької діяльності в сучасній економіці України / Г. О. 

Швець // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: 

Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний  технічний університет», 

Вип. 31, Т.2. – 2016. –  С. 36-42. 

7. Швець Г. О. Теоретичні аспекти креативного менеджменту / Г. О. Швець // Вісник 

Донецького державного університету управління. Сер.: Економіка: Науковий журнал. – 

Маріуполь: ДонДУУ, 2016. – Вип. 4 (73). – С. 35-41.  

8. Швець Г. О. Лідерство як невід’ємна складова ефективного менеджменту / Г. О. Швець // 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. 

наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», 2017. – Вип. 33. – С. 124-129.  

9. Швець Г. О. Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави / Г. О. 

Швець, В.О. Мальцева // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 

власності: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С. 102-106.  

10. Швець Г. О. Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні / 

Г. О. Швець // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні 

науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 30-38. 

11. Швець Г. О. Особливості інтелектуального потенціалу підприємства / Г. О. Швець // 

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 16. – С. 144-149.  

12. Galina Shvets Startup as a new business line / Galina Shvets // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: 

ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Вип. 35. – С. 26-32. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Інтелектуальна власність як складова 

частина стратегії розвитку підприємства» (№ держреєстрації 0114U004922, 2015 р.); 

«Глобалізація економіка: проблеми і перспективи» (№ держреєстрації 0115U004931, 2016 р.); 

«Проблеми інтелектуальної власності в умовах глобалізації» (№ держреєстрації 

0116U008754, 2017 р.); «Проблеми підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення» (№ 

держреєстрації 0117U007303, 2018 р.). 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

Заступник директора Центру заочного навчання ДВНЗ «ПДТУ» 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 
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1. Швець Г. О. Креативний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки з 

самостійного вивчення дисципліни «Креативний менеджмент» / уклад. Г. О. Швець. – 

Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 23 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1604  

2. Швець Г. О. Захист інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : методичні вказівки 

до виконання практичних занять з дисципліни «Захист інтелектуальної власності» для 

студентів спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна власність» денної та заочної форми 

навчання / уклад. Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 16 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8498 

3. Швець Г. О. Захист інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : методичні вказівки з 

самостійного вивчення дисципліни «Захист інтелектуальної власності» для студентів 

спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна власність» денної та заочної форми навчання / 

уклад. Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 19 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8497 

4. Швець Г. О. Креативний менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки з 

самостійного вивчення дисципліни «Креативний менеджмент» / уклад. Г. О. Швець. – 

Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 23 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1604  

5. Швець Г. О. Креативний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій по 

дисципліні «Креативний менеджмент» для студентів всіх форм навчання / уклад.: Г. О. 

Швець, І. І. Свидрук – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 83 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13625  

6. Швець Г. О. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : конспект лекцій по 

дисципліні «Інтелектуальна власність» для студентів всіх форм навчання / уклад. Г. О. 

Швець. – Маріуполь: ПДТУ, 2017. – 90 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13840 

7. Швець Г. О. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні вказівки 

з самостійного вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів 

напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування для студентів спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання / уклад. 

Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 28 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13393 

8. Швець Г. О. Ознайомча практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до 

проходження ознайомчої практики для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» / уклад. Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 13 с. – 

Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13620 

9. Швець Г. О. Психологія і лідерство в управлінні проектами [Електронний ресурс] : 

методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни «Психологія і лідерство в управлінні 

проектами» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей: 073 

«Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної 

форми навчання / уклад. Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2018. – 21 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14280  

 

Саравас Вікторія Євгенівна 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection 

 

Stavinskii, A.  Weight-to-price indicators of electromagnetic systems single-phase transformers and 

reactors with twisted magnetic circuits / Stavinskii, A. Vakhonina, L., Sadovoy, O., Saravas, V. // 

Modern electrical and energy system, International Conference, Kremenchuk Mykhailo 

Ostrohradskyi  National University, Kremenchuk, Ukraine, november 15-17, 2017. – Kremenchuk: 

KNTU, 2017. – р.172-175. 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1604
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8498
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8497
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1604
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13625
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13840
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13393
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13620
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14280
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6506510287&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6506510287&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=24780081100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57202580649&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=35230905100&zone=
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1. Саравас В.Е. Оценка электромагнитной совместимости вентильных двигателей с питающей 

сетью // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і 

практика : Збірник наукових праць. – Кременчук: КНТУ, 2016. - Вип. 1 (4). - С. 221-224 

2. Жежеленко И.В., Саравас В.Е. Определение индекса надежности систем 

электроснабжения // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 

Дніпро: ДНУЗТ, 2017. – № 13. – C. 31-34. 

3. Жежеленко И.В., Саравас В.Е. Анализ факторов, влияющих на энергетическую 

эффективность систем электроснабжения // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 

Кременчук: КрНУ, 2017. – Вип. 1/2017 (37). – С. 56 – 62. 

4. Stavinskii, A.  Weight-to-price indicators of electromagnetic systems single-phase transformers 

and reactors with twisted magnetic circuits / Stavinskii, A. Vakhonina, L., Sadovoy, O., Saravas, V. 

// Modern electrical and energy system, International Conference, Kremenchuk Mykhailo 

Ostrohradskyi  National University, Kremenchuk, Ukraine, november 15-17, 2017. – Kremenchuk: 

KNTU, 2017. – р.172-175. 

5. Бараненко Т.К., Саравас В.Є. Оценка влияния преобразователей частоты на качество 

электрической энергии питающей сети // Проблеми енергоресурсосбереження в електричних 

системах. Наука освіта і практика: Наукове видання. – Кременчук.: КрНУ, 2014. – Вип. 

1/2014 (2). – С.219-221. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

 

1. Саравас В.Е. Несинусоидальные режимы в электрических сетях с вентильными двигателями и 

асинхронно-вентильными каскадами: монографія // Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 151 с. 

2. Горпинич А. В. Математические задачи электроэнергетики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Горпинич, В. Е. Саравас. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 141 с. – 

Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9697 

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

 

Участь в реалізації проекту “Internationalization and International Mobility in Education” 

20.11.2017 – 25.11.2017 Наказ ректора ДВНЗ «ПДТУ» № 28-39 від 13.11.2017 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

 

Відповідальний виконавець наукової теми «Розробка і дослідження теплового акумулятора 

фазового переходу транспортного засобу» 

НДР виконана згідно договору про наукове співробітництво від 01.01.2018р 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 

З вересня 2017 р. по січень 2018 – завідувач кафедри електрифікації промислових підприємств 

ДВНЗ «ПДТУ», з лютого 2018 – завідувач кафедри електроенергетичних комплексів та систем 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6506510287&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6506510287&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=24780081100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57202580649&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=35230905100&zone=
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9697
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1.Саравас В.Е. Основы метрологии и электрических измерений : методические указания по 

выполнению практических работ по курсу «Основы метрологии и электрических измерений» 

для студентов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» 

дневной и заочной форм обучения / Сост. Саравас В.Е., Молчан А.В. - Мариуполь: ГВУЗ 

«ПГТУ», 2016. – 28 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10542 

2. Саравас В. Е. Основы САПР [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплине 

«Основы САПР» для студентов специальностей 8.05070103 «Электротехнические системы 

электропотребления», 8.05070106 «Системы управления производством и распределением 

электроэнергии» и 8.05070204 дневной и заочной форм обучения / В. Е. Саравас, Т. К. 

Бараненко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 92 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8267 

3. Саравас В.Е. Математические задачи электроэнергетики: конспект лекций по дисциплине 

«Математические задачи электроэнергетики» для студентов направлений подготовки 6.050701 

«Электротехника и электротехнологии» и 6.050702 «Електромеханика» дневной и заочной форм 

обучения / Сост. В. Е.Саравас, А.В. Горпинич. - Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – 154 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8313 

4. Гаврилов Ф.А. Електричні системи та мережі : конспект лекцій з дисципліни «Електричні 

системи та мережі» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології» денної та заочної форм навчання / Сост. Ф.А. Гаврилов, В.Е.Саравас. - 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 90 с. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8365. 

5. Саравас В.Е. Основы научных исследований: конспект лекций по дисциплине «Основы 

научных исследований» для студентов направлений подготовки 6.050701 «Электротехника и 

электротехнологии» и 6.050702 «Електромеханика» дневной и заочной форм обучения / Сост. В. 

Е. Саравас. - Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – 131 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8294. 

6. Саравас В.Е. Основы метрологии и электрических измерений: конспект лекций по 

дисциплине «Основы метрологии и электрических измерений» для студентов направлений 

подготовки 6.050701 «Электротехника и электротехнологии», 6.050702 «Электромеханика» 

дневной и заочной форм обучения / Сост. В. Е. Саравас. - Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – 

97 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8366 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

 

Керівництво студентом, який отримав диплом ІІ ступеня у другому турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності  «Енергетика» (2018 р., Самітов А.Р.) 
 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10542
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8267
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8313
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8365
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8294
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8366
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Таблиця 5.4 
 

Якісний склад випускової кафедри електроенергетичних комплексів та систем  

за освітньо-професійною програмою «Електротехнічні системи електроспоживання»  

із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача 

Найме-

нування 

посади (для 

сумісників 

— місце 

основної 

роботи, на-

йменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викла-

дач (рік закінчен-

ня, спеціальність, 

кваліфікація згід-

но з документом 

про вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою кафед-

рою (спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування всіх 

навчальних дисцип-

лін, які закріплені за 

викладачем, та кіль-

кість лекційних годин 

з кожної навчальної 

дисципліни 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, нау-

ково-дослідна робота, участь у конфе-

ренціях і семінарах, робота з аспіран-

тами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про підви-

щення кваліфікації 

викладача (наймену-

вання закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Саєнко  

Юрій  

Леонідович 

 

Професор 

кафедри 

електро-

енергетич-

них компле-

ксів та сис-

тем 

Ждановський 

металургійний 

інститут, 1984 p., 

«Електропоста-

чання промисло-

вих підприємств, 

міст та сільського 

господарства», 

інженер-електрик 

Доктор техн. наук зі 

спеціальності 05.09.05 

«Теоретична електротех-

ніка та електропривод», 

тема «Реактивна потуж-

ність в мережах електро-

постачання з нелінійни-

ми навантаженнями», 

професор за кафедрою 

електропостачання про-

мислових підприємств 

Для ОКР бакалавр 

спеціальності 141 

1. Електропостачання 

промислових 

підприємств (72 год) 

2. Математичні задачі 

електроенергетики 

(36 год) 

 

Для ОКР магістр 

1. Електропостачання  

(36 год)  

2.Теорія технічної 

діагностики систем 

автоматичного 

управління (32 год.) 

 

1. Якість електричної енергії у тягових 

мережах електрифікованих залізниць / 

Сиченко В.Г., Саєнко Ю.Л., Босий Д.О. 

- Видавництво ПФ "Стандарт Сервіс", 

Дніпропетровськ , 2015. –344с. 

2. Sayenko Y., Popov A., Pawelek R. 

Przepięcia w sieciach z izolowanym 

punktem neutralnym. - Przegląd 

elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 

NR 11/2015, pp. 86-89. 

3. Sayenko, Y.L., Kalyuzhniy, D.N., 

Svergunenko, S.V. Identification of the 

Linear generalized load in the distribution 

problem actual contributions in the distor-

tion of stresses in three-phase four-current 

networks. - Technical Electrodynamics, 

2018, No 2, pp. 67-74. 

4. Sayenko Y., Baranenko T., Kalyuzhniy 

D. Compensation of reactive power in 

electrical supply systems of large industri-

al enterprises.- Przegląd 

Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ», курси підви-

щення кваліфікації, 

тема  

«Спільна робота розпо-

дільних джерел енергії 

та енергосистеми», 

свідоцтво  

ІП 24815706/000156-17 

від 20.02. 2017р. 
 

Інститут електроенер-

гетики Лодзьського 

технічного університе-

ту (м.Лодзь, Польща), 

сертифікат, тема «Дос-

лідження якості елект-

роенергії в мікросисте-

мах електропостачан-

ня», 16.10.2015р. 
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1 2 3 4 5 6 7 

elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 91 

NR 11/2015, pp. 77-80. 

5. Sayenko Y., Kalyuzhniy D. Analytical 

methods for determination of the factual 

contributions impact of the objects con-

nected to power system on the distortion 

of symmetry and sinusoidal waveform of 

voltages.- Przegląd elektrotechniczny, 

ISSN 0033-2097, R. 91 NR 11/2015, pp. 

81-85. 

6. Zhezhelenko I.V.,Shidlovskiy 

A.K.,Pivnyak G.G., Sayenko Y.L. Elec-

tromagnetic compability in electric power 

supply systems. – Textbook for institution 

of higher education. 2
nd

 edition. – D.: 

National Mining University. – 2013. – 

239 p. 

Робота з аспірантами та докторантами, 

керівництво студентською науковою 

роботою 

 

 Інститут електроенер-

гетики Лодзьського 

технічного університе-

ту (м.Лодзь, Польща), 

сертифікат, тема «Дос-

лідження інтеграції 

розподілени джерел 

енергії від енергосис-

теми», 23.07.2016р. 

Саравас  

Вікторія  

Євгенівна 

 

В.о. завіду-

вача кафедри 

електроенер-

гетичних 

комплексів 

та систем, 

доцент 

Приазовський 

державний 

технічний 

університет, 

2006р., 

«Електротехнічні 

системи елек-

троспоживання», 

магістр з 

електротехніки 

Кандидат технічних наук 

зі спеціальності 05.14.02 

«Електричні станції, 

мережі та системи», 

«Гармонічні спотворення 

напруг та струмів в елек-

тричних мережах з вен-

тильними двигунами та 

асинхроно-вентильними 

каскадами» 

 

 

Для ОКР бакалавр 

спеціальності 141 

1. Електричні системи 

та мережі (72 год) -  

2. Електромагнітні 

перехідні процеси. 

