
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний вищий навчальний заклад 
"Приазовський державний технічний університет"

Освітня програма 31888 Архітектура та містобудування

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 191 Архітектура та містобудування

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 42

Повна назва ЗВО Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний 
технічний університет"

Ідентифікаційний код ЗВО 02070812

ПІБ керівника ЗВО Волошин В`ячеслав Степанович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://pstu.edu

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/42

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 31888

Назва ОП Архітектура та містобудування

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 191 Архітектура та містобудування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра «Архитектура»

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедри: хімії, вищої математики, охорони праці й навколишнього 
середовища, української мови та слов’янської філології, соціології і 
соціальної роботи, іноземних мов, філософських наук та історії України, 
економічної теорії та підприємництва, інформатики, комп’ютерних наук, 
фізики, фізичного виховання та спорту

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Україна.,87555

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 75492

ПІБ гаранта ОП Гібаленко Олександр Миколайович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри, професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

gibalenko_a_m@pstu.edu

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-473-14-52

Додатковий телефон гаранта ОП +38(098)-082-32-56
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Впровадження ОНП підготовки бакалаврів в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 191 
«Архітектура та містобудування» було розпочато після прийняття рішення Департаментом атестації кадрів вищої 
освіти та ліцензування Міністерства освіти і науки України про розширення провадження освітньої діяльності та 
започаткування освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, затверджене наказом МОН 
України від 18.08.2016 № 1416л (https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/protokoli-zasidan-
licenzijnoyi-komisiyi-rishennya-mon/2016-rik). Перший набір студентів був здійснений 1 вересня 2017 року.
Підготовка фахівців будівельно-архітектурного напрямку виконується в університеті з 1996 року на базі кафедри 
«Промислове, цивільне будівництво та опір матеріалів» за спеціальністю 7.010104 “Професійне навчання. 
Промислове, цивільне та сільськогосподарське будівництво” денної та заочної форм навчання.
В подальшому розширено сферу освітньої діяльності відбувалося на кафедрі «Будівництво, технічна експлуатація та 
реконструкція», яка була створена у вересні 2009 року (наказ ректора ПДТУ № 150-05 від 28.08.2009) року як базова 
випускаюча кафедра для підготовки у галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» бакалаврів за напрямом 
6.060101 «Будівництво» і магістрів (спеціалістів) за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» за 
напрямом 8.06010101 (7.060101). 
В 2019 року кафедра «Будівництво, технічна експлуатація та реконструкція» перейменована в кафедру 
«Архітектура» (наказ №112-05 21.05.2019).
Викладацький склад кафедри має практичний досвід участі розробок проектів благоустрою міської територій, 
дизайнерських - оформлювальних робіт, ландшафтної реконструкції, оформлення фасадів та інтер’єрів, технічної 
експлуатації і реконструкції будівель і споруд в основних галузях економіки Донбасу. Кафедра впроваджує науково - 
практичну роботу, має філію в Маріупольському будівельному коледжі (http://msk.edu.ua/). Студенти беруть участь 
в господарських договірних і держбюджетних науково-дослідних роботах, які виконуються кафедрою, а також 
займаються навчальною науково-дослідницькою роботою, отримують навички дослідницької діяльності. 
Керує кафедрою доктор технічних наук, професор Гібаленко Олександр Миколайович 
(https://pstu.edu/uk/contact/gibalenko-oleksandr-mykolajovych/). Професорсько-викладацький склад кафедри 
включає 17 осіб, з яких: 2 доктори технічних наук, 8 кандидатів технічних наук і архітектури, 5 старших викладача і 2 
асистента, що мають досвід наукової та практичної роботи в галузі будівництва і архітектури. На кафедрі ведеться 
підготовка працівників вищої кваліфікації: 2 аспіранти та 1 здобувач вченого ступеня кандидата наук. В склад 
кафедри входить наукова лабораторія «Будівельного матеріалознавства і технічної діагностики напружених 
конструкцій». При співробітництві з ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М, Шимановського» 
(https://www.urdisc.com.ua/rl/inst.html) на кафедрі створено науково-навчальний центр «Техноресурс». (наказ 
ректора ПДТУ №144-05 жовтня 2014 р.). Наукове керівництво виконує Заслужений діяч науки і техніки Україні, 
д.т.н., проф. Корольов В.П. (https://pstu.edu/uk/contact/korolov-volodymyr-petrovych/). Тематика наукових робіт 
лабораторії та центру входить до переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок 
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту Україні. (https://zakononline.com.ua/documents/show/45223___487065)
Роботи здобувачів освіти архітектурно-будівельних спеціальностей неодноразово представлялись на студентських 
конкурсах такіх як «STEEL FREEDOM» - https://steelfreedom.ua/ru/news/steel-freedom-2019), які об'єднують 
студентів ідеєю створення проектів з подальшою їх реалізацією.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 9 9 0

2 курс 2019 - 2020 10 10 0

3 курс 2018 - 2019 11 11 0

4 курс 2017 - 2018 10 10 1

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми
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початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 17662 Архітектура будівель і споруд
31888 Архітектура та містобудування

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 84308 65033

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

84308 65033

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 191-op-arhitektura-ta-
mistobuduvannya-2018-

bakalavr.pdf

0j56CntORw5ct9OgjIXsrS5aKQqgJP9wi5KurugZ7BM=

Навчальний план за ОП ПЛАН_АРХ_2018.pdf yMrQ1+O8bBLxBNy9TN89+sKiv+7FbHAvcGidmwqijXA
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгуки роботодавців.pdf PQv0ss6PVo99pEjDglniLolEQJGXsZX1P7A2BAb8nO4=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілями ОП є підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які володіють: знаннями в сфері 
архітектури; практичними уміннями розробляти архітектурні ідеї засобами графіки, макетування; навичками 
роботи з художніми матеріалами. Здобувачі вивчають історію архітектури, сучасні тенденції розвитку архітектурної 
галузі, пізнають особливості професійної роботи архітектора, беруть участь в освітніх та соціальних програмах, 
популяризують архітектуру в регіоні. ОП спрямована на навчання молоді: творчому мисленню, дизайну, екології 
міського середовища; виконанню курсових робіт з проектування. Унікальність ОП полягає в тому, що вона містить 
освітні компоненти з архітектури та містобудування регіональної та фахової спрямованністі, які відрізняють її від 
інших ОП: вивчення архітектурно-будівельних норм і правил; моделювання та макетування конструкційних рішень, 
будівель та споруд; підготовка робочої проектної документації, архітектурних креслень; освоєнням систем 
автоматизованого проектування (AutoCad, Autodesk, Graphisoft ArchiCAD, Revit, Allbau Software); методів 
проектування з використанням 3-D моделювання з основами 3-D макетування і будівництва, проведення 
розрахунків з використанням систем Solid Works, Лира-САПР и Лира-софт, математичних і аналітичних методів, 
конструкторських засобів; володіння основами картографії, геодезії, екології; наявність розвиненого естетичного і 
художнього смаку; художніх навичок в галузі малюнка, графіки, композиції.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП повністю узгоджуються із Концепцією розвитку ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» на період 2019-2023 рр. (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-
2019-2023.pdf) та підтверджуються Статутом ДВНЗ «ПДТУ», затвердженому наказом МОНУ від 04.05.2017 року № 
678.
(https://drive.google.com/file/d/0ByEpsiVIDfsBRU9GVXRnS2lmUDA/view). 
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Місія Приазовського державного технічного університету полягає: у підготовці фахівців високої кваліфікації, 
здатних адаптуватися до сучасних соціально-економічних і виробничих умов; у проведенні фундаментальних і 
прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки; у зміцненні статусу 
Університету як духовного, культурного, суспільного центру. 
ДВНЗ «ПДТУ», а саме забезпечення розвитку наукової, науково-технічної і інноваційної діяльності та впровадження 
отриманих результатів у реальний сектор виробництва та економіки; нарощування інтелектуального потенціалу як 
стратегічного ресурсу іпідвищення його конкурентоспроможності. Саме тому можливості становлення ОПП та 
спеціальності, у межах якої існує ОП, можуть бути враховані у перспективах подальшого розвитку ДВНЗ «ПДТУ».