(54 год)  

3. Електромеханічні 

перехідні процеси (36 

год) 

4. Введення у фах 

(36 год) 

 

Для ОКР магістр 

1. Основи наукових 

досліджень (18 год.) 

1. 1. A. Stavinskii, L. Vakhonina, O. 

Sadovoy, V. Saravas, “Weight-to-price 

indicators of electromagnetic systems 

single-phase transformers and reactors 

with twisted magnetic circuits”.  Proc. 

International Conference on Modern Elec-

trical and Energy Systems (MEES 2017), 

17-19 November 2017, Kremenchuk, 

Ukraine, pp. 172 – 175. Electronic 

ISBN: 978-1-5386-1750-2 

2. В.Е.Саравас. Несинусоидальные 

режимы в электрических сетях с вен-

тильными двигателями и асинхронно-

вентильными каскадами: монография / 

Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 

151 с. 

3. Жежеленко И.В., Саравас В.Е. Ана-

лиз факторов, влияющих на энергети-

ческую эффективность систем электро-

Сертификат учасника, 

курс: «Internationaliza-

tion and International 

mobility in education», 

Collegium Civitas 

(м.Варшава, Польща), 

20.12.2017р. 

 

Центр інноваційного 

підприємництва ДВНЗ 

«ПДТУ», курси підви-

щення кваліфікації, 

тема «Основи іннова-

ційного підприємницт-

ва: практика створення 

стартапу, як засіб ко-

мерціалізації результа-

тів наукових розробок» 

Сертификат учасника, 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Andrey%20Stavinskii.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Larisa%20Vakhonina.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Oleksiy%20Sadovoy.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Oleksiy%20Sadovoy.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Viktoriya%20Saravas.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/document/8248881/
http://ieeexplore.ieee.org/document/8248881/
http://ieeexplore.ieee.org/document/8248881/
http://ieeexplore.ieee.org/document/8248881/
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8234830
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8234830
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снабжения / Електромеханічні і енерго-

зберігаючі системи. – Кременчук: 

КрНУ, 2017. – Вип. 1/2017 (37). – 

С. 56 – 62. 

4. Жежеленко И.В., Саравас В.Е. Опре-

деление индекса надежности систем 

электроснабжения / Електромагнітна 

сумісність та безпека на залізничному 

транспорті. – Дніпро: ДНУЗТ, 2017. – 

№ 13. – C. 31-34. 

5. А.В. Горпинич. Математические 

задачи электроэнергетики: учебное 

пособие / Горпинич А.В., Саравас В.Є. 

- Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 

141 с. 

Керівництво студентською науковою 

роботою 

20.12.2017р. 

Жежеленко 

Ігор  

Володимирович  

Професор 

кафедри 

електроенер-

гетичних 

комплексів 

та систем 

Московський 

енергетичний 

інститут, 1954 р., 

«Електричні ста-

нції і системи», 

інженер-електрик 

Доктор технічних наук зі 

спеціальності 05.00.00, 

05.14.02 «Електричні 

станції, мережі та систе-

ми», тема «Влияние гар-

моник в сетях электрос-

набжения промышлен-

ных предприятий», про-

фесор за кафедрою елек-

тротехніки 

Для ОКР бакалавр 

спеціальності 141 

1.Основи метрології 

та електричних 

вимірювань (36 год)  

2. Мікропроцесорна 

техніка. (54 год) 

 

Для ОКР магістр 

1.Енергозбереження 

(36 год.) 

2.  

 

1. Zhezhelenko, I. The Main Directions of 

Improving the Efficiency of Production, 

Transmission and Distribution of Electri-

cal Energy / Energetika. Proceedings of 

CIS Higher Education Institutions and 

Power Engineering Associations 61(1), 

2018. С. 28-35 

2. Pivnyak G. G. Interharmonics in power 

supply systems / G. G. Pivnyak, 

I. V. Zhezhelenko, Yu. A. Papaika, 

O. H. Lysenko // Науковий вісник 

НГУ. – Дніпро, 2017.– № 6(162). – 

С. 109 – 114. 

3. Pivnyak G. G. Estimating economic 

equivalent of reactive power in the sys-

tems of enterprise electric power supply / 

G. G. Pivnyak, I. V. Zhezhelenko, Yu. A. 

Papaika // Науковий вісник НГУ. – 

Дніпро, 2016.– № 5(155). – С. 62 – 66. 

4. Жежеленко И. В.  Энергоэффектив-

ность систем электроснабжения. Инте-

гральная оценка электромагнитных 

Перехідні процеси в 

системах електропо-

стачання: підручник 

для ВНЗ / Г. Г. Півняк, 

І. В. Жежеленко, 

Ю. А. Папаїка, 

Л. І. Несен, за ред. 

Г. Г. Півняка ; М-во 

освіти і науки України, 

Нац. гірн. ун-т. – 5-те 

вид., доопрац. та допов. 

– Дніпро : НГУ, 2016. – 

600 с. 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041993991&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e6a5de5445cd84ee60aba8a124c7c5&sot=aut&sdt=a&sl=17&s=AU-ID%286603065343%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041993991&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e6a5de5445cd84ee60aba8a124c7c5&sot=aut&sdt=a&sl=17&s=AU-ID%286603065343%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041993991&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e6a5de5445cd84ee60aba8a124c7c5&sot=aut&sdt=a&sl=17&s=AU-ID%286603065343%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041993991&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c8e6a5de5445cd84ee60aba8a124c7c5&sot=aut&sdt=a&sl=17&s=AU-ID%286603065343%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100842801?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100842801?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100842801?origin=resultslist
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потерь и убытков в масштабах Украи-

ны, оптимизация качества электроэнер-

гии в системах электроснабжения : 

монография / И. В. Жежеленко. – Ма-

риуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 244 с. 

5. Перехідні процеси в системах елек-

тропостачання: підручник для ВНЗ / 

Г. Г. Півняк, І. В. Жежеленко, 

Ю. А. Папаїка, Л. І. Несен, за ред. 

Г. Г. Півняка ; М-во освіти і науки 

України, Нац. гірн. ун-т. – 5-те вид., 

доопрац. та допов. – Дніпро : НГУ, 

2016. – 600 с. 

Робота з аспірантами 

Бараненко Тетяна 

Костянтинівна 

Доцент ка-

федри елект-

роенергети-

чних ком-

плексів та 

систем 

Маріупольський 

металургійний 

інститут, 1989р., 

«Електропоста-

чання промисло-

вих підприємств, 

міст та сільського 

господарства», 

інженер-електрик 

Кандидат технічних наук 

зі спеціальності 05.14.02 

«Електричні станції, 

мережі та системи», «Ро-

зробка методів розрахун-

ку інтергармонік напруги 

і струму в електричних 

мережах з електротехно-

логічним устаткуванням 

та безпосередніми перет-

ворювачами частоти», 

доцент кафедри електро-

постачання промислових 

підприємств 

Для ОКР бакалавр 

спеціальності 141 

1.Теорія автоматич-

ного регулювання (54 

год)  

2.Електрична частина 

станцій та підстанцій 

(54 год) 

3.Теорія стійкості 

вузлів навантаження 

(32 год) 

 

 

Для ОКР магістр 

1.Математичне моде-

лювання електроме-

ханічних та електро-

технічних систем 

(32 год.) 

2. Електромагнітна 

сумісність 

(18 год.) 

 

 

 

1. Zhezhelenko, I., Sayenko, Y., 

Baranenko, T., Pawelek, R. Engineering 

Methods of Evaluation of Additional 

Power Losses in Electric Power Networks 

at Non-Sinusoidal Conditions / Przeglad 

Elektrotechniczny, 2014, R. 90 NR 

7/2014, s. 226-229. 

http://pe.org.pl/articles/2014/7/50.pdf. 

2. Sayenko, Y., Baranenko T., Kalyuzhniy 

D. Compensation of reactive power in 

electrical supply systems of large industri-

al enterprises/ Przegląd elektrotechniczny, 

ISSN 0033-2097, R. 91 NR 11/2015, pp. 

77-80.  

3. Sayenko Yu. L. Features of selection of 

capacitor banks in electric networks with 

interharmonic sources / Yu. L. Sayenko, 

T. K. Baranenko, D. N. Kalyuzhniy // 

Electrical engineering&electromechanics. 

– 2017. – No. 5. – P. 67-70.  doi: 

10.20998/2074-272X.2017.5.11. 

4. Zhezhelenko, I., Sayenko, Y., 

Baranenko, T., Pawelek, R. Metoda oceny 

dodatkowych strat mocy w sieciach 

elektroenergetycznych w warunkach 

Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ», курси під-

вищення кваліфіка-

ції, тема  
«Спільна робота роз-

подільних джерел 

енергії та енергосис-

теми», 
свідоцтво ІП 

24815706/000157-17 

від 20.02.2017р. 
 

Інститут електроенер-

гетики Лодзьського 

технічного університе-

ту (м.Лодзь, Польща), 

сертифікат, тема «Дос-

лідження якості елект-

роенергії в мікросисте-

мах електропостачан-

ня», 16.10.2015р. 

 

Інститут електроенер-

http://pe.org.pl/articles/2014/7/50.pdf
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odkształcenia napiecia / Przeglad 

Elektrotechniczny, 2014, R. 90 NR 

7/2014, s. 226-229 

5. Саенко Ю. Л. Применение спек-

трально-корреляционной теории слу-

чайных процессов для оценки потерь 

при наличии высших гармоник и ин-

тергармоник / Ю. Л. Саенко, Т. К. Ба-

раненко, И. Ю. Саенко // 

Електрифікація транспорту. – 2017. – 

№ 13. – С. 129-133. 

Робота з аспірантами, керівництво сту-

дентською науковою роботою 

гетики Лодзьського 

технічного університе-

ту (м.Лодзь, Польща), 

сертифікат, тема «Дос-

лідження інтеграції 

розподілени джерел 

енергії від енергосис-

теми», 23.07.2016р. 

Горпинич 

Олександр  

Вікторович 

Доцент ка-

федри елект-

роенергети-

чних ком-

плексів та 

систем 

Приазовський 

державний техні-

чний університет, 

1998 р., «Елект-

ротехнічні систе-

ми електроспо-

живання», спеці-

аліст з електроте-

хніки 

Канд. техн. наук зі спеці-

альності 05.14.02 - елек-

тричні станції, мережі і 

системи, 2006 р., «Оцін-

ка надійності електрооб-

ладнання при зниженій 

якості електроенергії», 

доцент кафедри електро-

постачання промислових 

підприємств 

Для ОКР бакалавр 

спеціальності 141 

1. Основи релейного 

захисту та автома-

тизації енергосистем 

(72  год) 

 

Для ОКР магістр 

1.Інформаційні тех-

нології в електроене-

ргетиці 

(32 год.) 

2.Системи цифрової 

передачі даних і 

управління в 

електроенергетиці 

(36год)  

3. Надійність елект-

роенергетичних сис-

тем (34 год.) 

4. Проектування циф-

рових систем релей-

ного захисту та авто-

матики (34 год) 

 

 

1 T. M. Khalil Selim, A. V. Gorpinich, I. 

Wasiak, "A selective particle swarm opti-

mization for large scale practical distribu-

tion system reconfiguration," Proc. 23
rd

 

International Conference and Exhibition 

on Electricity Distribution (CIRED 2015), 

15-18 June 2015, Session 5, Paper no. 

0030, Lyon (France), pp. 1 – 4. A. 

Gorpinich, "Evaluation of functional reli-

ability indices for DC-link capacitors in 

pulse-width modulation converters," 

MATEC Web of Conferences, 2017, Vol. 

113, Paper no. 01004, pp. 1-6. 

3. Khalil T. M. Сombination of capacitor 

placement and reconfiguration for loss re-

duction in distribution systems using selec-

tive PSO / T. M. Khalil, A. V. Gorpinich, G. 

M. Elbanna // Proc. 22
nd

 International Con-

ference and Exhibition on Electricity Distri-

bution (CIRED 2013). – 10-13 June 2013. – 

Session 5. – Paper no. 0078. – Stockholm 

(Sweden), 2013. – P. 1 – 4. 

4. Халил Т. М. Оптимизация сечений 

проводников в реальной разветвлённой 

распределительной сети с целью сни-

жения потерь электроэнергии / Т. М. 

Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ», курси підви-

щення кваліфікації, 

тема 

«Комплексне вирішен-

ня питань підвищення 

надійності систем елек-

тропостачання та елек-

тромагнітної сумісності 

обладнання», 

свідоцтво 12СПК 

№841803 від 16.04. 

2015р. 
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Халил, А. В. Горпинич // Збірник нау-

кових праць Донецького національного 

технічного університету. – 2013. – № 2 

(15). – С. 254 – 260. 

Робота з аспірантами, керівництво сту-

дентською науковою роботою 

Коляда 

Людмила Іванівна 

Доцент ка-

федри елект-

роенергети-

чних ком-

плексів та 

систем 

Ждановський 

металургійний 

інститут, 1975 р., 

«Електропоста-

чання промисло-

вих підприємств, 

міст та сільського 

господарства», 

інженер-електрик 

Кандидат технічних наук 

зі спеціальності 05.14.02 

«Електричні системи та 

управління ними», «Ме-

тоди дослідження й роз-

рахунки показників яко-

сті електроенергії в ме-

режах з різкозмінним 

навантаженням», доцент 

за кафедрою електропос-

тачання промислових 

підприємств 

– – Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ», курси підви-

щення кваліфікації, 

тема 

«Вплив 

електротехнологічного 

устаткування на якість 

електричної енергії», 

свідоцтво 12СПК 

№841805 від 16.04. 

2015р. 

Леонов  

Василь 

Васильович 

Доцент ка-

федри елект-

роенергети-

чних ком-

плексів та 

систем 

Ждановський 

металургійний 

інститут, 1968 р., 

«Автоматизація 

та комплексна 

механізація мета-

лургійного виро-

бництва», інже-

нер-електрик 

Кандидат технічних наук 

зі спеціальності 05.09.03 

«Електротехнічні ком-

плекси та системи», те-

ма: «Дослідження елект-

ричних полів в неліній-

них системах», доцент за 

кафедрою електротехні-

ки та електрообладнання 

 

Для ОКР бакалавр 

спеціальності 141 

1.Теоретичні основи 

електротехніки (126 

год) 

2.Техніка високих 

напруг (18 год)  

3.Електротехнічні 

матеріали  (18 год) 

 

1. Леонов В.В. Историческое развитие 

электротехники и электроэнергетики. 

Учебное пособие / В.В.Леонов – Ма-

риуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – 283 с. 

2. Леонов В.В. Пособие по теории ли-

нейных электрических цепей постоян-

ного тока с сосредоточенными пара-

метрами. Маріуполь: поліграфічний 

центр ДВНЗ «ПДТУ», 2015.- 140с. 

Навчальний посібник 

3. 4. Жежеленко І. В., Леонов В.В. Ос-

нови теорії лінійних електричних кіл із 

зосередженими параметрами 

постійного та змінного струмів в уста-

леному режимі» - Мариуполь: ГВУЗ 

«ПГТУ», 2017. – 115 с. 

Керівництво студентською науковою 

роботою 

Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ», курси підви-

щення кваліфікації, 

тема «Удосконалення 

вибору засобів захисту 

від імпульсних перена-

пруг в електричних 

мережах», 

свідоцтво 12СПК 

№841807 від 16.04. 

2015р. 

 

Молчан  

Андрій 

Валерійович 

Аспірант, 

в.о. асистен-

та кафедри 

Приазовський 

державний техні-

чний університет, 

– – За останні 2 рокі  публікацій, в т.ч 1 

стаття, 8 тез доповідей, 5 науково-

методичні розробки. 

Центр інноваційного 

підприємництва ДВНЗ 

«ПДТУ», курси підви-
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 є 4    300  .  

   2045 2.     є. 

  ’    100 :  

 : 

(1894  4) + (765  1,4) = ((1239  5) + 424  1,5)  0,2 = 10013,2 

1356/10013,2  100 = 13,54 

     :  

  : 

66619,4/14511,8 = 4,59 2
 

   : 

66619,4/10013,2 = 6.65 2
 

     -

    (    ): 

2659 + 1663  0,2 = 2991,6 

1356/2991,6  100 = 45,3 
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66619,4/10013,2 = 6.65 2
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2659 + 1663  0,2 = 2991,6 

1356/2991,6  100 = 45,3. 
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Перший про B.N4. Свченко

Найменування примiщеня Плоца приrиiшенъ (кв,м)
усъого _fToMy числi

власних орендованих зданих в

оренду
навчальнi примiшlення, усього :

у JoMy числi:
666|9,4 666|9,4

примirцення для занятъ студентiво
KypcaHTiB, слухачiв (лекцiйнi, ау-
диторнi примitценняо кабiн9ти, ла-
бораторiТ тощо)

46зз 1,8 463з 1,8

Комп О ютернi лабораторii L702.з |7 02,з
Спортивнi зали \7 58,6 1 75 8,6
примiшення для науково - педаго-
гiчних (педагогiчних) прачiвникiв

6863,85 6863,85

З . Службовi приlиiшення 20296,9 2а296,9

204L,3
бL]l,7

204|,3
6||,7

5. Гуртожитки 101 |I,4 101 |L,4
361 8,8/70 6,зб 3618,8/70 6,зб

7 , Профiлакторii, бази вiдпочинку |997,2 1997,2
8. IVIедичнi пункти 24I ,8 211,8
iнше

6. Iдалrънi, буфети
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Таблиця 6.3 

 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

Найменування 

лабораторії, спеці-

алізованого кабі-

нету, їх площа, кв. 

метрів 

Найменування 

навчальної дис-

ципліни 

Найменування обладнан-

ня, устаткування, їх кіль-

кість 

Опис обладнання, устаткування 

Лабораторія  

№ 281 «Електро-

постачання про-

мислових підпри-

ємств»  

(60 кв.м.) 

Електропоста-

чання 

 

Надійність елек-

троенергетичних 

систем  

Мультимедійне обладнан-

ня. 

Фізичні моделі системи 

електропостачання проми-

слового підприємства 

(СЕПП) (2 од.) 

На установці моделюється добо-

вий цикл роботи типової СЕПП. 

Мнемосхема установки включає 

наступні елементи типової 

СЕПП: 

1. головну знижувальну підстан-

цію 110/10 кВ 

2. цехову трансформаторну підс-

танцію 10/0.4 кВ 

3. синхронний двигун СДН-10-

1250 

4. батареї силових конденсаторів 

на номінальну напругу 10.5 кВ и 

0.4 кВ. 

5. Силовий пункт СП в цехової 

мережі 380/220 В 

6.  Фільтрокомпенсуючий 

 пристрій 

Лабораторія 

№ 283 «Теоретич-

них основ елект-

ротехніки та мет-

рології» (72,6 м
2
) 

Системи цифро-

вої передачі да-

них і управління 

в електроенерге-

тиці  

 

1. Навчально-дослідний 

лабораторний стенд УИЛС 

(6 од.), лабораторні стенди 

220/36 В (10 од.);  

2. Двопроменеві цифрові 

осцилографи  

(OWON PDS 5022S;  

AKTAKOM ACK 2035;  

AKTAKOM ACK 2034; 

 АКИП-4113/1) (6 од.);  

3. Мультиметри цифрові 

(SANWA PS510a, 

 DT 9205A; DT 9208A)  

(25 од.); 

4. Мультиметри цифрові 

BM 150; (6 од.); 

5. Мультиметри цифрові 

M3301) (6 од.);  

6. Генератор сигналів за-

данної форми G4911 

(6 од.). 

1. Стенд призначений для лабо-

раторних занять і для виконання 

навчально-дослідних робіт сту-

дентами електротехнічних спеці-

альностей. Стенд представляє 

собою стіл із закріпленим пуль-

том, що складається з корпусів 

активних і пасивних блоків, з'єд-

наних складальним полем. У 

корпусах встановлені відповідні 

блоки. До складу стенду входять 

29 набраних елементів і з'єднува-

льні дроти зі штекерами. 

2. Призначені для дослідження 

електричних сигналів шляхом їх 

візуального спостереження на 

ЖК-індикаторі і вимірювання їх 

амплітудних і часових парамет-

рів. Призначені для роботи в 

лабораторних і цехових умовах і 

можуть використовуватися для 

дослідницьких і ремонтних робіт. 
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Відповідають ГОСТ Р 52319-

2005, ГОСТ Р51522-99, підтвер-

джено сертифікатом. 

3. Портативний цифровий муль-

тиметр, розроблений для прове-

дення вимірювань в несилових 

ланцюгах. Цей факт і наявність 

ряду додаткових функцій дозво-

ляє використовувати прилад при 

роботі зі схемами в малогабарит-

них типах обладнання зв'язку, 

електричним домашнім облад-

нанням, системами освітлення і 

батареями різного типу. 

4. Різновид ТТ з роз’ємним маг-

нітопроводом і вторинною обмо-

ткою, замкнутої на амперметр. 

Відповідає директиві CELENEC 

за низькою напругою 73/23/EEC 

та директиві щодо електромагні-

тної сумісності 89/336/EEC. Ре-

жими роботи: автоматичний ви-

мір ВА, вимірювання частоти 

мережі, вимірювання потужності 

в однофазних і трифазних симет-

ричних ланцюгах, вимірювання 

потужності в трифазних несиме-

тричних трипровідних ланцюгах. 

5. Пристрій забезпечений тексто-

вим двостороннім ЖК дисплеєм. 

Вимірювані параметри згрупова-

ні і розміщені на чотирьох екра-

нах. Перемикання групи відо-

бражених параметрів проводить-

ся короткочасним натисканням 

кнопки. 1 група: середньоквадра-

тична напруга і струм, частота, 

активна потужність. 2 група: 

повна і реактивна потужність. 3 

група: коефіцієнт потужності, cos 

φ по основній гармоніці, серед-

ньоквадратичний струм і напруга 

основної гармоніки. 4 група: ко-

ефіцієнти: амплітуди напруги і 

струму, гармонік напруги і стру-

му. 

6. Являє собою генератор сигна-

лів довільної форми зі спектром, 

обмеженим частотами 20 - 20000 

Гц. Генератор виконаний з вико-

ристанням технології прямого 

цифрового синтезу. Вбудовані 
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форми сигналів: синусоїда, сину-

соїда з 16 % третьої гармоніки, 

трикутник, трапеція, пила нарос-

таюча і спадаюча. 

Лабораторія № 80  

«Промислової 

електроніки та 

енергозбережен-

ня» (80 м
2
) 

Енергозбере-

ження 

 

Електромагнітна 

сумісність  

1. Випробувач транзисто-

рів і діодів Л2-54 (2 од.);  

2. Лабораторна установка 

для зняття характеристик 

транзисторів;  

3. Підсилювач ЭС-4А (2 

од.);  

4. Осцилографи (5 од.);  

5. Діючий стенд індукцій-

ної канальної печі;  

6. Стенд з фізичною мо-

деллю зварювального тра-

нсформатора;  

7. Стенд для дослідження 

характеристик електрич-

них дуг постійного і змін-

ного струму;  

8. Стенд однофазних дво-

хполуперіодний випрям-

лячів;  

9. Стенд однофазного ке-

рованого випрямляча;  

10. Лабораторна установка 

для дослідження трифаз-

них нульової та мостової 

схем випрямлячів;  

11. Комплектний розподі-

льний пристрій 6 кВ (5 

комірок) 

1. Можливо виконувати: визна-

чення КЗ між колектором і еміте-

ром, вимір вихідних провіднос-

тей, вимір коефіцієнта передачі 

струму, вимірювання зворотного 

потоку колектора, вимір напруги 

стабілізації. 

2. Дозволяє знімати статичні 

характеристики транзистора, 

включеного за схемою ОЕ. 

3. Містить п'ять каскадів: каскад 

з ОЕ, каскад з ОК, каскад з ПРО, 

каскад з ОІ на польовому транзи-

сторі і каскад з ОС на польовому 

транзисторі. Укомплектована 

генератором низької частоти з 

діапазоном від 20 Гц до 20 кГц. 

Застосовуються біполярні тран-

зистори типу КТ 503А, польові 

транзистори - КП 301Е. 

4. Призначені для дослідження 

електричних сигналів шляхом їх 

візуального спостереження на 

ЖК-індикаторі і вимірювання їх 

амплітудних і часових парамет-

рів. С1-76: одноканальний 

С1-96; С1-94; С1-93; С1-55: дво-

канальні. 

5. Живиться від мережі 220 В. 

Напруга через ЛАТР подається 

на індуктор. У прямокутному 

каналі, виготовленому з кераміч-

ного матеріалу, знаходиться 

сплав олово-третнік, який підля-

гає розплавлення - вторинна об-

мотка. 

6. Складається з автотрансформа-

тора, двох амперметрів, двох 

вольтметрів, ватметрів, сигналь-

ної лампи, понижуючого тр-ра 

220/50 В 

7. Складається з лабораторної 

лампи, силовий випрямної уста-

новки, баластних опорів і вимі-

рювальних приладів. У силовій 

випрямної установці є випрямний 

міст, ємність для згладжування 
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|пулъсацiй зп,riнного струму.

|8. Щослiджуютъся олнофазнi дво-t- . ' ,

Iполуперlоднi випрямлячi без

|Фiлътра, з С-о LC*, RC- фiльтрами
|t параметричним стабiлiзатором

[напруги. 
У якостi елементiв фiлъ-

lrpa в наведених схемах слугу}оть

|2 конденсатор&, резистор, дро-

|сель.
19. Зняття регулювалъних харак-
I

lтеристик проводитъся за схемоюr
aa,з висновком нульовоl точки ,pu"-]

сформатора. У cxeMi викор"сrо-]
вуються тиристори типу KYl
20 1Б. Система управлiння гrереr-[
вор[ос змiнн1, синусоiдалrъну Ha_ 

l

пругу, що надходитъ на його|
вхiд, в iълпулъси позитивноТ по-l
лярностi, якi з його виходу пот-|

рапляютъ на керуючi електро^"|тиристорiв. 
I

10. Силова схема зiбрана за ny-l
льовою схемою при з'сднаннiI
обмоток траноформатора A/Y. У|
цiй cxeMi катоди тиристорiв об'с-|
днанi ) а аноли приеднанi до KiH-|

цiв фаз вторинноТ обмотки ,р-чu.l
Навантаження вкл}очене мiэк|
нулъовою точкоr0 тр-ра i загаrrъ-|
ною точко}о катодiв. 

i

1 1 . Зiбране з типових унiфiкова- 
|

FIих блокiв (осерелкiв) високого|
этупеня готовностi. IVIiститъ на-|
Sip комутацiйних апаратiв, лопо-|
иiхснi пристроТ РЗiА, засоби об-l
гriку та вимiрювання. 

l

Кабiн., о"r,"оГ
ного та курсового
Проектування
(18,1 м2)

Щипломне прое-
ктування, курсо-
ве проектування

Ноутбуки:
1. ASLJS Х5 1Lseries (1 шт)
2, Asus Extensa 5220 (1 шт)
З, ASUS A52J (2 шт)

1, CPU: Intel Сеlеrоп 1VI560;
VIеmоrу: 1 GВ; HDD: 1б0 GB,
2, CPU: Intel Сеlеrоп 5 10 , 1 .'73
GHz
VIеmоrу: 1 GВ; HDD: 120 GВ.
З, СРU: Intel Pentium Р6200, 2,|3
GHz;
Ivlemory: 2 GB; HDD: З20 GВ.