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Їх інтереси враховувалися на основі результатів моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг, що 
надавалися протягом 2014-2015 рр. Було виявлено, що на той час ринок архітектурної освіти в регіоні перебував в 
кризовому стані і не мав можливостей певною мірою задовольнити освітні потреби Східного регіону. У зв’язку з 
проведенням АТО (ООС) вищі навчальні заклади м. Донецька були переведені в межах регіону та тільки 
налагоджували надання освітніх послуг в зміненому кадровому складі, або припинили свою діяльність як вузи 
України, тому ДВНЗ «ПДТУ», базуючись на багаторічному досвіді та існуючих можливостях міг розпочати 
підготовку фахівців з архітектури. Протягом навчання студенти спілкуються з роботодавцями, як під час 
індивідуальних зустрічей так і під час заходів, які проводяться кафедрою, що спрямовані на удосконалення ОП.

- роботодавці

Спектром надання послуг з архітектурно-будівельного проеткування займаеться низка підприемств  
(http://gidmariupol.com/rubric/full/id/184107417) :Азов Буд-Проект ТОВ Маріуполь, вул. Новотрубная, 27 (067) 642-
42-80; Азовінтекс Маріуполь, пр-т. Миру, 68а (0629) 41-00-10; Архітектурне Ательє Маріуполь, Казанцева вул., 7б, 
оф.34 (0629) 41-11-17; Комунальне підприємство "Міське Архітектурне Бюро" Маріуполь, вул. Бахчіванджи, 4 (0629) 
47-45-72; Донбасспецмонтаж Маріуполь, вул. Італійська, 35. Компанії є сучасними технологічним виробничими 
підприємствами, які здійснюють свою діяльність сферах архітектурно-будівельної індустрії г. Маріуполя. Основним 
напрямком діяльності яких є надання послуг, пов'язані з проектуванням, будівництвом, обслуговуванням, ремонтом 
нерухомості. Маючи необхідну базу, архітектурно-будівельна діяльність компаній спеціалізується на напрямках 
надання архітектурно-будівельних послуг. Накопичений досвід архітектурно-будівельного напрямку, 
використовується для залучення молодих фахівців в сучасні технології, що дозволяє викликати зацікавленість 
здобувачів в отриманні якісної освіти при створенні конкуренції на ринку праці. Маючи репутацію якісної 
підготовки студентів ПДТУ бере активну участь у створенні якісного ринку праці. Затребуваність випускників 
кафедри "Архітектура" є відмінним підтвердженням високого професіоналізму і підготовки  кадрів для названих 
підприємств м. Маріуполь.

- академічна спільнота

До підготовки бакалаврів спеціальності архітектура та містобудування залучаються кафедра іноземних мов, кафедра 
інформатики, досвідчені фахівці з інших кафедр ДВНЗ «ПДТУ». Прослідковуеться зацікавленність іншіх ДВНЗ у 
приймані випускників для подальшого навчаня та отримання магістерского рівня (а саме ДНВЗ КНУБА, ОДАБА). 
Рецензії-відгуки: https://drive.google.com/file/d/1I5VyLtBaXZeK0kV9wV39oL8wEyaMDs7L/view

- інші стейкхолдери

Маріуполь має широку мережу закладів: загальноосвітні школи, гімназії, навчально-виховні комплекси, будинки 
творчості, школа мистецтв. У місті працює 67 загальноосвітніх шкіл, 2 гімназії, 3 ліцеї, 3 інтернати, 2 приватні 
школи, 11 професійно-технічних навчальних заклади, 6 технікумів. Існуюча мережа навчальних закладів дозволяє 
проводити підготовку і перепідготовку фахівців архітектурного напрямку, відповідно до змін кон’юнктури ринку 
праці. Заклади професійної освіти (https://www.education.ua/ua/colleges/?page=2&area=3&city=229) : 
Маріупольський професійний ліцей будівництва вул. Лепорського, 2 Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Маріупольський професійний коледж" вул. Монтажна, 5,  Маріупольський будівельний коледж: просп. 
Ленінградський, 90,  Маріупольський коледж Приазовського державного технічного університету : вул. 
Георгіївська, 69, м. випускники яких зацікавлені у подальшому навчанні за спеціальністю «Архітектура та 
містобудування». Університетська освіта доповнюватися вищою професійною освітою. Університет є навчальним 
закладом, який в першу чергу розрахований на студентів, які, перед тим як вибрати свою майбутню професію, 
прагнуть набути фундаментальних знань про світ, що виходять за рамки програм середньої освіти.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Для сучасного етапу розвитку спеціальності архітектури та містобудування характерним є зростання вимог до 
кадрового забезпечення, які відображені в цілі та програмних результатах навчання ОП «Архітектури та 
містобудування» ( https://pstu.edu/wp-content/uploads/2021/01/191-op-arhitektura-ta-mistobuduvannya-2018-
bakalavr.pdf ) відповідно до ринку праці, що потребує їх удосконалення. Заходами для цього є розбудова співпраці 
роботодавців з професорсько-викладацьким складом кафедри архітектури в аналізі, оцінюванні та розробці ОП; 
формування компетентностей на основі залучення фахівців підприємств сфери архітектури до проведення 
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практичних занять з дисциплін професійного спрямування (https://steelfreedom.ua/conditions.html), що сприяє 
формуванню практично орієнтованих знань щодо діяльності в архітектурній сфері. До завдань архітектурної освіти 
входить формування широкого погляду майбутніх професіоналів на базові соціально-культурні явища.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було
враховано галузевий та регіональний контекст. У промислово розвитому регіоні
Донбасу та зокрема у м. Маріуполь високою є потреба у фахівцях архітектурного профілю  
(https://sigmatv.com.ua/ru/centr-mariupolya-opyat-perekroyut_n31201).  Перспектива розвитку Маріуполя - бути 
вітриною Приазов'я, центром динамічного спрямування Сходу України, його економічним, соціальним і 
мультикультурним хабом. Стратегія розроблена на її основі і розрахована на 5 років, це - реальний термін, за який 
можна змінити вигляд міста і почати змінювати зміст. Ми живемо в час, коли саме розвиток міст стає основою 
розвитку країни і благополуччя громадян. Архітектура відкриває нові критерії успішності регіону. На перший план 
виходять не просто розміри міста і його географічне положення, а такі критерії, як комфорт, безпека, ринок праці, 
культурне середовище, умови ведення бізнесу. Місто - це будівлі, дороги, мости, створення кращих умов для життя, 
навчання, роботи кожного городянина і, одночасно, створення яскравого, привабливого, впізнаваного образу нового 
Маріуполя( https://interfax.com.ua/news/press-release/692214.html).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 
(https://kpi.ua/ru/regulations-2-2). В Університеті реалізуються освітньо-професійні та освітньо-наукові програми у 
відповідності зі стандартами вищої освіти. 
Освітня програма відповідної спеціальності і УВО визначає: вимоги до рівня освіти осіб, які можуть почати навчання 
за цією програмою; перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх вивчення (структурно-логічна схема) 
кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;очікувані результати навчання (компетенції, 
знання, вміння і навички), якими повинен опанувати здобувач відповідного ступеня і кваліфікації.  Процедури 
розробки, оновлення, вдосконалення та затвердження освітньо-професійних програм в Університеті регулюються 
Положенням про розробку, валідації, моніторингу та перегляді освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського. 
Програм навчання в Великобританії дуже багато, тому, щоб вивчити і зорієнтуватися в британській системі освіти, 
нами був підготовлений огляд і класифікація програм( http://infostudy.com.ua/programs/study-in-greatbritain-
programs/). Наш огляд представляє певну ієрархію, починаючи мовними школами і закінчуючи вищими 
навчальними закладами. Також варто додати, що ця класифікація узагальнена, так як деякі навчальні заклади 
Великобританії пропонують власні і комбіновані програми навчання. Найчастіше такі програми зустрічаються в 
Шотландії, де система навчання відрізняється від англійської.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

На момент формування ОП затверджений Стандарт вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та 
містобудування» затверджено пізніше Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 року № 808 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/191%20Arkhitektura%20ta%20mistobuduvannya
%20bakalavr.pdf . Але, не зважаючи на це, обговорення та рекомендації за питаннями, щодо структури та змісту ОП 
формувалися протягом декількох років. Існує багаторічний досвід ефективного забезпечення в українських 
закладах вищої освіти підготовки фахівців за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування ». Приймаючи до 
уваги цей факт та вимоги Національної рамки кваліфікацій, проектною групою були враховані усі необхідні 
компетентності здобувачів вищої освіти під час розробки ОП «Архітектура та містобудування». Тому на даний час, 
результати навчання, визначені в ОП, повністю відповідають результатам навчання, визначеним Стандарт вищої 
освіти за спеціальністю 191 « Архітектура та містобудування » для першого (бакалаврського).

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» затверджено пізніше Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 року № 808; основні положення було враховано при 
проектуванні редакції ОП «Архітектура та містобудування») у 2020 р.  ОП 2018 р  «Архітектура та містобудування» 
має формувати у здобувачів здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних 
наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. ОП «Архітектура та містобудування» інтегральною 
компетентністю передбачено здатність учитися, здобувати нові знання, уміння. Здобувач повинен вміти 
застосовувати професійні знання й уміння на практиці, гнучко адаптуватися до різних професійних ситуацій, 
проявляти творчий підхід, ініціативу; критично оцінювати й переосмислювати накопичений досвід, аналізувати 
свою професійну й соціальну діяльність, вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, вибір способу й 
методів дослідження, а також оцінку якості результатів. Соціально-особистісні компетентності передбачають 
здатність до соціальної й професійної взаємодії та співпраці; до усвідомленого визначення цілей у професійному й 
особистісному розвитку; здатність здійснювати виробничу чи прикладну діяльність у міжнародному середовищі.
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2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

240

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Теоретичним змістом ОП предметної області спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» є концепції, 
принципи, поняття, які формують професійну компетентність фахівця з архітектури. Вміння, навички, здатності та 
процесуальні практичні складові, загальних, інтегральних, фахових компетентностей формуються на практичних 
заняттях, практичній підготовці: ознайомчій та виробничих практиках. Предметна область спеціальності акцентує 
увагу на здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері професійної діяльності 
архітекторів, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту. Зміст ОП конкретизується в навчальному плані, який 
включає нормативні навчальні дисципліни, зокрема соціально-гуманітарної підготовки; фундаментальної, 
природничо-наукової, та загальноекономічної підготовки; професійної та практичної підготовки. Предметна 
область, що відображена в навчальному плані за спеціальністю «Архітектура та містобудування» спрямована на 
формування компетентностей на основі оволодіння студентами необхідними знаннями галузі знань 19 «Архітектура 
та будівництво». Дана предметна область ОП базується на вивченні наступних дисциплін професійної та практичної 
підготовки  (https://drive.google.com/file/d/1rL9RN7KSWfz3JvBSM6NmMIsf5L9UnMuz/edit)  
Цілісно предметна область даної спеціальності розкривається завдяки засвоєнню дисциплін фундаментальної, 
природничо-наукової, загальноекономічної підготовки, зокрема: «Вища математика»; «Економіка підприємства та 
організація виробництва»; «Електротехніка та електроніка»; «Інформаційні технології та програмування»; 
«Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка» «Опір матеріалів»; «Фізика»; «Хімія» , «Рисунок, живопис, 
скульптура». Структурно-логічна схема ОП демонструє послідовність та взаємозв’язки обов’язкових та вибіркових 
компонентів за семестрами навчання. Відповідність ОП галузевим та регіональним вимогам ринку досягається 
завдяки оволодінню змістом вибіркових навчальних дисциплін. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачі вищої освіти Реалізують у відповідності з «Положенням 
про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання студентів у ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-formuvannya-indyvidualnoyi-osvitnoyi-trayektoriyi-navchannya-studentiv-u-
dvnz-pdtu.pdf ) шляхом: вільного вибору окремих дисциплін, із переліку вибіркових дисциплін у тому числі з інших 
спеціальностей; вибору здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін; самостійної роботи з кожної дисципліни 
навчального плану на підставі графіку навчального процесу та відповідних методичних рекомендацій; вибору тем 
курсових робіт у відповідності з індивідуальними інтересами, можливим майбутнім (або вже існуючим) місцем 
працевлаштуванням; рейтинговою системою оцінювання, що дає змогу опановувати навчальний матеріал у 
прийнятному темпі, у зручний час; дворівневою системою оцінювання на іспитах (https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/tymchasove-polozhennya-pro-vprovadzhennya-u-navchalnyy-protses-na-kafedrakh-dvnz-pdtu-
dvorivnevoyi-systemy-otsinyuvannya-znan-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity.pdf); індивідуального графіку роботи студента, 
що надає можливість здобувачу вищої освіти поєднувати навчання з трудовою діяльністю, та набуття паралельно з 
навчанням досвіду професійної діяльності. Індивідуальні потреби здобувачів вищої освіти задовольняються також 
шляхом неформальної освіти (Бізнес інкубатор, школа StartUp)

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Порядок включення дисциплін за вибором в індивідуальний план здобувача та порядок організації навчального 
процесу у ДВНЗ «ПДТУ» в частині, що стосується дисциплін за вибором регламентується «Положенням про 
формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання студентів у ДВНЗ «ПДТУ» (https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-formuvannya-indyvidualnoyi-osvitnoyi-trayektoriyi-navchannya-studentiv-u-
dvnz-pdtu.pdf). Обсяг освітніх компонентів за вибором, передбачені ОП «Архітектура та містобудування» складають 
60 кредитів ЄКТС (25% від загальної кількості кредитів, передбачених для даного рівня вищої освіти). Переліки 
дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру 
навчання. У число дисциплін за вибором включено освітні компоненти, які поглиблюють і розширюють основу ОП - 
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її базову частину і вузівський компонент варіативної частини. Дисципліни за вибором покликані розвивати 
компетентності, що формуються в процесі викладання дисциплін інших компонентів ОП, поглиблювати знання, 
вміння і навички. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти включають до індивідуального 
навчального плану, їх вибір здобувач здійснює з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової 
діяльності. Вибір дисциплін на наступний навчальний рік проводиться за особистою заявою здобувача в другому 
семестрі поточного року. Деканат факультету за місяц до затвердження учбового навантаження  оточного 
навчального року доводить до відома здобувачів перелік навчальних дисциплін за вільним вибором з відповідними 
робочими програмами (силабусами) на навчальний рік. Ця інформація розміщується на сайті університету та у 
друкованому вигляді на кафедрі. Вибір цих дисциплін проводиться за особистою заявою здобувача вищої освіти. 
Деканат узагальнює інформацію про вибір здобувачем дисциплін з урахуванням забезпечення нормативної 
чисельності в академічних групах. Після остаточного формування академічних груп коректуються індивідуальні 
навчальні плани здобувачів і дисципліна стає для здобувача обов’язковою для вивчення. Будь-які одальші зміни 
вибору дисципліни з ініціативи здобувача вищої освіти опускаються у виняткових випадках за наявності поважних 
причин шляхом подання заяви на ім’я декана факультету до 15 вересня поточного навчального року, якщо здобувач 
не розпочав вивчення цієї вибіркової дисципліни. У зв’язку з тим, що за спеціальністю «Архітектура та 
містобудування» групи малочисельні, виникають проблеми з забезпеченням нормативної чисельності в академічних 
групах. В такому випадку згідно з «Положенням про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання 
студентів у ДВНЗ «ПДТУ» вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Перелік усіх видів практик, їх форми та терміни проведення визначаються навчальними і робочими навчальними 
планами та освітньою програмою «Архітектура та містобудування» і регулюються Положенням про організацію 
освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-
osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf  Метою ознайомчої практики є знайомство з сучасними методами, формами 
організації і забезпечення роботи з майбутньої спеціальності, ідготовка до вивчення спеціальних курсів. Виробнича 
практика згідно угодам ( https://drive.google.com/file/d/1kRKF_UDgjNQYGqIUMdXkB7PFFasmKv2G/view) 
Під час виробничої практики здобувачі отримують практичні навички. Навчаться бачити картину міста цілком, 
формулювати своє бачення, розвивати і захищати свої ідеї. Дізнаються як впливати на замовника, городян і саме 
місто мінімальними засобами, і зможете підвищити свою цінність для клієнтів і роботодавців  Під час практики 
здобувачі знайомляться з за майбутньою спеціальністю, готуються до виконання курсових робіт.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОП «Архітектура та містобудування» передбачає формування загальних компетентностей, що є складовими 
соціальних навичок (softskills). Основним чинником формування таких навичок є форми та методи, що 
використовуються під час навчальних занять, особливо практичних. При викладанні перевага надається 
евристичним методам навчання, які дозволяють формувати вміння стратегічного характеру (здобувати нові знання, 
критично переосмислювати ситуацію, здійснювати аналіз та самоаналіз, оцінювати способи та методи своєї 
діяльності з точки зору ефективності та доцільності, оцінювати якість результатів). Форми роботи, яким надається 
перевага, парна і групова. Такі форми роботи сприяють формуванню вміння працювати в команді, 
комунікабельності, формуванню лідерських якостей здобувачів, усвідомленню своєї ролі в команді та 
відповідальності за колективний результат. Під час захисту курсових проектів (робіт) здобувачі вчаться 
презентувати себе, керувати своїм голосом, вести дискусію, бути тактовними, ввічливими. Форми та методи, що 
використовуються при викладанні окремих компонетів ОП, зазначено у відповідних силабусах. Курс спрямований 
на формування у здобувачів навичок самоосвітньої діяльності та життєвих компетентностей (стресостійкість, 
емпатія, ефективний відпочинок, тощо). Вивчення іноземної мови сприяє формуванню комунікативних 
компетентностей здобувачів вищої освіти.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