Перший проре B.lVI. Свченко
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Таблиця 6.4 

 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану 

за спеціальністю 

 

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її 

площа, кв. 

метрів 

Навчальна  

дисципліна 

Кількість  

персональних 

комп’ютерів із 

строком викори-

стання не більше 

восьми років 

Найменування пакетів  

прикладних програм 

(у тому числі ліцензованих) 

Наяв-

ність 

каналів 

доступу 

до Інте-

рнету 

(так/ні) 

Комп’ютерний 

клас № 325а  

(40 м
2
) 

Математичне моде-

лювання електро-

механічних та елек-

тротехнічних сис-

тем  

 

6 ПЕОМ (Intel 

Celeron 800, 486) 

ПЗ вільного доступу: 

1. BASCOM-AVR 

2. AVR Studio  6.0 

3. Scilab 

 

так 

Комп’ютерний 

клас № 383  

(56.7 м
2
) 

Математичне моде-

лювання електро-

механічних та елек-

тротехнічних сис-

тем  

 

6 ПЕОМ (Intel 

Celeron 800, 486) 

ПЗ вільного доступу: 

1. BASCOM-AVR 

2. AVR Studio  6.0 

3. Scilab 

 

так 

Лабораторія 

комп’ютерног

о центру № 

238.3 

(72 м
2
) 

Інформаційні тех-

нології в електрое-

нергетиці 

11 ПЕОМ  

(Core 2 Duo 

1800) 

 

ПЗ вільного доступу: 

Adobe Acrobat Reader, 

WinDjView, Google Chrome, 

FAR Manager, 7-Zip, Mi-

crosoft Office Word Viewer, 

Microsoft Office Excel View-

er, Microsoft Office Power-

Point Viewer, FastStone Im-

age Viewer, Paint.NET, VLC 

media player, Free Pascal, 

Code Blocks, DWG 

TrueView 

Ліцензійне ПЗ: 

Microsoft Visual Studio, 

Altium Designer, ArtCAM, 

FeatureCAM, PowerMILL, 

PowerSHARE 

 

так 

Кабінет дип-

ломного та 

курсового 

проектування 

№ 281.а 

(18,1  м
2
) 

 

Дипломне проекту-

вання, курсове про-

ектування 

Ноутбуки:  

1. ASUS 

X51Lseries  

(1 шт) 

2. Asus Extensa 

5220  (1 шт) 

3. ASUS A52J  

(2 шт) 

 ПЗ вільного доступу: 

Adobe Acrobat Reader, 

WinDjView, Google Chrome, 

FAR Manager, 7-Zip, Mi-

crosoft Office Word Viewer, 

Microsoft Office Excel View-

er, Microsoft Office Power-

Point Viewer, FastStone Im-

так 



ufl-# /

age Viewer, Paint,NET, VLC
media рlауеr, Frее Pascal,
Code Blocks, DWG
TrueView
лiцензiйне Пз:
IVlicrosoft Visual Studio,
Altium Designer, АrtСАN4,
FеаturеСАN4, PowerMIIL L,
РоwеrSНАRr

Перший прор В.VI" Свченко

ý"ц,W#



*Sя* d
d##е"

Перший прор

Iнформацiя
про соцiальну iчrфраструктуру

Таблиця 6.5

B.N4. Свченко

J\b

п/п
найменування об'скта соцiальнот iнфра*

gтрукт{ри (п9{1зч|111 llopмlTTly)
Гуртожlтки,[ля счrдентi в

Житпо*i
студента у гуртожитку

кiлъкiстъ Плоша

1 2 10111,1
2.

9,5
aJ. iдальнi та буфети 5 4325, 1 6
4, Кiлькiсть студентiв, Iцо припадае на одне

посадкове мiсце в iдальнях i буфетах
(осiб)

4,5

5, AKToBi зали 2 570
6. Спортивнi зали 4 17 5в,6
J, плавальнi басейни
8, Iншi спортивнi споруди:

стадiони
- спортивнi майданчики
Е корти
ц тощо

2 t оъ,о

800,0

9,
1 1 5 86,в

10. Iнше
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7. ВІДОМОСТІ 

про інформаційне забезпечення освітньої діяльності 

у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 

 

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності вищого навчального за-

кладу є основною функцією науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» (да-

лі – НТБ). Сформована цілісна система наукових інформаційних джерел та 

інформаційна модель наукових комунікацій у вигляді електронних ресурсів, 

здійснюється інформаційно-аналітичне опрацювання інформації, проводиться 

її структурування, надається доступ до існуючих інформаційних джерел. 

Для якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб ко-

ристувачів впроваджена модель сучасної бібліотеки ВНЗ, яка поєднює:  

- традиційні фонди та послуги; – електронний каталог бібліотеки, в то-

му числі віддаленого та он-лайн доступу, що поступово трансформується в 

електронну бібліотеку; – власні Інтернет-ресурси відкритого доступу; – засо-

би доступу до передплатних, тестових або корпоративних бібліотек та баз 

даних; – віртуальні довідкові служби; – служби формування цифрових копій, 

електронна доставка документів та міжбібліотечний абонемент;  – віртуальні 

інформаційні або вебліографічні системи посилань на ресурси Інтернету. 

 Загальний фонд НТБ на 01.01.2018 р. становить 550122 примірників, в тому 

числі навчальної літератури – 220451 примірників, наукової літератури – 291033 

примірників. Кількість фахових періодичних видань складає 91340 одиниці. 
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 На протязі останніх п’яти років простежується стабільна динаміка рос-

ту фонду бібліотеки переважно за рахунок електронних видань. 

 

 
 

 Динаміка надходжень електронних видань до баз даних власної гене-

рації за останні п’ять років свідчить про збільшення ролі електронного доку-

менту у освітньому та науковому процесах вузу.  

 

 
 

 Одним із стратегічних завдань НТБ є формування та розвиток елект-

ронної бібліотеки як сучасного інформаційного освітнього середовища ви-
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щого навчального закладу,  надання дистанційного,  цілодобового доступу до 

її ресурсів. У складі електронної бібліотеки університету наступні колекції:  

- електронний каталог (ЕК), який є основою інформаційного сере-

довища університету і стовідсотково відображає книжкові фонди;  

- сайт електронних навчально-методичні матеріалів, який вміщує 

повнотекстові версії підручників, навчальних посібників, навчально-

методичних видань, словників тощо; 

- сайт дистанційного навчання; 

- науковий електронний архів (університетській репозиторій),  у 

якому накопичується,  зберігається, розповсюджується та забезпечується по-

стійний і надійний доступ до повних текстів наукових публікацій викладачів 

нашого вузу;  

- сайт НТБ ПДТУ, на якому розміщені навчальні та наукові інфор-

маційні ресурси віддаленого доступу. 

Електронний каталог НТБ  забезпечує якісний, оперативний, багатоас-

пектний пошук інформації і надає її у зручній для користувача формі  та в 

будь-якому режимі (при безпосередньому відвідуванні бібліотеки користува-

чем або в режимі on-line). Доступ до ЕК у мережі Інтернет, можливість мобі-

льного пошуку інформації в зручний для користувача час, додаткові сервіси 

роблять ЕК одним із найпопулярніших бібліотечних бібліографічних ресурсів. 

На сьогодні сайт навчально-методичних матеріалів 

(http://umm.pstu.edu) налічує понад 10 000 документів. Сайт працює в оболо-

нці програмного забезпечення DSpace, яке дозволяє здійснювати пошук і 

структурування інформації за ключовими словами, автором, назвою, роком 

та видом видання, факультетом, кафедрою. Для всіх користувачів доступна 

статистика загальної кількості матеріалів. Сайт НММ поповнюється також 

монографіями, підручниками і навчальними посібниками викладачів ПДТУ, 

які з 2014 р. проходять обов'язкове грифування вченою радою університету. 

Всі матеріали доступні користувачам в авторизованому режимі. 
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 Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у ДВНЗ 

«ПДТУ» орієнтоване на створення максимально сприятливих умов для на-

вчання студентів. З метою підвищення якості навчально-методичних розро-

бок (далі – НММ) викладачів ДВНЗ «ПДТУ» з лютого 2013 року розпочато 

процес стандартизації редакційно-видавничої діяльності ВНЗ. Був розробле-

ний комплекс стандартів системи менеджменту якості, у яких реалізований 

корпоративний підхід до оформлення НММ, що видаються у ДВНЗ «ПДТУ». 

Були розроблені наступні Стандарти організації:  

- Види видань в сфері навчально-методичного забезпечення навча-

льного процесу. Загальні вимоги  

- Оформлення текстового матеріалу в навчально-методичних ви-

даннях. Загальні вимоги  

- Нормоконтроль видань в сфері навчально-методичного забезпе-

чення навчального процесу. Порядок організації та проведення  

Нормоконтроль щодо дотримання стандартів було покладено на науко-

во-технічну бібліотеку вузу.  

В результаті впровадження стандартизації в процес видання навчально-

методичної літератури досягнуті наступні результати: 

- максимальний ступінь уніфікація процесу видання НММ; 

- створення єдиних і зрозумілих правил оформлення НММ; 
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- істотне підвищення якості НММ; 

- формування структурованої авторизованої бази даних НММ; 

- впровадження на постійній основі уніфікованих методів моніторингу 

роботи факультетів вузу по виданню НММ; 

- забезпечення відповідності НММ вимогам національних, міждержав-

них і міжнародних стандартів. 

З 2011 року бібліотека веде роботу по формуванню інституційного ре-

позиторія – колекції наукових публікацій викладачів вузу (http://eir.pstu). На 

сьогодні база даних сховища налічує біля 13500 електронних документів з 

чотирьох вузівських збірок та матеріалів конференцій ПДТУ. Ведеться робо-

та по наповненню сайту як новими, так і ретро публікаціями. Для поширення 

досліджень в світовому науковому співтоваристві і зростання рівня цитова-

ності, інституційний репозиторій зареєстрований в міжнародних відкритих 

архівах ROAR і OpenDOAR. 

 

Офіційний сайт бібліотеки ПДТУ (http://ntb.pstu.edu) – це інтерактивна 

платформа для  інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки універ-

ситету. Зокрема, на сайті розміщено структурований список з 420 електрон-

них наукових журналів відкритого доступу з прямими посиланнями на архі-

ви, наведений перелік посилань до офіційних сайтів патентної та правової 

інформації, інших освітніх ресурсів. 

З метою вдосконалення складу та структури електронних ресурсів бібліо-
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тека університету систематично проводить моніторинг ступеня їх використання 

(таб. 1). Найбільш затребуваною впродовж останніх п’яти років базою даних еле-

ктронної бібліотеки є цифрова бібліотека науково-методичних видань ПДТУ. 

Таблиця 7.1 
 

Динаміка кількості скачувань електронних видань 

(за даними Google Analytics) 
 

Назва бази даних 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Сайт навчально-методичних матеріалів 

викладачів ПДТУ 295054 373767 483359 485264 492183 

Інституційний репозиторій 9251 55938 134101 192188 222623 

Сайт бібліотеки ПДТУ 20682 23911 44291 47492 49735 

Електронний каталог 14425 17179 25696 27099 29283 

 

Завдяки участі у проекті ELibUkr «Електронна бібліотека України» на-

уковці вузу отримують доступ до різноманітної англомовної наукової інфор-

мації. У продовж 2013-2017 рр. був наданий тріал доступ до більш ніж 20 баз 

даних наукової інформації, серед яких EBSCO Publishing, Cambridge Journals 

Online, OECD iLibrary, Де Гройтер (De Gruyter), Cambridge Core, Academic 

Search™ Complete та eBook, EBSCO eBook Academic Subscription Collection, 

Access Engineering, McGraw-Hill eBook Library та ін. 

У 2017 році ПДТУ отримав доступ до міжнародних баз даних Scopus та 

Web of Science за кошти держбюджету разом з майже 100 українськими виша-

ми та науковими установами Міністерства освіти і науки України, які відбира-

лись спеціально створеною Комісією. Комісія враховувала такі критерії, як спо-

сіб організації доступу до електронних наукових баз даних, можливість надання 

такого доступу іншим організаціям, кількість публікацій у наукових журналах, 

що включені до Web of Science Core Collection та Scopus, тощо. На допомогу 

науковцям на сайті бібліотеки розміщені методичні рекомендації тим, хто хоче 

опублікувати наукову статтю в журналах Scopus та Web of Science. Розроблена 

комплексна методика пошуку та відбору видань у наукометричних базах даних. 

Бібліотека систематично проводить моніторинг наукометричних БД, 

здійснює редакцію авторських профілів та наукових колективів (університету, 
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факультетів, кафедр, наукових періодичних видань). Сьогодні український 

вчений усвідомлює, що наукові публікації є не тільки формальною вимогою 

для отримання наукових ступенів та вчених звань, а базовим показником, що 

відображає його наукову діяльність. Підвищення якості наукових публікацій, 

актуальність тематики, а також рейтинг видання, в якому вони надруковані та 

відображення їх у міжнародних наукометричних БД – вимога часу. 