На момент створення ОП «Архітектура та містобудування» Стандарт вищої освіти для першого (бакалаврського) 
рівня за спеціальністю «Архітектура та містобудування» не було затверджено. Розробка ОП ґрунтувалася на вимогах 
Національної рамки кваліфікацій. ОП містить 240 кредитів ЄКТС, як передбачено стандартом, та більше 50% обсягу 
ОП спрямовано на забезпечення загальних та фахових компетентностей. Опис предметної області, формулювання 
інтегральної, загальних та фахових компетентностей відповідають затвердженому Стандарту вищої освіти для 
першого рівня. Формулювання результатів навчання зазначених в ОП базується на вимогах вищої освіти для 
бакалаврів спеціальності «Архітектура та містобудування».

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) відповідає фактичному навантаженню здобувачів, 
досягненню цілей та програмних результатів навчання. ОП у частині переліку навчальних дисциплін має дві 
складові – нормативну та вибіркову. Відповідно до Положенням про організацію освітнього процесу в ДВНЗ 
«ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-
pdtu.pdf, Положення про самостійну роботу студентів ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
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content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-samostiynu-robotu-studentiv-nakaz-169-05-2017.pdf та до ст. 62 Закону 
України «Про вищу освіту» https://zakon.help/law/1556-VII обсяг вибіркових навчальних дисциплін складає 25 % від 
загального обсягу програми підготовки. За обсягом нормативна частина програми складатє 75 % від загального 
обсягу відповідної освітньої програми. В навчальних планах за денною формою з навчальної дисципліни на 
аудиторні заняття виділяється від 1/3 до 1/2 загального обсягу навчального часу. Самостійна робота є основним 
засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, 
відведений на самостійну роботу здобувача навчання регламентується робочим навчальним планом і складає від 1/2 
до 2/3 від загального обсягу навчального часу здобувача вищої освіти, відведеного на вивчення конкретної 
дисципліни.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка спеціалістів за ОП «Архітектура та містобудування» за дуальною формою навчання не здійснюється. Але 
в ДВНЗ «ПДТУ» розроблено та введено в дію Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої 
освіти у ДВНЗ «ПДТУ»( https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/12/polozhennya-pro-dualnu-osvitu-dvnz-pdtu.pdf). 
Основою для реалізації цього Положення в дію є підписання Меморандуму про співпрацю між ДВНЗ «ПДТУ» та 
«МЕТІНВЕСТ-ХОЛДІНГ» (від 18.04.2019р.), який передбачає впровадження дуальної форми навчання на базі 
університету та підприємств Холдинга (п.4) (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/memorandum-spivpratsya-
metinvest.pdf).

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://pstu.edu/uk/vstup/informacziya-pro-pryjom/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому до ДВНЗ «ПДТУ» враховують специфіку прийому на навчання на ОП: https://pstu.edu/uk/vstup/. 
При вступі на освітній рівень бакалавр на базі повної загальної середньої освіти враховуються предмети ЗНО, 
встановлені МОН України для даної спеціальності, а також додатково - творчий конкурс. Програма творчого 
конкурсу абітурієнтів для вступу на очну форму навчання є на сайті ДВНЗ «ПДТУ» 
https://pstu.edu/uk/vstup/programy-pidgotovky-do-vstupnyh-ispy/ (у розділі «Вступ на базі повної середньої освіти»). 
При вступі на рівень бакалавр на базі диплома молодшого спеціаліста, враховується перелік споріднених 
спеціальностей ОКР молодшого спеціаліста та вступ здійснюється на підставі результатів вступного 
кваліфікаційного іспиту та творчого конкурсу.  Правилами прийому передбачається перелік спеціальних умов участі 
в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти окремих груп абітурієнтів (розділ VIII Правил прийому): 
зарахування за співбесідою; участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1. Кожного року членами 
комісії, склад якої встановлюється внутрішнім наказом по ДВНЗ «ПДТУ», формується або переглядається програма 
вступних випробувань. Програма враховує специфіку спеціальності та освітньої програми, Перелік документів, який 
необхідно зібрати абітурієнту, для вступу на базі повної загальної середньої освіти, молодшого спеціаліста та 
бакалавра: https://pstu.edu/uk/vstup/perelik-dokumentiv-dlya-vstupu/

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється, зокрема під час академічної мобільності: 
«Положенням…» (https://pstu.edu/wp- content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-
dvnz-pdtu.pdf), яке передбачає можливість приймати на навчання осіб, в межах вакантних місць ліцензованого 
обсягу; «Положенням…», (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-perevedennya-vidrakhuvannya- 
ponovlennya-vidpustky-povtorne-navchannya-pdtu.pdf); «Положенням...» (https://pstu.edu/wp- 
content/uploads/2019/12/nakaz-pro-zatverdzhennya-polozhennya-komisiyi-vyznannya- dokumentiv-osvity-vydanykh-
zakladamy-inshykh-derzhav.pdf);  «Положенням про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ». Згідно 
документу переведення здобувачів з одного вищого закладу освіти до іншого можливе тільки за умови переведення 
на ті самі спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка. Переведення здобувачів з іншого закладу освіти до 
ДВНЗ «ПДТУ» незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності 
здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів освіти при існуванні двосторонніх угод (здобувач і 
підприємство, організація, установа). Пільгові умови прийому окремим категоріям вступників і відповідні квоти 
місць визначаються щорічно в Правилах прийому. Усі вступники користуються однаковими правами. 
Поінформованість та доступність Правил прийому забезпечується для учасників освітнього процесу розміщенням 
на сайті (https://pstu.edu/uk/vstup/informacziya-pro-pryjom/).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?
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Вчена рада факультету машинобудування та зварювання дає змогу студентам,- учасникам програм академічної 
мобільності, зарахувати вибіркові дисципліни, які прослухані в ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж», але 
не передбачені навчальним планом, а також перезарахувати дисципліни у разі поновлення чи переведення. Так у 
2018-2019 навч. році на ОП було прийнято здобувачів: Полікарпова Д.В., Савенко А.О. (гр. АБС-17), у 2019-2020 
навч. році - К.М. Кравченко (гр. АБС-18), у 2020-2021 навч. році - Булай Д.В. на 3-й семестр навчання, які отримали 
освіту у ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж» за спеціальністю «Дизайн» за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст».У 2020-2021 навч. році на ОП було зараховано здобувача С.К. Оганесян (гр. АБС-17) 
на 5-й навчальний семестр, яка отримувала освіту за спеціальністю «Архітектура та дизайн» у Національний 
університет архітектури та будівництва Вірменії. Оскільки нормативні частини навчальних планів більшою мірою 
співпадають, то переведення відбулося без ліквідації академічної різниці.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Згідно з «Положенням…» (п. 5.4) (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu- 
osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf), здобувачі усіх рівнів вищої освіти мають право визнання результатів навчання що 
отримані у неформальній освіті, які здобуті не раніше, ніж за один рік до початку навчання на відповідному 
освітньому рівні та в обсязі не більше 10 % від загального обсягу кредитів ЄКТС за відповідною ОП. Однією із 
стратегічних цілей є розвиток університету як наукового центру регіонального значення відповідно до 
«Концепції…» (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf ). До шляхів реалізації 
стратегічної мети належить розвиток інноваційних проектів: «Центр бізнес-навичок», «Студентський бізнес-
інкубатор», в яких відбувається неформальне навчання здобувачів. Положенням «Концепції…» є впровадження 
неформального навчання для студентів та випускників ПДТУ (https://pstu.edu/ru/2018/08/biznes-inkubator/). На 
базі ДВНЗ «ПДТУ» функціонує Регіональний навчальний центр бізнес- навичок» (http://cbs.pstu.edu/). При 
сприянні італійсько-українського центру «Альпіна» діє Навчальний центр «Школа архітектурного та 
дизайнерського розвитку», який здійснює неформальне навчання з основ архітектури, дизайну інтер’єру, основ 
композиції та кольорознавства, італійської мови, комп’ютерної графіки та ін. (https://shadr.pstu.edu/uk/). Для 
визнання результатів навчання неформальної освіти декан факультету, де реалізується відповідна ОП, видає 
розпорядження про результати. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Застосування вказаних правил на ОП «Архітектура та містобудування» здійснюється під час визнання результатів 
проходження практики, зокрема студентом групи АБС-17 Гініятов А.А. (https://shadr.pstu.edu/ru) відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Відповідно до «Положення…»(https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-
osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf) освітній процес здійснюється за наступними формами навчання: денна, заочна, 
дистанційна, дуальна. Навчання студентів за ОП здійснюється на денній формі навчання. Основними формами 
освітнього процесу є навчальні заняття, самостійна робота та практика. Формами організації навчальних занять є 
лекція, лабораторні, практичні, семінарські заняття, комп’ютерний практикум, індивідуальне навчальне заняття та 
консультація. Самостійна робота є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних 
занять час (https://pstu.edu/wp- content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-samostiynu-robotu-studentiv-nakaz-169-05-
2017.pdf). Основними методами викладання на ОП для першого курсу є репродуктивні та частково-продуктивні. 
Серед репродуктивних методів переважають словесні, бесіди, пояснення, наукові методи: метод картографічного 
забезпечення, метод презентації та демонстраційний, а також метод вправ. Методи навчання забезпечують 
поступовий перехід від пояснювально-ілюстративних та репродуктивних методів, для яких характерна невелика 
самостійність здобувачів вищої освіти до евристичних та дослідницьких методів, які засновані на їх повній 
самостійності. Для реалізації компетентнісного підходу ОП передбачає використання активних та інтерактивних 
форм занять (тренінгів, ділових ігор, дискусій), які сприяють формуванню програмних результатів навчання 
ціннісно-мотиваційної сфери.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Базою для організації освітнього на ОП є студентоцентрований підхід, згідно якому професорсько-викладацьким 
складом кафедри кожний здобувач розглядається як суб’єкт навчального процесу зі своїми неповторними освітніми 
потребами, інтересами, перспективним баченням свого становлення в процесі професійної підготовки. Підхід у 
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навчанні за ОП передбачає перенесення фокусу освіти на здобувача, його інтереси та прагнення. Цей підхід 
реалізується через формування індивідуального плану з опанування навчальних дисциплін (включаючи дисципліни 
за вибором) на підставі ОП та навчальних планів. Для підтримки самоосвітньої навчальної діяльності в рамках 
традиційних форм навчання використовуються технології дистанційного навчання. Щорічно проводиться наукова 
конференція «Наука. Перші кроки», олімпіади та творчі конкурси з метою залучення здобувачів до наукових 
досліджень. Систематично проводиться моніторингове дослідження про якість навчального процесу. За 
результатами останнього анонімного опитування здобувачів в рамках цього дослідження переважна більшість 2-4 
курсів (95%) доволі високо оцінюють якість навчання (виставили високі бали) https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2019/12/pidsumky-opytuvannya-studentiv-pro-yakist-navchannya-pdtu- 2019-traven.pdf). Кафедра 
проводить самостійно опитування. За результатами анкетування здобувачі достатньо високо (у середньому 8 балів з 
10) оцінили якість викладання за ОП (https://pstu.edu/uk/fakultety-2/mehaniko-mashynobudivnyj-fakultet/kafedra-
arkhitektura/).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Відповідність забезпечується системою трансферу та накопичення кредитів, що використовується в Європейському 
просторі вищої освіти. Здійснюється процедура забезпечення права здобувачів на вільний вибір дисциплін 
відповідно до «Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання студентів у ДВНЗ «ПДТУ». 
Академічна свобода гарантується «Положенням про організацію навчального процесу у ДВНЗ «ПДТУ» (п.8.1, 13.1). 
Здобувачі мають свободи: безпечні і нешкідливі умови навчання, трудову діяльність у позанавчальний час, 
безоплатне користування бібліотеками та інформаційними фондами, послугами навчальних та наукових підрозділів 
університету, участь у наукових конференціях, участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-
виховного процесу, навчання одночасно за декількома освітніми програмами, участь у формуванні індивідуального 
навчального плану, академічну мобільність (у тому числі міжнародну). Науково-педагогічні працівники 
користуються наступними академічними свободами: проведення наукових досліджень; вираження своєї фахової 
думки; вибору форм, методів та засобів навчання з урахуванням специфіки навчальної дисципліни та особливостей 
академічної групи; право на розробку та впровадження авторських програм; право на участь в управлінні 
навчальним закладом. Забезпечення відповідності методів навчання й викладання на ОП Архітектура та 
містобудування принципам академічної свободи базується на Концепції діяльності ДВНЗ «ПДТУ» 
(https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Здобувачам вищої освіти надається інформація щодо цілей, змісту, очікуваних результатів навчання та критеріїв 
оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Ця інформація міститься у комплексах інформаційно-
методичного супроводу вивчення окремих дисциплін. Інформація надається усно (на початку вивчення освітнього 
компоненту, під час консультацій), у друкованому вигляді (у робочих програмах (силабусах) 
(http://umm.pstu.edu/handle/123456789/463?locale-attribute=ru), методичних вказівках до проведення практичних, 
лабораторних занять та самостійної роботи), в електронному вигляді (на сайті університету 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/73?locale-attribute=ru). Ця інформація своєчасно доводиться до здобувачів 
вищої освіти. Згідно з результатами опитування (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/12/pidsumky-
opytuvannya-studentiv-pro-yakist- navchannya-pdtu-2019-traven.pdf, https://pstu.edu/wp- 
content/uploads/2020/01/anketuvannya-kafedra-arh-2019.pdf, https://pstu.edu/wp- 
content/uploads/2020/01/anketuvannya-kafedra-arh-2020.pdf) 85% здобувачів вважають критерії оцінювання знань 
за ОП зрозумілими. Інформація про графік освітнього процесу за ОП та розклад занять на поточний семестр 
міститься на сайті університету (https://rozklad.pstu.edu/) та є у вільному доступі.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