НТБ ПДТУ постійно розширює спектр послуг і сервісів, які надаються 

студентам і аспірантам, науковцям і науково-педагогічним працівникам, спів-

робітникам ВНЗ згідно з їх інформаційними запитами. З метою забезпечення 

комфортного і оперативного доступу до своїх інформаційних ресурсів, бібліо-

тека активно впроваджують відкритий доступ до своїх фондів, сервіси для ди-

станційних користувачів, надає можливість скористатися безкоштовним Wi-Fi. 

До послуг користувачів два  абонементи та чотири читальних залів на 

300 посадкових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 

2021,0 м2,  у т.ч.: для зберігання фондів – 567,9 м2, для обслуговування кори-

стувачів  – 1320,1 м2.  

В університеті організовані електроні читальні зали для самостійної 

роботи викладачів, співробітників і студентів університету з метою надання 

доступу до інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значення, 

довідково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, а 

також для проведення занять з використанням сучасних комп’ютерних тех-

нологій. Електроні читальні зали розташовані в навчальних корпусах універ-

ситету і мають у своєму складові понад 70 автоматизованих робочих місць.  

Для бібліографічного обслуговування віддаленого користувача на сайті 

бібліотеки створена віртуальна довідкова служба, яка дозволяє отримати ін-

формацію про наявність у фондах бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ»  конкретного 

видання, підібрати список літератури, професійно скласти бібліографічний 

опис документів. Крім того, за запитами користувачів надається коротка ін-

формація про конкретний факт або подію.  
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Впровадження електронного режиму книговидачі дозволило істотно 

скоротити час обслуговування читачів, оперативно відстежувати заборгова-

ність, спростило систему реєстрації та перереєстрації користувачів, дало мо-

жливість користувачам переглядати свій електронний формуляр з будь-якого 

комп'ютера, підключеного до Інтернету. 

Таким чином, на сьогодні реалізовані наступні складові електронної 

бібліотеки вузу: 

- доступ до електронних баз даних наукової і навчальної інформації як 

власної генерації, так і запозичених; 

- інтерактивне персоналізоване і диференційоване обслуговування ко-

ристувачів бібліотеки; 

- забезпечення цифровими інформаційними послугами, такими як он-

лайн-бібліографія, віртуальні виставки, електронний формуляр; 

- модернізація технологічної інфраструктури науково-технічної бібліотеки. 

Електронна бібліотека вузу сприймається сьогодні користувачами як 

унікальний ресурс, який розширює їх доступ до необхідної інформації. Ви-

кладачі, студенти і співробітники бібліотеки бачать великий потенціал елект-

ронної бібліотеки в забезпеченні віддаленого доступу до різноманітних форм 

навчальних та наукових видань. Це особливо актуально в зв'язку з великою 

зайнятістю студентів і викладачів, суміщенням ними різних видів діяльності, 

розвитком дистанційної форми навчання. Одним з переваг електронних біб-
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ліотек є можливість цілодобового доступу до каталогу і повнотекстових ре-

сурсів. Завдяки новим технологіям бібліотека працює у режимі 24/7. 

Важливим завданням бібліотеки є робота з формування інформаційної 

культури користувачів. У бібліотеці проводяться заняття зі студентами пер-

шого курсу з основ інформаційної культури. Заняттями передбачено форму-

вання в студентів: 

- навичок самостійного пошуку літератури за допомогою електронних і 

традиційних каталогів, картотек; 

- умінь і навичок інформаційного самозабезпечення навчальної і нау-

ково-дослідної діяльності; 

- раціональних прийомів і засобів самостійного ведення пошуку інфо-

рмації і систематизації даних; 

- умінь і навичок володіння формалізованими методами аналітико-

синтетичної обробки інформації; 

- прийомів правильного оформлення письмових замовлень на книги та 

періодичні видання; 

- навичок бібліографічно грамотного складання списків літератури для 

рефератів, курсових і дипломних робіт. 

Таким чином, робота за зазначеним спецкурсом створює умови для на-

ближення до конкретних інформаційних проблем користувача та його практи-

чної (навчальної) діяльності; саморозвитку та самовдосконалення студентів. 

Одним з основних завдань бібліотеки є популяризація книг серед різ-

них груп користувачів. Це – книжкові виставки-презентації, перегляди та 

огляди літератури, проведення різноманітних заходів. Щорічно НТБ органі-

зує більш 200 книжкових виставок та переглядів, біля 50 культурно-

просвітницьких заходів та оглядових лекцій. Бібліотека університету постій-

но використовує в своїй роботі віртуальні виставки та презентації як наочно-

пізнавальну форму популяризації книги. 

Сьогодення диктує нову модель бібліотеки, вимагає наповнення її ро-

боти новим змістом, виокремлює її пріоритетні напрями розвитку, а саме: 
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Таблиця 7.3 

 

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою 

 

Найменування  

навчальної дисципліни 

Автор (прізвище, ім’я та по 

батькові) підручника, навча-

льного посібника тощо 

Найменування підручника,  

навчального посібника тощо 

Найменування  

видавництва,  

рік видання 

Кількість  

примірників 

Ділова іноземна мова 

 

Барабаш И. В. 

 

JOB INTERVIEWS 

Методические указания для аудиторной 

работы по курсу «Деловой английский 

язык» для студентов-магистров неязы-

ковых специальностей дневной формы 

обучения 

ГВУЗ «ПГТУ», 2017 Електронні  

ресурси 

N. Brieger, J. Comfort, 

S. Hughes 

Business Contacts: Materials for develop-

ing listening and business speaking skills 

for students of Business English 

C.West, 2000 р. 

англ. 

30 

Внутрішньофірмовий 

менеджмент 

Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник Мн.: Новое знание, 2001 

р. рос. 

20 

Медведев И.А Организация планирования и управле-

ние производством на металлургических 

предприятиях. 

К.; Донецк: Вища шк.., 

2004р. рос. 

66 

Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник Мн.: Новое знание, 2001 

р. рос. 

Електронні  

ресурси 

Педагогіка вищої 

школи 
Гладуш В. А.  

Педагогіка вищої школи: теорія, практи-

ка, історія: навч. посібник  

Дніпропетровськ : [б. и.], 

2014. 

Електронні  

ресурси 

Фіцула М.М.  
Педагогіка вищої школи: навч. посібник 

для студ. вищ. навч. закладів  
К.: Академвидав, 2014 

Електронні  

ресурси 
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4
4 

 

Найменування  

навчальної дисципліни 

Автор (прізвище, ім’я та по 

батькові) підручника, навча-

льного посібника тощо 

Найменування підручника,  

навчального посібника тощо 

Найменування  

видавництва,  

рік видання 

Кількість  

примірників 

Харабет В.В.  

 

Педагогіка вищої школи: курс лекцій 

для підготовки магістрів і аспірантів 

денного та заочного відділення 

Маріуполь : ПДТУ, 2011. 16 

Бартєнєва І.О. [та ін.] 
Педагогіка вищої школи: навч. посібник 

для вузів  
К.: Знання , 2007. 11 

Електропостачання 
Жежеленко И.В. 

Высшие гармоники в системах электро-

снабжения промпредприятий 

М.: Энергоатомиздат, 

2010 
20 

Гаврилов Ф. А. 

Качество электрической энергии в сис-

темах электроснабжения металлургиче-

ского производства : конспект лекций  

Мариуполь: ПГТУ, 2010 

Електронні  

ресурси 

Інформаційні техноло-

гії в електроенергетиці 

Фуфаев Д. Э., Фуфаев Э. В. Разработка и эксплуатация автоматизи-

рованных информационных систем 

М. : Академия, 2014. Електронні  

ресурси 

 Голицына О. Л. [и др.] Информационные технологии М. : ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2011. 

Електронні  

ресурси 

Математичне моделю-

вання електромеханіч-

них та електротехніч-

них систем 

Копылов Н.П. 
Математическое моделирование элект-

рических  машин 

М: Высшая школа, 2001, 

рос. 
4 

Чорний О.П., Луговой А.В., 

Родькін Д.Й. 

Моделювання електромеханічних сис-

тем. Підручник.  

Кременчук, 2001. укр Електронні  

ресурси 

Надійність електрое-

нергетичних систем 

Казанський С. В., Матеєн-

ко Ю. П., Сердюк Б. М. 

Надійність електроенергетичних систем 

[Електронний ресурс] : навчальний посі-

бник 

Київ : НТУУ «КПІ», 

2011., укр 

Електронні  

ресурси 

Козирський В. В., Гай О. И. Методи та моделі розрахунку надійності 

систем електропостачання  

К.: Гнозіс, 2013. Електронні  

ресурси 



 

 
2

4
5 

 

Найменування  

навчальної дисципліни 

Автор (прізвище, ім’я та по 

батькові) підручника, навча-

льного посібника тощо 

Найменування підручника,  

навчального посібника тощо 

Найменування  

видавництва,  

рік видання 

Кількість  

примірників 

Журахівський А. В.,  

 Кінаш Б. М., Пастух О. Р. 

Надійність електричних систем і мереж : 

навчальний посібник.  

 

Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 

Електронні  

ресурси 

Савина Н. В. Теория надёжности в электроэнергетике: 

учебное пособие  

Благовещенск: Амурский 

гос. ун-т, 2007 

Електронні  

ресурси 

Бобров А. В., Тремясов В.А. Теория надежности в энергетике : учеб-

но-методическое пособие 

Красноярск: Сибирский 

федер. ун-т, 2013 

Електронні  

ресурси 

Електромагнітна сумі-

сність 
Жежеленко И.В.,  

Саенко Ю.Л.  

Показатели качества электроэнергии и 

их контроль на промышленных пред-

приятиях 

М.: Энергоатомиздат, 

2000, рос. 

Електронні  

ресурси 

Жежеленко І.В.,  

Саєнко Ю.Л.  

Електромагнітна сумісність у системах 

електропостачання 

Д., Нац.гірнич.ун-т, 

2009, укр.  
20 

Жежеленко И.В.,  

Саенко Ю.Л. 

Бараненко Т.К. 

Горпинич А.В. 

Нестерович В.В. 

Избранные вопросы несинусоидальных 

режимов в электрических сетях пред-

приятий 

М.: Энергоатомиздат, 

2007 
10 

Енергозбереження Данилов Н. И.,  

Щелоков Я.М. 

Основы энергосбережения [] : учебник 

для студ. вузов 

 Екатеринбург : УПИ, 

2006. 

Електронні  

ресурси 

Закладний О.М.,  

Праховник А.В.,  

Соловей О.І. 

 Енергозбереження засобами промисло-

вого електропривода: навч. посібник для 

вузів 

К. : Кондор, 2005. Електронні  

ресурси 

Зеркалов Д. В. Енергозбереження в Україні : моногра-

фія 

К. : Основа, 2012. Електронні  

ресурси 
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Найменування  

навчальної дисципліни 

Автор (прізвище, ім’я та по 

батькові) підручника, навча-

льного посібника тощо 

Найменування підручника,  

навчального посібника тощо 

Найменування  

видавництва,  

рік видання 

Кількість  

примірників 

Цивільний захист 
Ковжога С.О. [та ін.] 

Цивільний захист і охорона праці в галу-

зі: навч. посіб.  
Харків : Право, 2012. 

Електронні  

ресурси 

Васійчук В.О. [та ін.]. 
Основи цивільного захисту: навч. посіб-

ник   

Львів : Вид-во "Львівсь-

ка політехніка", 2010. 

Електронні  

ресурси 

Запорожець О. І. [та ін.]. 
Цивільний захист: підручник для студ. 

вищ. навч. закладів   

К. : Центр учбов. л-ри, 

2016. 

Електронні  

ресурси 

Сисоєнко Н. В.  

 

Цивільний  захист: навч.-метод. посіб-

ник  
Черкаси : [б. и.], 2012. 

Електронні  

ресурси 

Харамда Г. М.  Цивільний захист: навч. посібник  К. : [б. и.], 2012. 
Електронні  

ресурси 

Охорона праці 
Зеркалов Д. В.  Охорона працi в галузi: навч. посібник  К. : Основа, 2011. 

Електронні  

ресурси 

Левченко О.Г. Охорона праці у галузі: навч. посіб. К. : Основа, 2014. 
Електронні  

ресурси 

Агій Я. Ю.  Охорона праці у галузі: навч. посіб. 
Ужгород : АУТДОР-

ШАРК, 2015. 

Електронні  

ресурси 

Ковжога С. О. [та ін.] 
Цивільний захист і охорона праці в галуз 

: навч. посіб. 
Харків : Право, 2012. 

Електронні  

ресурси 

Одарченко М. С. [та ін.] Основи охорони праці: підручник  
Харків : Стиль-Издат, 

2017 

Електронні  

ресурси 

Soft Skills для інжене-

рів 

Герасимчук О.О.,  

Олексів Н.А. 

Soft Skills для інженерів. Навчально-

метод. посібник 

Луцьк: Видавництво Лу-

цького НТУ, 2013.  

Електронні  

ресурси 
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Перелiк фахових перiодичних виданъ

Таблиця7.5

Найменування фахового

перiодичного видання

PiK

надходження

Advanc е s inЕl е ctri с а1 and С о mputerЕng ine erin g

ISSNT: 1 5827 445, еISS] .{ :  1 8447600, doi:  1 0 .43| 6laece
2001201 8

JournalofЕlectricalSystems ISSN 1 1 1 25209 2005_2018

Электри ф икациятр ан спорта :

ISSNI  2З07 422l (print), ISS} {

Научный журнал

2ЗТ2657 4 (online)

2011_201 8

Електромагнiтна cyMicHicTb та безпека на за;riзниtшому транспортi:  Науко

вий журнал

IS SN :  222З5 620 (Print), IS SN :  241r |  l 5 5 4 (Online)

20|  1_201 8

Електротехнiка i Електромеханiка: Науковопрактичний журнал IS SN

207 4272Х (Print), ISSN 2309 З 404 (Online)

2005_201 8

Електромеханiчнi i енергозберiгшочi системи :  Наукововиробничий } tурнаJI

IS SN 207 22052 (Print), ISSN 207 499З7 (Online)

20a7 20l 8

ElectricalEngineeringandPowerEngineering: Science j  ournal IS SN |  607 

6761 (Print), ISSN 25216244 (Online)

20062018

Енергетика: eKoHoMiKa, технологii, екологiя:  наук. журн./  Нац. техн. унт

Украiни "КиiЪ. полiтехн. iHT".  КиiЪ: ISSN 18135420

20132018

Енергетика i автоматика :  електрон. наук. фах. вид. /  Нац. унт бiоресурсiв i

природокористування УкраiЪи.  Киiв:  ISSN 22230858

2013_2018

Известиявысшихr{ ебньгх заведений и энергетическихобъединений СНГ.

Энергетика ISSN 0579298З.

2006201 8

Свiтлотехнiка та електроенергетика: мiжнар. наук.техн. журн. /  Харк.

держ. акад. MicbK. госпва.  XapKiB: ISSN 2079424Х

20| 220I8

Електротехнiчнi та комп'ютернi системи: наr{ .техн. журн. /  Одес. нац.

политехн. унт.  Одеса: Астропринт,ISSN22213805.  ISSN 2221.З9З7

20L0_2018

*  З 2014 року фаховi перiодичнi видання надходять в електронному BapiaHTt.

Е1\  ln* p}  iý ъ

iч!й;g

Перший прор B.N4. Свченко
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Таблиця 7.4

Забезпечення навчальними програмами

м
зlп

Найменування дисциплiни за

навч€шьним закладом

Вiдмiтка про

наявнiсть

програми

(TaK/Hi)

Найменування розробника
програми

1. Щiлова iноземна мова Так ДВНЗ кПЩТУ)

Кафедра iноземних мов,

доц., зав. каф., к.пед.н.

Лазаренко Л.1\4.

2. Внутрiшньофiрмовий

менеджмент

Так ДВНЗ кПЩТУ)

Кафедра економiки пiдприемств,

доц., к.е.н.

Захаренко Н.С.
a
J. Педагогiка вищоi школи Так ЛВНЗ кПЩТУ)

Кафедра соцiологii i соцiальноi

роботи,

тi;* # ;ж
4. Електропостачання Так ДВНЗ кПЩТУ)

Каф едра електроенергетичних

комплексiв та систем,

проф., д.т.н.

Саснко Iо.Л.

5. Iнформацiйнi технологtt в

електроенергетицi

Так ДВНЗ кПЩТУ)

Каф едра електроенергетичних

комплексiв та систем,

доц., к.т.н.

Горпинич О.В.

6. VIатематичне моделювання

електромеханiчних та

електротехнiчних систем

Так ДВНЗ кПЩТУ> >

Каф едра електро енергетичних

комплексiв та систем,

доц., к.т.н.

Бараненко Т.К.

7. Надiйнiсть електроенергетичних

систем

Так ДВНЗ кПЩТУ)

Каф едра електро ен ергетичних

комплексiв та систем,

доц., к.т.н.

Горпинич о.В.

8. Електромагнiтна cyMicHicTb Так ДВНЗ кПЩТУ)

Каф едра електроенергетичних

комплексiв та систем,

доц., к.т.н.

Бараненко Т.К.

9. Енергозбереження Так ДВНЗ кПЩТУ)

Кафедра електроенергетичних

комшлексiв та систем,

шроф., д.т.н.

Жежеленко I .B.

Таблиця 7.5
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10. Щивiльний захист Так ЛВНЗ кПЩТУ)

Кафедра охорони працi й

навколишнього середовиIца,

доц., к.т.н.

Бурко В.А.

11 Охорона гrрацi в гаrrузi Так ЛВНЗ (ПДТУ>

Кафедра охорони шрацi й

навколишнього середовища,

доц., к.т.н.

Бурко В.А.

| 2. Системи цифровоi передачi

даних i управлiння в

електроенергетицi

Так ДВНЗ кПЩТУ)

Каф едра електроенергетичних

комплексiв та систем,

доц., к.т.н.

Горпинич О.В.

1з. Soft Skills для iнженерiв Так ДВНЗ (ПДТУD

Кафедра економiки пiдприемств,

проф., д.е.н.

Верескун VI .B.

| 4. IнтелектуаI Iьна власнi сть Так ДВНЗ < ПЛТУ)

Кафедра економiчноi теорii та

гriдгrрисмництва,

доц., к.фiл.н.

Швець Г.О.

15. Iнжинiринг i управлiння
охороною навколишнього

середовиIца

Так ЛВНЗ кПЩТУ))

Кафедра охорони працi й

навколишнього середовища,

доц., к.т.н. ч

Бурко В.А.

| 6. Основи наукових дослiджень Так ДВНЗ кПЩТУ)

Каф едра електроенергетични> (

комплексiв та систем,

доц., в. о. зав. каф., к.т.н.

Саравас В.С.

iдчw|  / * * ,

Перший проре B.VI . Свченко

1
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8. ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

Для навчальних дисциплін навчального плану викладачами кафедри 

електроенергетичних комплексів та систем розроблено методичні вказівки до 

семінарських і практичних занять, а також завдання для лабораторних робіт і 

контрольних робіт для студентів денної та заочної форм навчання. Завдання 

для самостійної підготовки студентів розробляються для усіх дисциплін на-

вчального плану. 

Усі навчальні дисципліни, що входять до програми підготовки магіст-

рів за освітньо-професійною програмою «Електротехнічні системи електрос-

поживання» із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та елек-

тромеханіка на 100 % забезпечені методичними матеріалами. Всі методичні 

матеріали також доступні для студентів в електронному вигляді через мере-

жу Internet та сайт дистанційного навчання. 

Засоби діагностування якості вищої освіти включають в себе питання 

до іспитів та заліків, тези, тестові завдання, задачі, пакети контрольних за-

вдань для комплексної перевірки знань з дисциплін та інше. Вони розробля-

ються викладачами кафедри з урахуванням освітньо-кваліфікаційної харак-

теристики фахівця, освітньо-професійної програми, робочих програм навча-

льних дисциплін. 

Склад цього виду методичного забезпечення навчального процесу за-

лежить від виду контролю: 

 вхідний (визначає початковий рівень та ступінь диференційова-

ності знань у групі з метою забезпечення максимальної індивіду-

алізації викладання); 

 поточний контроль як аудиторної, так і самостійної роботи сту-

дентів; 

 підсумковий семестровий контроль (залік, іспит); 
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 контроль залишкових знань; 

 контроль ректорських та комплексних контрольних робіт з дис-

циплін. 

Методичне забезпечення контрольних робіт з кожної дисципліни 

включає пояснювальну записку, зміст структурних частин, серед яких: теоре-

тична частина, практична частина, критерії оцінювання, перелік нормативно-

довідкової літератури. 

Курсовий проект виконується з метою закріплення, поглиблення та 

узагальнення знань, здобутих студентом, та їх застосування для комплексно-

го вирішення фахового завдання. Керівництво курсовими проектами доруча-

ється найбільш кваліфікованим викладачам. Тематика курсового проекту ві-

дповідає завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язується з практични-

ми потребами фаху. Захист курсового проекту проводиться перед комісією у 

складі наукового керівника та одного з викладачів кафедри. Результати захи-

сту курсового проекту оцінюються за стобальною шкалою. Курсові проекти 

зберігаються на кафедрі протягом трьох років, потім списуються в установ-

леному порядку.  

Для отримання другого (магістерського) рівня освіти студентами вико-

нується магістерська робота. Для підготовки магістерських робіт на кафедрі 

розроблені та затверджені методичні вказівки, які містять рекомендації і ви-

моги, щодо написання магістерської роботи та її оформлення, а також основ-

ну тематику.  

Контрольні заходи, які застосовуються на кафедрі електроенергетич-

них комплексів та систем, включають: вхідний, поточний, проміжний, підсу-

мковий контроль (семестровий і державну атестацію). 

З усіх дисциплін навчального плану розроблені критерії оцінювання 

знань та вмінь студентів. 

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. Практи-

ка студентів проводиться на великих підприємствах регіону (металургійні 
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комбінати ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ ДТЕК 

«Донецькобленерго», «Маріупольські магістральні мережі»), у наукових, на-

уково-дослідних установах, на підприємствах сектору малого бізнесу у регі-

оні та ін.  

 Таким чином, можна зробити висновок, що методичне забезпечення 

навчального процесу на кафедрі електроенергетичних комплексів та систем 

та ДВНЗ «ПДТУ» в цілому відповідає вимогам МОН України щодо акреди-

тації  освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспо-

живання» із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та елект-

ромеханіка за другим (магістерським) рівнем освіти. 
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Таблиця 8.1 

 

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін 

 

Найменування навча-

льної дисципліни згід-

но з навчальним пла-

ном 

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби) 

навчального 

контенту 

планів 

практичних 

(семінар-

ських) 

занять 

завдань 

для ла-

бора-

торних 

робіт 

завдань для 

самостійної 

роботи 

студентів 

питань, задач, 

завдань або 

кейсів для 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

завдань для 

комплексної 

контрольної 

роботи 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 

Ділова іноземна мова 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Внутрішньофірмовий 

менеджмент 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Педагогіка вищої 

школи 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

2. Цикл професійної та практичної підготовки 

Електропостачання 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Інформаційні техно-

логії в електроенер-

гетиці 

+ + 
немає 

потреби 
+ІТ + + 

Математичне моде-

лювання електроме-

ханічних та електро-

технічних систем 

+ + 
немає 

потреби 
+ІТ + + 

Надійність електрое-

нергетичних систем 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Електромагнітна су-

місність 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Науково-дослідна 

робота студентів 

немає 

потреби 

немає 

потреби 

немає 

потреби 
+ІТ 

немає 

потреби 

немає 

потреби 

3. Цикл дисциплін вільного вибору студентів 

Енергезбереження 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Цивільний захист 
+ + 

немає 

потреби 
+ІТ + – 

Охорона праці в га-

лузі 
+ +ІТ 

немає 

потреби 
+ІТ + + 

Системи цифрової 

передачі даних і 

управління в елект-

роенергетиці  

+ + 
немає 

потреби 
+ІТ + + 

Soft Skills для інже-

нерів 
+ +ІТ 

немає 

потреби 
+ІТ + + 
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9. Результати освітньої діяльності 

 

В порядку аналізу якості підготовки фахівців в останньому семестрі 

були проведені комплексні (кваліфікаційні) контрольні роботи (ККР) з 

професійно-орієнтованих (фахових) дисциплін. Результати цих контроль-

них робіт, а також результати останньої екзаменаційної сесії наведені у 

таблицях 9.3 – 9.4 (навчальними планами підготовки магістрів за освітньо-

професійною програмою «Електротехнічні системи електроспоживання» із 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

не передбачені дисципліни фундаментального циклу, а підсумковий конт-

роль для дисциплін соціально-гуманітарного циклу здійснюється у формі 

заліків.)  Підсумки виконання комплексних кваліфікаційних контрольних 

робіт показують, що студенти спроможні мобілізувати знання, одержані 

при вивченні відповідних дисциплін. Абсолютна успішність в цілому по 

спеціальності за результатами виконання ККР становить: 

 

Цикл Успішність Якість 

професійно орієнтованих дисциплін 100 % 67 % 

 

Показники абсолютної успішності, а також якості навчання за підсу-

мками попередніх перед виконанням ККР екзаменаційних сесій становили: 

 

Цикл Успішність Якість 

професійно орієнтованих дисциплін 96 % 63 % 

 

Аналіз показників успішності студентів як при виконанні ККР, так і 

за підсумками екзаменаційної сесії, свідчить, що абсолютна успішність, а 

також якість навчання відповідають акредитаційним вимогам і загальним 

тенденціям навчального процесу. 
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Вагомою складовою частиною підготовки фахівців є курсове проек-

тування. За період навчання студенти виконують 1 курсовий проект. З ди-

сциплін професійної та практичної підготовки магістрів виконується кур-

совий проект з дисципліни «Електропостачання». Курсовий проект відпо-

відає вимогам ОПП, на 100 % забезпечено навчально-методичною докуме-

нтацією, програмами, комп’ютерними класами тощо. 

Порядок проходження практик та обсяги робіт регламентуються ме-

тодичними вказівками з проходження переддипломної практики. За ре-

зультатами підсумкового контроля проходження практики успішність ста-

новить 100 %, а якість – 89 %. 

Із студентами кафедри проводиться організаційно-роз’яснювальна 

робота щодо подальшого працевлаштування. Під невпинним контролем 

керівних структур університету, деканату та кафедр знаходиться інформа-

ція про місця практики, проводиться організаційна робота із створення но-

вих баз практики і робочих місць для випускників на перспективу. 

Інформація про підготовку випускників обговорюється на засіданнях 

кафедри та науково-методичних семінарах. Шляхи вирішення багатьох ви-

робничих задач, які часто виникають на підприємствах, включаються у 

плани лекційного, практичного та лабораторних курсів при вивченні спеці-

альних дисциплін. Досить часто виробнича проблематика знаходить своє 

вирішення у дипломних роботах студентів. 

Упродовж останніх років студенти, які навчаються за освітньо-

професійною програмою «Електротехнічні системи електроспоживання» із 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

щорічно приймають участь у студентських олімпіадах за спеціальністю, 

студентських наукових конференціях за напрямом «Ефективність та якість 

електропостачання промислових підприємств», конкурсах студентських 

наукових робіт, де займають призові місця та мають можливість представ-

ляти університет на олімпіадах, конкурсах та конференціях обласного та 

всеукраїнського рівнів.  