ОП  передбачає курсові роботи з таких освітніх компонентів як «Архітектура будівель та споруд», «Композиція», 
«Живопис та скульптура», «Технологія будівельних процесів», «Архітектурна композиція», виконання яких 
вимагають від здобувача проведення творчої та дослідницької роботи. Крім того, здобувачі вищої освіти 
залучаються до виконання студентських творчих, наукових робіт, таких як STEELFREEDOM (https://steelfreedom.ua) 
та участі в олімпіадах. ОП передбачає проведення наукового семінару для здобувачів вищої освіти 4 курсу. Щорічно 
на базі університету проводиться регіональна науково-студентська конференція «Наука. Перші кроки». За 
результатами досліджень публікуються збірники тез доповідей. Кращі роботи рекомендуються до участі у ІІ турі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (В.В. Городецька «тема», наук. керівник А.С. Коваленко, 
А.О.Савенко «тема», наук керівник О.А. Бочарова, А.А. Гініятов «тема», наук керівник В.М. Губарь). Тематика 
проектів для участі у конкурсі STEELFREEDOM у 2019 році: «Створення проекту соціального офісу з громадською 
приймальнею міського голови в м. Маріуполь». Тематика проектів для участі у конкурсі STEELFREEDOM у 2020 
році: «Створення проекту стадіону в м. Маріуполь».У 2019 та 2020 рока студенти приймають участь у 
Всеукраїнському студентському архітектурному конкурсі STEELFREEDOM (Гініятов А., Кацай А., Оганесян С., 
Полікарпова Д., Малахова В., Мілєшкін А., Столяренко К., Підтоптана М., Хабібуліна Є.). Здобувачі приймають 
участь у науково-дослідних роботах, в розробці патентиів 
https://drive.google.com/file/d/12lNTxyk7pcisLrtGrDmj1Ma8nHBKMCJr/view. 
(https://drive.google.com/file/d/1Xfkiqw1Vw8SstHukndoNbObM1IvQ1Tkh/view)
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» п.1 (https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf) зміст освіти – це науково- 
обгрунтована система дидактично та методично оформленого матеріалу для різних освітніх та кваліфікаційних 
рівнів. Зміст навчальних дисциплін відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних 
матеріалах, дидактичних засобах. Основним документом навчально-методичного забезпечення дисципліни є 
робоча програма навчальної дисципліни (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-434729-18). Згідно з «Положенням 
про розробку і моніторинг освітньо-професійних програм у ДВНЗ «ПДТУ»(https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-rozrobku-i-monitorynh-opp-dvnz-pdtu.pdf) моніторинг та удосконалення 
освітніх програм в процесі їх реалізації проводиться з метою забезпечення відповідності встановленим цілям 
діяльності, а також потребам студентів, суспільства в цілому. Інші документи і форми навчально - методичного 
забезпечення дисципліни, що необхідні для успішного вивчення дисципліни, визначають викладач та кафедра 
(група забезпечення освітньої програми). Оновлення робочих програм навчальних дисциплін здійснюється 
щорічно. Кожна навчальна дисципліна забезпечена силабусом, а також конспектом лекцій, методичними 
рекомендаціями до семінарських занять та методичними рекомендаціями до самостійної роботи. Оновлення змісту 
навчальних дисциплін відбувається на основі включення нових наукових розробок у галузі архітектури та 
містобудування під час лекційних та семінарських занять, проведення сумісних  наукових досліджень під 
керівництвом викладачів кафедри – керівників наукових гуртків, під час написання курсових та конкурсних робіт , 
підготовки до олімпіад зі спеціальності тощо. Підготовка фахівців за освітньою програмою Архітектура та 
містобудування почалася з 2017 р. Викладачі кафедри пропонують студентам свої наукові розробки, які присвячені 
проблемам розвитку галузі відповідно до теми НДР кафедри, що розміщенні на сайті науково-технічної бібліотеки 
ДВНЗ «ПДТУ» в особистих колекціях викладачів: Гібаленко О.М. (http://umm.pstu.edu/handle/123456789/73?locale-
attribute=ru)
https://drive.google.com/file/d/19SAhZJF19iYtkQCjrzlHNYArQNJOf7F2/view
https://drive.google.com/file/d/1teCENR_tuCYK5vPl9kjt6ek1ATaLM6XN/view
https://drive.google.com/file/d/1gWxy1DRH3nnMvVwu68CsQpzKt8QHl9_D/view
https://drive.google.com/file/d/1KxzX0QNeudiHzX1CJlhBuIRwBO5B0ASv/view

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Напрямками діяльності, що забезпечують інтернаціоналізацію, є забезпечення активної участі ДВНЗ «ПДТУ» у 
міжнародних наукових конференціях, збільшення числа публікацій в міжнародних виданнях, участь викладачів у 
тренінгах та семінарах з опанування досвіду навчання за кордоном. У 2016 році завідувач кафедри О. М. Гібаленко 
проходив стажування у Київський національний університет будівництва i архітектури (м. Київ). Результати 
стажування впроваджено у навчальний  процес. У 2020 році викладачі кафедри (О. М. Гібаленко, В.М. Губарь,  А.С. 
Коваленко) проходили підвищення кваліфікації у Київському національному університеті будівництва i архітектури 
(м. Київ), також брали участь в тренінгу з підвищення педагогічної майстерності. У вересні 2019 року кафедра брала 
активну участь  у Всеукраїнському студентському архітектурному конкурсі STEELFREEDOM, що відбувався у м. Київ, 
за темою «Створення проекту Маріупольської міської ради» за участю студентів та керівника О. М. Гібаленко 
кафедра презентувала творчу роботу. Робота пройшла  І тур у конкурсі STEELFREEDOM , після чого, журі 
рекомендувало до участі у ІІ турі https://drive.google.com/file/d/1R533kZ2c6jLU5G6pzAPSEjlZuPMV_j_X/view
https://drive.google.com/file/d/17zrmKxfR7Bjr0oZvLLw2EFRjd_7VZ3XJ/view

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Контрольні заходи:  вхідний контроль, поточний контроль, рейтинговий контроль, підсумковий контроль – всі ці 
форми контролю дозволяють перевірити досягнення програмних результатів за навчальними дисциплінами ОП.  
Організація контрольних заходів здійснюється згідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ 
«ПДТУ» (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-
pdtu.pdf ) Вхідний контроль загальних дисціплін проводять на початку навчання дисципліни, для діагностування  
готовності здобувачів до вивчення нової дисципліни,
Поточний контроль проводять за всіма дисциплінами навчального плану впродовж семестру.  Мета поточного 
контролю – це зворотній зв’язок між викладачами та здобувачами, що надає змогу керувати їх навчальною 
мотивацією. Форми проведення поточного контролю: письмове чи усне опитування, тестування письмове чи 
комп’ютерне. При підсумковому оцінюванні обов’язково враховують бали поточного контролю. В робочих 
програмах кожної навчальної дисципліни визначаються критерії оцінювання. Рейтинговий контроль – атестація, 
проводиться двічі продовж навчального семестру у формі контрольної роботи, тестування, виконання параграфів 
індивідуального семестрового завдання. Цей контроль здійснюється після завершення вивчення модуля дисципліни 
у формі модульної контрольної роботи, тестування чи виконаного індивідуального завдання, згідно з робочими 
програмами навчальних дисциплін. Критерії оцінювання знань також визначені робочими програмами. Підсумки 
всіх видів контролю обов’язково обговорюються на засіданнях кафедри.  Підсумковий контроль складається з 
семестрового контролю та атестації. Семестровий контроль за дисциплінами здійснюється у формі іспиту або заліку 
згідно з робочою навчальної програмою та у термін, встановлений робочим навчальним планом і графіком 
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освітнього процесу. Семестровий контроль здійснюють за однією з форм: письмова, усна, комбінована, тестування, 
критерії оцінювання, структура і зміст екзаменаційних білетів (контрольних завдань) визначається рішенням 
кафедри. Результати семестрового контролю постійно аналізуються на засіданнях кафедри, Вченої ради факультету 
та Вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» що є одним із надважливих показників управління якістю навчального процесу.  
Підсумкова атестація бакалаврів за освітньою програмою «Архітектура та містобудування» проводиться у формі 
державного екзамену, із забезпеченням відкритості та прозорості. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються «Положенням про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» ( https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf ). В положенні надаються 
види та форми, загальний порядок проведення контрольних заходів – система забезпечення якості освітньої 
діяльності. Форми контрольних заходів визначаються: навчальними планами, робочими навчальними планами, 
програмами навчальних дисциплін. Форми контрольних заходів, критеріїв оцінювання, кількості балів за різні види 
роботи визначаються: робочими програмами навчальних дисциплін. Індивідуальним навчальним планом здобувача 
вищої освіти визначаються види та форми контрольних заходів та терміни їх проведення.  Викладання кожної 
дисципліни починається з ознайомлення здобувачів вищої освіти  з програмою та структурою курсу, планами 
проведення практичних або лабораторних занять, формами поточних та семестрових заходів. Здобувачів  
ознайомлюють за якими критеріями оцінюються різні види контрольних заходів, яка кількість балів 
нараховуватиметься при виконанні кожного виду робіт.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