259 

 

2
5

9 

 

Кафедра щорічно отримує дані про потреби у молодих спеціалістах у 

відповідному відділі університету. В даний час широке розповсюдження 

отримала тенденція залучення студентів старших курсів для роботи в поза-

урочний час у різних промислових структурах, де студенти продовжують 

працювати після закінчення університету. У зв’язку з вищезазначеним, 

процес адаптації молодих спеціалістів значно спрощується та прискорю-

ється. 

За період, що аналізується, диплом з відзнакою отримали випускни-

ки: у 2014 р. диплом з відзнакою отримали 5 випускників, у 2015 р. відпо-

відно 7 випускників, у 2016 році - 2 випускника, у 2017 р. - 6 випускників, 

у 2018 р. - 3 випускника. 

Рівень успішності та якості при захисті магістерських робіт традиційно 

складає 100 %. Аналіз відгуків керівників від підприємств по стажуванню 

та переддипломній практиці дає підстави стверджувати про високий про-

фесійний рівень підготовки випускників, відповідальність щодо виконання 

поставлених завдань. 

Навчальний заклад підтримує зв’язки з випускниками, запрошує їх 

на науково-практичні конференції, що проходять в ПДТУ; випускники, у 

свою чергу, запрошують представників навчального закладу та студентів 

на підприємства для ознайомлення з виробничим процесом. Таке стажу-

вання та переддипломна практика сприяє підвищенню професійних нави-

чок студентів, орієнтуванню на ринку праці м. Маріуполя та Донецької об-

ласті, допомагає студентам визначити свій майбутній професійний шлях. 

Таким чином, можна зробити висновок, що якість підготовки фахів-

ців на кафедрі електроенергетичних комплексів та систем та ДВНЗ 

«ПДТУ» в цілому відповідає вимогам МОН України щодо акредитації 

освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспожи-

вання» із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електро-

механіка за другим (магістерським) рівнем освіти. 
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Таблиця 9.4 

Результати сесії  

за освітньо-професійною програмою «Електротехнічні системи електроспоживання»  

із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 
№ Дисципліна Шифр та назва спеціа-

льності 
Група Кількість студе-

нтів 
Одержали оцінки Абсолютна 

успішність 

% 

Якість 

% 
«5» % «4» % «3» % «2» % 

90-100 74-89 60-73 1-59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Магістр 

З циклу професійно орієнтованих дисциплін 

1.  Електропостачання 

(9 семестр) 

141 Електроенер-

гетика, електроте-

хніка та електро-

механіка 

ЕПП-17-М 12 
2 

17 
4 

33 
5 

42 
1 

8 92 50 
91-93 74-75 60-68 1 

2.  Охорона праці в галузі 

(9 семестр) 
ЕПП-17-М 12 

5 
42 

4 
33 

2 
17 

1 
8 92 75 

90-96 74-80 62-69 3 

3.  Енергозбереження 

(9 семестр) 
ЕПП-17-М 12 

4 
33,5 

4 
33,5 

3 
25 

1 
8 92 67 

90-92 74-80 61-70 30 

4.  Системи цифрової пе-

редачі даних і управ-

ління в електроенерге-

тиці (9 семестр) 

ЕПП-17-М 12 

1 

8 

5 

42 

5 

42 

1 

8 92 50 
94 74-84 60-70 1 

5.  Інформаційні техноло-

гії в електроенергетиці 

(10 семестр) 

ЕПП-17-М 11 
1 

9 
6 

55 
4 

36 
– 

– 100 64 
94 74-83 60-65 – 

6.  Надійність електроене-

ргетичних систем 
(10 семестр) 

ЕПП-17-М 11 
4 

36,5 
3 

27 
4 

36,5 
– 

– 100 64 
90-94 74-78 60-70 – 

7.  Електромагнітна сумі-

сність (10 семестр) 
ЕПП-17-М 11 

2 
18 

4 
36,5 

5 
45,5 

– 
– 100 55 

90-94 77-83 60-61 – 
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10. Перелік зауважень контролюючих органів приписів 

 

У процесі минулої акредитації спеціальності 8.05070103 

«Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»  були наведені 

наступні зауваження: 

1. Посилити роботу щодо поповнення викладацького складу випус-

кової кафедри молодими викладачами з науковими ступенями шляхом за-

хисту дисертацій після закінчення навчання в аспірантурі та докторантурі. 

2. Продовжити роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази 

випускової кафедри. 

3. Ширше залучати студентів до участі у виконанні госпдоговірних 

та держбюджетних НДР. 

4. Ширше впроваджувати сучасні засоби автоматизованого проекту-

вання при виконанні курсових проектів. 

З урахуванням наведених зауважень були проведені наступні заходи: 

1. У поточному році згідно наказу № 04-05 від 15.01.2018 р. кафедра 

електрифікації промислових підприємств була реорганізована на дві кафе-

дри, однією з яких стала кафедра електроенергетичних комплексів та сис-

тем. На даний час на кафедрі електроенергетичних комплексів та систем 

працюють 8 штатних співробітників, з них 2 доктори техн. наук, професо-

ри (25 %), 5 кандидатів техн. наук, доцентів (62,5 %), 1 асистент. Працюю-

чий на кафедрі асистент з грудня 2016 р. навчається в аспірантурі та після 

захисту дисертації поповнить основний штат кафедри в якості молодого 

викладача з науковим ступенем. Також з вересня 2018 р. в заочній аспіран-

турі навчається випускник кафедри після закінчення магістратури в поточ-

ному році (працює в ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»). Після закінчення аспіра-

нтури та захисту дисертації планується його робота на кафедрі. 

2. За останні 5 років матеріально-технічна база кафедри електроенер-

гетичних комплексів та систем була розширена для створення умов, при 

яких студенти кафедри можуть отримати знання і досвід, який відповідає 
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сучасним тенденціям і вимогам: для проведення лекційних занять був при-

дбаний проектор Epson, для проведення лабораторних і практичних занять 

було придбано шість комплектів струмовимірювальних кліщів-ватметрів 

Brymen BM-157s, які крім вимірювання струму і напруги, також вимірю-

ють активну, реактивну і повну потужність електричної мережі, і визнача-

ють якість електроенергії;  6 цифрових мультиметрів M3301 і 2 цифрових 

мультиметра M3302, які дозволяють вимірювати струм і напругу, частоту, 

активну, реактивну і повну потужність електричної мережі, коефіцієнт по-

тужності, та 6 генераторів сигналу заданої форми G4911 зі спектром, об-

меження частотами 20 – 20000; була придбана плата Arduino Uno, в основі 

якої лежить мікроконтролер ATmega328 і міні-комп'ютер Raspberry Pi, що 

дозволяє студентам оволодіти вміннями й навичками роботи із сучасними 

цифровими та мікропроцесорними пристроями передачі даних і управлін-

ня. 

Крім того в 2018 році подана заявка на придбання наступного облад-

нання за рахунок коштів МОН України: 

-  аналізатор якості електроенергії Hioki 3198-01/5000PRO; 

- мегаомметр-мультиметр Fluke 1587, струмові кліщі i400, індикатор 

чергування фаз Fluke 9040; 

- робоча станція Dell Precission T5820 і окуляри доповненої реально-

сті Microsoft Hololens, що дозволить набути компетенції з використання 

математичних та прикладних програм.  

3. За звітний період до участі у виконанні держбюджетних НДР с 

оплатою залучались наступні студенти: студенти гр. ЕПП-16-М: Любарцев 

В.В., Дансберг Б.С., Фотікова Ю.І.; студенти гр. АЕС-17-М: Немашкало 

Д.О., Бойко К.М.; студент гр. студент гр. ЕПП-17-М Саєнко І.Ю.; студент 

гр. ЕПП-15 Калушка О.В. 

4. За період навчання на другому (магістерському) рівні освіти за 

освітньо-професійною програмою «Електротехнічні системи електроспо-

живання» студенти виконують 1 курсовий проект з дисципліни «Електро-
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постачання». Для виконання графічної частини проекту студенти викорис-

товують такі програми систем автоматизованого проектування як 

AutoCAD Electrіcal  та  КОМПАС. 

Наведений аналіз показує, що у відповідності до зауваженнь контро-

люючих органів були розроблені та успішно реалізовані заходи по їх усу-

ненню. 
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11. Декларування вимог Ліцензійних умов та Державних вимог до ак-

редитації 

 

Назва показника (нормативу) 

Зазначення показника (нормативу) за 

другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти 

Норматив Фактично Відхилення 
 

1 2 3 4 

Вимоги згідно наказу від 10.05.2018 р. № 347 

Кадрові вимоги щодо забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Наявність у закладі освіти випускової кафед-

ри із спеціальної (фахової) підготовки, відпові-

дальної за підготовку здобувачів вищої освіти  

+ + - 

2. Наявність у складі випускової кафедри прое-

ктної групи з науково-педагогічних або науко-

вих працівників, які працюють в закладі освіти 

за основним місцем роботи та мають кваліфіка-

цію відповідно до спеціальності і не входять 

(входили) до жодної проектної групи такого або 

іншого закладу вищої освіти в поточному семе-

стрі (крім проектної групи з цієї ж спеціальності 

в даному навчальному закладі) 

+ + - 

з них не менш як три особи, які мають науковий 

ступінь та вчене звання 
+ + - 

з них один доктор наук та/або професор + + - 

3. Наявність у керівника проектної групи  нау-

кового ступеня та стажу науково-педагогічної 

та/або наукової роботи не менш як 10 років 

+ + - 

4. Наявність у науково-педагогічних та науко-

вих працівників, які здійснюють освітній про-

цес (групи забезпечення), працюють у закладі 

освіти за основним місцем роботи та мають 

кваліфікацію відповідно до спеціальності і які 

не входять (входили) до жодної групи забезпе-

чення такого або іншого закладу вищої освіти в 

поточному семестрі, стажу науково-

педагогічної діяльності понад два роки та рівня 

наукової та професійної активності, який засві-

дчується виконанням не менше чотирьох видів 

та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцен-

зійних умов 

+ + - 

5. Частка у складі групи забезпечення науково-

педагогічних або наукових працівників : 
   

які мають науковий ступінь та/або вчене звання, 

%  
60 91 +31 

які мають науковий ступінь доктора наук та/або 

вчене звання професора, % 
20 27 +7 
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1 2 3 4 

6. Наявність трудових договорів (контрактів) з 

усіма науково-педагогічними працівниками 

та/або наказів про прийняття їх на роботу 

+ + - 

Технологічні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Забезпеченість приміщеннями для проведен-

ня навчальних занять та контрольних заходів 

(кв.метрів на одну особу для фактичного конти-

нгенту студентів та заявленого обсягу з ураху-

ванням навчання за змінами) 

2,4 6,65 +4,25 

2. Забезпеченість комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, полігонами, обладнан-

ням, устаткуванням, необхідним для виконання 

навчальних планів 

+ + - 

3. Забезпеченість мультимедійним обладнанням 

для одночасного використання в навчальних 

аудиторіях (мінімальний відсоток кількості ау-

диторій) 

30 45,3 +15,3 

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гур-

тожитком  
+ + - 

5. Вимоги щодо інформаційного забезпечення     

5.1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 

закордонними фаховими періодичними видан-

нями відповідного або спорідненого профілю, в 

тому числі в електронному вигляді 

не менш як 5 

найменувань 

12 найме-

нувань 
+7 

5.2. Наявність доступу до баз даних періодич-

них наукових видань англійською мовою відпо-

відного або спорідненого профілю (допускаєть-

ся спільне користування базами кількома закла-

дами освіти) 

+ + - 

5.3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 

освіти, на якому розміщена основна інформація 

про його діяльність (структура, ліцензії та сер-

тифікати про акредитацію, освітня/освітньо-

наукова/видавнича/ 

атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навча-

льні та наукові структурні підрозділи та їх 

склад, перелік навчальних дисциплін, правила 

прийому, контактна інформація) 

+ + - 

5.4. Наявність сторінки на офіційному веб-сайті 

закладу освіти англійською мовою 
+ + - 

6. Вимоги щодо соціально-побутової інфра-

структури: 
   

6.1. Наявність бібліотеки, у тому числі читаль-

ної зали 
+ + - 

6.2. Наявність медичного пункту + + - 

6.3. Наявність пунктів харчування + + - 

6.4. Наявність актової чи концертної зали + + - 

6.5. Наявність стадіону та/або спортивних май-

данчиків 
+ + - 
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1 2 3 4 

7. Вимоги щодо навчально-методичного забез-

печення 
   

7.1. Наявність затвердженої в установленому 

порядку освітньо-професійної програми 
+ + - 

7.2. Наявність затвердженого в установленому 

порядку навчального плану  
+ + - 

7.3. Наявність робочих програм з усіх навчаль-

них дисциплін навчального плану 
+ + - 

7.4. Наявність програм практичної підготовки 

до освітньо-професійної програми 
+ + - 

7.5. Наявність методичних матеріалів для про-

ведення підсумкової атестації здобувачів вищої 

освіти 

+ + - 

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 № 689 

Якісні характеристики підготовки фахівців 

1. Умови забезпечення державної гарантії якості 

вищої освіти 
   

1.1. Виконання навчального плану за показни-

ками: перелік навчальних дисциплін, години, 

форми контролю, % 

100 100 0 

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постій-

ного складу за останні 5 років, % 
100 100 0 

1.3. Чисельність науково – педагогічних (педа-

гогічних) працівників, що обслуговують спеціа-

льність і працюють у навчальному закладі за 

основним місцем роботи, які займаються , вдос-

коналенням навчально методичного забезпе-

чення, науковими дослідженнями, підготовкою 

підручників та навчальних посібників, % 

100 100 0 

2. Результати освітньої діяльності (рівень підго-

товки фахівців), не менше % 
   

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 

соціально – економічної підготовки: 
   

2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 
90 

навчальним планом не  

передбачено 

2.1.2.. Якісно виконані контрольні завдання  

(оцінки на «5» і «4»), % 
50 

навчальним планом не  

передбачено 

2.2. Рівень знань студентів з природно – науко-

вої (фундаментальної) підготовки: 
   

2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 
90 

навчальним планом не  

передбачено 

2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання  

(оцінки на «5» і «4»), % 
50 

навчальним планом не  

передбачено 

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахо-

вої) підготовки: 
   

2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання  

(оцінки на «5» і «4»), % 

 

50 67 +17 
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12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації рек-

тора ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
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13. Копii документiв, що засвiдчують piBeHb освiти i квалiфiкацii
членiв проектноi групи

user
Текст
       282



Сканована копія паспорту  

Саєнка Юрія Леонідовича 

додається в паперовому варіанті 

акредитаційної  справи щодо акредитації освітньо-професійної програми 

«Електротехнічні системи електроспоживання» із спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за другим 

(магістерським) рівнем освіти 



user
Прямоугольник



user
Прямоугольник



user
Прямоугольник



user
Прямоугольник



user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник



Сканована копія паспорту  

Горпинича Олександра Вікторовича 

додається в паперовому варіанті 

акредитаційної  справи щодо акредитації освітньо-професійної програми 

«Електротехнічні системи електроспоживання» із спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

за другим (магістерським) рівнем освіти 



user
Прямоугольник



user
Прямоугольник



user
Прямоугольник



Сканована копія паспорту  

Бараненко Тетяни Костянтинівни 

додається в паперовому варіанті 

акредитаційної  справи щодо акредитації освітньо-професійної програми 

«Електротехнічні системи електроспоживання» із спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

за другим (магістерським) рівнем освіти 

 



user
Прямоугольник



user
Прямоугольник



user
Прямоугольник
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14. Система забезпечення якості вищої освіти 

 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

університеті є складовою системи забезпечення якості вищої освіти в 

Україні. Система забезпечення якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості) за освітньо-професійною програмою 

«Електротехнічні системи електроспоживання» із спеціальності 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка відповідає вимогам 

Закону України «Про вищу освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII та 

передбачає здійснення наступних процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої 

освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та 

регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-

сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-

який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 
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8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої 

діяльності проводиться з використанням стандартів вищої освіти. 

Освітні (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програми для 

спеціальності розробляються у відповідності до стандартів вищої освіти 

робочими групами, до складу яких входять керівник підрозділу, провідні 

фахівці з даної спеціальності, представники роботодавців та студентського 

самоврядування. Освітня програма затверджується рішенням Вченої ради 

університету. На підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми факультет розробляє навчальний план для відповідної 

спеціальності. Навчальний план є нормативним документом, який визначає 

зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Навчальні 

плани та робочі навчальні плани розробляються робочими групами 

випускових кафедр. Робочі групи працюють під безпосереднім 

керівництвом завідувачів відповідних кафедр, а координацію їхньої 

діяльності та контроль за виконанням вимог щодо навчальних планів 

здійснює заступник декана з навчальної роботи. 

Навчальні програми дисциплін розробляються кафедрами згідно з 

вимогами відповідних освітніх програм підготовки фахівців. З метою 

забезпечення цілісності освітнього матеріалу, забезпечення професійної 

спрямованості змісту навчання, попередження дублювання, врахування 

міждисциплінарних зв’язків навчальні програми розглядаються 

методичною комісією того факультету, для спеціальності якого розроблено 

відповідну навчальну програму. Після ухвалення навчальної програми 

методичною комісією факультету вона затверджується рішенням ученої 

ради університету.  
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Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього 

моніторингу. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, 

формулюються як у результаті зворотного зв’язку з науково-педагогічними 

працівниками, студентами, випускниками та роботодавцями, так і 

внаслідок прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства. 

Система оцінювання знань студентів включає вхідний, поточний, 

семестровий, ректорський контроль знань та атестацію здобувачів вищої 

освіти. 

Вхідний контроль проводиться на початку навчання в університеті з 

метою виявлення шкільного рівня підготовки, необхідного для засвоєння 

конкретної дисципліни та надання практичної індивідуальної допомоги 

студентам у поповненні необхідних знань. Проводить його науково-

педагогічний працівник, якому доручено викладати відповідну дисципліну. 

Підсумки контролю обговорюються на кафедрі та плануються заходи щодо 

підвищення рівня знань студентів. 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять і 

оцінюється сумою набраних балів. Основна мета поточного контролю – 

забезпечення зворотного зв’язку між науково-педагогічними працівниками 

та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною 

мотивацією студентів. Поточний контроль проводиться у формі усного 

опитування або письмового експрес-контролю. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, 

диференційного заліку або заліку, визначених навчальним планом у 

терміни, передбачені графіком навчального процесу, та в обсязі 

навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. 

Критерії оцінювання є обов’язковою складовою робочої навчальної 

програми дисципліни. На початку семестру науково-педагогічний 

працівник, який викладає дисципліну, повинен ознайомити студентів зі 
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змістом, структурою, формою екзаменаційної роботи, системою і 

критеріями її оцінювання. 

Ректорський контроль якості підготовки студентів з дисципліни є 

контролем стійкості знань, умінь та навичок і може проводитись за темами 

дисципліни, що була вивчена в попередньому семестрі, або за навчальною 

програмою всієї дисципліни як для перевірки готовності студентів до 

підсумкового контролю, так і для перевірки залишкових знань студентів. 

Пакет завдань для проведення ректорського контролю розробляється 

науково-педагогічними працівниками кафедри, які викладають відповідні 

дисципліни та затверджується на засіданні кафедри. Ректорський контроль 

проводиться у письмовій формі та у формі тестування. За підсумками 

проведення ректорського контролю знань студентів навчальним відділом 

проводиться його детальний аналіз, результати якого розглядаються на 

засіданнях кафедр, методичних комісій факультетів, вчений рад 

факультетів та доводяться до відома ректора. 

Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Атестація випускників 

проводиться за акредитованими спеціальностями та завершується видачей 

документів встановленого зразка про присудження відповідного ступеня 

освіти та присвоєння здобутої кваліфікації. Атестація здійснюється 

відкрито і гласно. Для проведення атестації випускників в університеті 

створюються Екзаменаційні комісії. Порядок створення та роботи 

Екзаменаційних комісій встановлюється «Положенням про державну 

екзаменаційну комісію». Термін проведення атестації визначається 

навчальними планами підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. 

Атестацію проходить кожен студент після повного виконання ним 

навчального плану за відповідним освітнім рівнем. Голова Екзаменаційної 

комісії призначається ректором за подання завідувачів кафедрами з числа 

провідних фахівців галузі, представників державних та недержавних 
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підприємств, установ. Члени комісії призначаються з числа деканів 

факультетів, їхніх заступників, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, 

визнаних фахівців із відповідних спеціальностей. Рецензування дипломних 

проектів та магістерських робіт доручають висококваліфікованим 

фахівцям (науково-педагогічним та науковим працівникам) університету, 

провідним спеціалістам виробничих, наукових і проектних організацій. 

Рецензія повинна мати оцінку дипломного проекту або магістерської 

роботи за прийнятою шкалою оцінки знань. 

Після кожної сесії визначаються та оприлюднюються рейтинги 

студентів за успішністю. 

Для урахування думки студентів щодо якості та об’єктивності 

системи оцінювання проводяться соціологічні опитування студентів і 

випускників. 

Оцінювання науково-педагогічних працівників здійснюється шляхом 

визначення їхніх рейтингів. Індивідуальні рейтинги є основою для 

стимулювання науково-педагогічних працівників: преміювання, 

встановлення надбавок, представлення до присвоєння почесних звань 

тощо. Показники рейтингу ґрунтуються на переліку видів роботи науково-

педагогічних працівників, акредитаційних вимогах, вимогах посадових 

інструкцій науково-педагогічних працівників, вимогах до діяльності 

університету. Рейтингові списки науково-педагогічних працівників 

оприлюднюються на офіційному сайті університету. 

Складовою моніторингу якості освітньої діяльності є визначення 

рейтингів кафедр за підсумками навчального року. Метою визначення 

рейтингів кафедр є встановлення підрозділів, що роблять найбільший 

внесок у підвищення якості підготовки фахівців і розвиток наукових 

досліджень. 

Метою підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників університету є вдосконалення професійної підготовки шляхом 

поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентостей. 
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Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із 

збереженням середньої заробітної плати. Підвищення кваліфікації та 

стажування організується та проводиться згідно з планом, який 

затверджується ректором університету. Підвищення кваліфікації та 

стажування враховується при обранні на посади науково-педагогічних 

працівників. Науково-педагогічні працівники, які мають педагогічний стаж 

до 10 років, підвищують кваліфікацію в університетський школі 

педагогічної майстерності. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників щодо організації та володіння технологіями дистанційного 

навчання проводиться на курсах «Розробка дистанційних курсів». 

Забезпечення необхідними ресурсами для організації освітнього 

процесу за освітньо-професійною програмою «Електротехнічні системи 

електроспоживання» із спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка відповідає ліцензійним та акредитацій 

ним вимогам. Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах, на 

базах практик, забезпеченість складає 100 %. Забезпеченість 

комп’ютерами наявного контингенту студентів складає 13,06 комп’ютерів 

на 100 студентів. Заняття за розкладом проводяться в комп’ютерних 

класах. В університеті створено умови для доступу до Інтернет, в корпусах 

університету діє WiFi мережа. Освітній процес забезпечено навчальною, 

методичною та науковою літературою на паперових та електронних 

носіях. Самостійна робота студентів на 100 % забезпечена завданнями для 

самостійної роботи студентів, методичними рекомендаціями з самостійної 

роботи та електронними дистанційними курсами, що розміщені на сайті 

дистанційного навчання університету за адресою http://ds.pstu.edu/. 

Складовими інформаційної системи для ефективного управління 

освітнім процесом є бази даних з основних напрямів діяльності 

університету: формування контингенту здобувачів вищої освіти та 

організації освітнього процесу, кадрового забезпечення освітньої та 
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наукової діяльності, науково-дослідної діяльності, ресурсного 

забезпечення освітнього процесу, а також система електронного 

документообігу. Система електронного документообігу передбачає 

наявність університетського стандарту документообігу, підсистеми 

електронного підпису, програмного забезпечення електронного 

документообігу. Інформаційні системи дозволяють забезпечити 

моніторинг якості діяльності університету та прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо їх покращення.  

Публічність інформації про діяльність університету забезпечується 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. № 

166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих 

навчальних закладів». На офіційному сайті університету 

http://www.pstu.edu/ розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому 

оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту». 

Зокрема, публічність інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації забезпечена розміщенням на офіційному сайті 

документів, що регламентують діяльність університету, організацію 

освітнього процесу, переліку напрямів, спеціальностей та спеціалізацій, за 

якими проводиться підготовка фахівців, копій ліцензій на надання освітніх 

послуг, Правил прийому до університету на поточний рік, розміру плати за 

навчання, інформації про освітні (освітньо-професійні та освітньо-наукові) 

програми, розкладу занять на поточний семестр. 

Система запобігання та виявлення плагіату розповсюджується на 

наукові та навчальні праці науково-педагогічних, наукових та інших 

працівників університету, докторантів, аспірантів та студентів. Система 

запобігання та виявлення плагіату включає заходи з: 

ознайомлення науково-педагогічних, наукових та інших працівників 

університете, осіб, що навчаються, з документами, що унормовують 

запобігання академічного плагіату та встановлюють відповідальність за 

академічний плагіат; 
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введення до виховноi роботи факультетiв, кафедр заходiв iз

формування у здобувачiв вищоТ оовiти етичних норм, що

унеможливлюютъ академiчний плагiат;

створення умов, що унеможливлюють академiчний плагiат;

виявлення академiчного плагiату в наукових статтях, монографiях,

дисертацiях, пiдручниках, навчutJIьних виданнях;

притягнення до вiдповiдальностi за академiчний плагiат.

[ря унеможливлення академiчного плагiату Bci пiдготовленi до

друку HayKoBi твори та навч€}JIьнi видання розгJIядаютъся на засiданнях

кафедр, iнших струкryрних пiдроздiлiв, у яких працюють автори TBopiB.

При рекомендацiТ твору до друку BiH обов'язково перевiрясться на

наявнiсть академiчного плагiату. При розглядi дисертацii, виконаноi в

унiверситетi, на науковому ceMiHapi проводитъся перевiрка дисертацii та

автореферату на наявнiсть академiчного плагiату. ,.Щля технiчноi пiдтримки

перевiрки наукових та навч€lJIьних праць на наявнiсть академiчного

плагiату на офiцiйному сайтi науково-технiчноi бiблiотеки унiверситету

розмiщено посилання на сервiси з перевiрки наукових прац" 
"u "-""i.r"

плагiату.

Наведений аналiз дозволяе зробити висновок, що система

забезпечення якостi вищоi освiти (система внутрiшнъого забезпеченнrI

якостi) за освiтньо-професiйною програмою <<Електротехнiчнi системи

електроспоживання>> iз спецiальностi I4I Електроенергетика,

електротехнiка та електромеханiка в цiлому вiдповiдае вимогам МОН

УкраТни щодо акредитацii освiтньо-професiйноТ програми

<<Електротехнiчнi системи електроспоживання)> iз спецiальностi I4t

Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка за другим

(магiстерським) piBHeM освiти.

Перший прор B.VI. Свченко
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