На початку семестру здобувачі вищої освіти ознайомлюються з переліком навчальних дисциплін, які будуть 
вивчатися та формами контрольних заходів з них та критеріями оцінювання навчальних досягнень. 
Першокурсникам роз’яснення щодо форм контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться завідуючим 
кафедри, кураторами, викладачами на початку викладання навчальних дисциплін. Кураторами навчальних груп 
доводиться до відома здобувачів перелік видів семестрового контролю за дисциплінами: екзамени та заліки згідно з 
робочим навчальним планом. В індивідуальному навчальному плані здобувачів вищої освіти на навчальний рік, 
який зберігається у журналі обліку академічної групи зазначаються: види семестрового  контролю, виконання 
курсових проектів(робіт), кількість лекційних та практичних занять, вказані види та терміни проведення  
контрольних заходів за тижнями. Здобувачі вищої освіти інформуються викладачами про критерії оцінювання 
контрольних заходів, яка кількість балів нараховуватиметься при виконанні кожного виду робіт. В журналах 
академічних груп, з кожної дисципліни, додаеться таблиця «розбаловки» згідно з робочою програмою дисципліни. 
Семестрове оцінювання здійснюється за європейською 100-бальною шкалою та національною шкалою, «відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно» та «зараховано», «не зараховано» - для заліків.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

На момент формування ОП затверджений Стандарт вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та 
містобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти був відсутній. Атестація здобувачів ОП 
«Архітектура та містобудування» проводиться у формі екзамену з фаху та завершується видачою йому диплома 
бакалавра встановленого зразку. Відповідно вимогам національної рамки кваліфікацій для відповідного 
кваліфікаційного рівня, «Положення про організацію освітнього процесу», програмний матеріал навчальних 
дисциплін за спеціальністю 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Щодо процедури проведення контрольних заходів, вони регулюється окремими розділами «Положенням про 
організацію освітнього процесу у ДВНЗ «ПДТУ»; «Положенням про семестрові екзамени та заліки»; «Положенням 
про проведення поточного контролю успішності студентів»; «Тимчасовим положення про впровадження в 
навчальний процес на кафедрах ДВНЗ «ПДТУ» дворівневої системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти». 
Терміни проведення контрольних заходів  регламентуються силабусами та надаються у індивідуальних навчальних 
планів здобувачів ВО, що є у  свобідному доступі, графіком навчального процесу та розкладом 
(https://rozklad.pstu.edu/). Інформація щодо форми проведення кваліфікаційного іспиту повідомляється до 
здобувачів ВО не пізніше, ніж за півроку до початку атестації. Викладачі та здобувачі вищої освіти мають вільний 
доступ до перелічених документів: в паперовому вигляді на кафедрі та на офіційному сайті ДВНЗ «ПДТУ»).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів при проведенні контрольних заходів гарантується комплексом заходів,  представлених 
в документі «Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ». (https://pstu.edu/wp-
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content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf). Та в додатку «Положення 
про семестрові екзамени та заліки по ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-
semestrovi-ekzameny-zaliky-dvnz-pdtu.pdf. Якщо виникає конфліктна ситуація за обґрунтованою заявою здобувача чи 
науково-педагогічного працівника на факультеті створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої 
входять завідуючий кафедри (провідний науково-педагогічний працівник) і викладачі відповідної кафедри, 
представники деканату, профспілкового комітету студентів та студентської ради. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів урегульовується «Положенням про організацію освітнього 
процесу» та «Положенням про семестрові екзамени і заліки». Здобувачам, які одержали під час семестрового 
контролю не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість. Здобувачами 
академічна заборгованість повинна бути ліквідована до початку нового семестру, процес здійснюється згідно з 
графіка повторного складання іспиту (заліку), який розміщується на інформаційних стендах кафедри та факультету 
затверджений деканом факультету. Повторне складання іспитів здобувачу з кожної дисципліни дозволяється два 
рази: перший раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється завідувачем кафедрою. Оцінка екзаменаційної 
комісії є остаточною. Індивідуальний графік здобувачам ВО може бути при існуванні поважних причин (хвороба, 
сімейні обставини та ін.), що документально підтверджені, терміни іспитів можуть бути подовжені до місяця після 
закінчення екзаменаційної сесії. (Додаток 1. Положення про семестрові екзамени і заліки. https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf) Випадків відрахування 
здобувачів вищої освіти на ОП за академічні заборгованості не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Згідно з п. 8.1 «Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ»( https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf) та «Положення про 
розгляд звернень студентів ДВНЗ «ПДТУ»( https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-rozhlyad-
zvernen-studentiv-dvnz-pdtu.pdf ) здобувач вищої освіти ДВНЗ «ПДТУ»  має право на оскарження дій органів 
управління університетом та їх посадових осіб, науково-педагогічних працівників. На підставі Кодексу академічної 
доброчесності в ДВНЗ «ПДТУ» (https://pstu.edu/uk/informacziya/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnositv/ ) визначено 
право здобувача звернутися до Комісії з питань академічної доброчесності із заявою про порушення норм Кодексу. 
Зазначені звернення розглядаються на засіданнях Комісії. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії. Звернень 
здобувачів вищої освіти, щодо оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти, процедури дотримання академічної доброчесності представлені в такому документі як Кодекс 
академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/uk/informacziya-2/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnositv/ 
). Кодекс академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ» регулює застосування загальних засад та правил наукової етики 
та визначає порядок перевірки наукових робіт, що надходять до спеціалізованих вчених рад, редакцій збірників, 
наукових фахових видань ДВНЗ «ПДТУ», а також бакалаврських робіт та магістерських робіт здобувачів вищої 
освіти, які навчаються у ДВНЗ «ПДТУ» , на дотримання академічної доброчесності та заходи попередження 
плагіату.  На сайті ДВНЗ «ПДТУ» у розділі «Протидія корупції» (https://pstu.edu/uk/informacziya-2/protydiya-
korupcziyi/ ) розмішені Законодавчі акти України відносно питання боротьби з корупцією, нормативні документи 
університету,  інформація щодо складу комісії з протидії корупції в ДВНЗ «ПДТУ»

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Для моніторингу дотримання членами університетської громади моральних та правових норм Кодексу академічної 
доброчесності ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/uk/informacziya-2/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnositv/ наказом 
ректора ДВНЗ «ПДТУ» створена комісія з питань академічної доброчесності. Комісія є дорадчим органом ДВНЗ 
«ПДТУ». Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви що до порушення норм цього Кодексу та 
надавати пропозиції адміністрації університету (факультетів) що до накладання відповідних санкцій. Член 
університетської громади, який став свідком порушення Кодексу, або має серйозну причину вважати, що стався 
факт порушення цього Кодексу, повинен звернутись до Комісії з письмовою заявою. Відповідальність за порушення 
норм академічної доброчесності несуть наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники ДВНЗ «ПДТУ». До 
здобувача ДВНЗ «ПДТУ» у випадку порушення правил академічної доброчесності можуть бути застосовані 
академічні та дисциплінарні заходи впливу. Наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники ДВНЗ «ПДТУ» 
за порушення норм академічної доброчесності можуть бути притягнені до моральної, дисциплінарної, 
адміністративної, кримінальної відповідальності відповідно до нормативних і розпорядчих документів ДВНЗ 
«ПДТУ», законодавством України. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Колектив здобувачів вищої освіти та співробітників ДВНЗ «ПДТУ» (університетської громади) усвідомлюючи свою 
відповідальність за формування сприятливого академічного середовища, вважаючи своїм обов’язком формування 
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системи демократичних відносин між членами університетської громади для забезпечення дієвого освітнього 
середовища, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення іміджу і ділової репутації ДВНЗ 
«ПДТУ» зобов’язується виконувати Кодекс академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ» 
(https://pstu.edu/uk/informacziya-2/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnositv/ ) . З принципами академічної 
доброчесності ДВНЗ «ПДТУ» здобувачі вищої освіти знайомляться під час провелення кураторских годин, 
професорсько-викладацький склад кафедри ознайомлюється на засіданнях кафедри, а також під час перевірки на 
плагіат навчальних посібників, фахових статей, сумісних статей зі здобувачами.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Порушеннями академічної доброчесності вважається: академічний плагіат, академічне шахрайство, фальсифікація 
результатів досліджень, надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої та наукової діяльності, 
використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації, хабарництво, неправомірна вигода, конфлікт 
інтересів, подарунок, приватний інтерес, зловживання владою та службовим становищем, службове підроблення. 
Службова недбалість, зловживання впливом, провокація підкупу. Згідно Кодексу академічної доброчесності ДВНЗ 
«ПДТУ» (https://pstu.edu/uk/informacziya-2/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnositv/ ) за його порушення здобувачі 
вищої освіти можуть бути притягнені до таких видів академічної відповідальності як: не зарахування роботи, 
повторне проходження оцінювання, повторне проходження навчального курсу, а також до дисциплінарної 
відповідальності: догана, письмове попередження, відрахування з ДВНЗ «ПДТУ». Декілька вищеозначених заходів 
можуть бути застосовані одночасно. Здобувачі вищої освіти мають право на незаборонені законодавством способи 
оскарження звинувачень у порушенні норм академічної доброчесності. Усі працівники та особи, які навчаються 
повинні знати і дотримуватися принципів і норм Кодексу академічної доброчесності. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний відбір викладачів ОП регламентується  « Положенням про організацію освітнього процесу в ДВНЗ 
«ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/polozhennya-pro-provedennya-konkursnoho-vidboru-pry-
zamishchenni-vakantnykh-posad-npp-ta-uklad-trud-doh-2018.pdf  . На посади науково-педагогічних працівників 
обираються за конкурсом відповідно до «Положення…»  https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/11/polozhennya-
pro-provedennya-konkursnoho-vidboru-pry-zamishchenni-vakantnykh-posad-npp-ta-uklad-trud-doh-2018.pdf . У 
конкурсі мають право брати участь особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають 
ступінь магістра за відповідною або спорідненою спеціальністю; вільно володіють державною мовою. Кадрові 
вимоги для здійснення освітнього процесу для осіб з вищою освітою пред’являються відповідно до п.30 Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності від 10.05.2018 р. № 347 до яких вони повинні мати  науковий ступень; вченє 
звання; достатню кількість наукових праць у науково метричних базах, фахових виданнях, методичних розробок; 
висновок університетської комісії з педагогічної майстерності; рейтингове оцінювання освітніх, науково-
дослідницьких та інноваційних досягнень науковопедагогічного працівника; підвищення кваліфікації.. Конкурсний 
відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, незалежності, об’єктивності, неупередженого 
ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Належна практична підготовка є одним із засобів реалізації мити та принципів освітньої діяльності ДВНЗ 
«ПДТУ».Тому протягом навчання організуються зустріч з стейкхолдерами, які мають авторітет в галузі архітектури в 
регіоні та мають певний досвід практичної роботи. Для проходження практик студентами, які навчаються за ОП, 
підписані договори (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/bazy-vyrobnychoyi-praktyky.pdf ) з наступними 
підприємствами: ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», СП «Імпекс-Техно», ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж», ТОВ 
«МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС». ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського» 
https://www.urdisc.com.ua/rl/inst.html  навччання проводяться круглі столи з роботодавцями на яких розглядались 
питання переваги та перспективи розвитку ОП Архітектура та містобудування у ДВНЗ «ПДТУ». Роботодавці 
проявляють зацікавленність у пошукі серед серед здобувачів вищої освіти за ОП Архітектура  професійних кадрів 
для виконання власних завдань.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, роботодавців. На практичних 
заняттях до занять зі студентами долучаються представники підприємств, де будуть працевлоштовиватися 
випусники , які навчаються за ОП.  Зокрема для проведення аудиторних практичних занять з навчальної 
дисципліни «Теорія архітектури і архітектурного проектування» залучаются експерти в галузі архітектура, які 
працюють у КП «Миське архітектурне бюро», «Архітектурне Ателье».
https://who-is-who.ua/main/page/naclideryukr2008/101/369
https://drive.google.com/file/d/1fmdIFXN0mItMtDmolHtrPNBTq28uSNiF/view .
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https://pstu.edu/uk/contact/tronza-igor-gennadijovych/ 
https://pstu.edu/uk/contact/makarenko-lyubov-vasylivna/
https://pstu.edu/uk/contact/kudryavczeva-olena-krumivna/

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Відповідно до «Положення…» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pidvyshchennya-
kvalifikatsiyi-stazhuvannya-2018.pdf  встановлюється єдиний порядок та вимоги до організації підвищення 
кваліфікації НПП структурних підрозділів університету, що дозволяє безперервно цілеспрямовано удосконалювати 
професійні компетенції та педагогічну майстерність НПП. Підвищення кваліфікації 
(https://pstu.edu/uk/contact/gibalenko-oleksandr-mykolajovych/ ) https://pstu.edu/uk/contact/gubar-volodymyr-
myhajlovych/ (https://pstu.edu/uk/contact/kovalenko-anna-sergiyivna/ )
Викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації у Інститут підвищення кваліфікації Приазовського 
державного технічного університету яке здійснювалося відповідно до плану-графіку, тривало 6 місяців без відриву 
от работи. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, публікують значну кількість 
наукових та методичних робіт, що сприяє професійному розвитку. Під час опитувань здобувачів 88% респондентів 
оцінили якість викладання як високу і середню.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Розроблен статут , який затверджено наказом МОН України від 04.05.2017 р. № 678 
(https://drive.google.com/file/d/0ByEpsiVIDfsBRU9GVXRnS2lmUDA/view ) в якому зазначається, що наукові, 
науково-педагогічні та педагогічні працівники зобов’язані: забезпечувати на високому науково-теоретичному та 
методичному рівнях викладання навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, проводити 
наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників); підвищувати професійний рівень, педагогічну 
майстерність та ін. Відповідно до законодавства діють  «Положення про оплату праці…» (https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2017/05/Polozhenniapro-oplatu-pratc-robtneykam-PDTU-2-skorr_bib.pdf ) ,(  
https://pstu.edu/wpcontent/uploads/2019/11/polozhennya-pro-premiyuvannya-pratsivnykiv-dvnz-pdtu.pdf ) та 
Колективний договір (https://pstu.edu/wpcontent/uploads/2019/10/kolektyvnyy-dohovir-pdtu-29-03-2016.pdf ) згідно з 
якими  визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення 
науково-педагогічних працівників. Єфективний спосіб стимулювання працівників є преміювання, яке дозволяє 
підвищити матеріальну зацікавленість  та відповідальності за: якість та ефективність роботи, підвищення творчої 
активності; якість навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; успішне виконання науко-дослідних 
робіт, впровадження наукових розробок. Ректор установлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної 
допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Є достатнім забезпечення навчальними аудиторіями, кабінетами та обладнанням, необхідними для досягнення 
цілей ОП та програмних результатів навчання. Організоване інформаційне забезпечення освітнього процесу: 
функціонує науково-технічна бібліотека (3 читальні зали на 250 посадкових місць, 551997 примірників). Електрона 
бібліотека нараховує 80094 електронних документів, 10902 методичних розробок, 20641 назв електронних текстів 
статей в Інституціальном депозитарії у відкритому доступі (http://lib.pstu.edu/ ). На сайти університету 
(http://umm.pstu.edu/?locale-attribute=ru ) увільному доступі представлені навчально-методичні матеріали усіх 
дисциплін ОП. Кафедра архітектури має власний комп’ютерний клас на 13 робочих місць, обладнаний необхідним 
програмним забезпеченням для досягнення цілей ОП. Лекційні аудиторії обладнані мультимедійними 
комплексами. У якості творчих посібників використані роботи здобувачів вищої освіти , які представлені 
архітектурним факультетом КНУБА (в рамках міжвузівського співробітництва). Обладнання лабораторій, 
предметних аудиторій, придбання навчальних експонатів здійснено в процесі освоєння коштів в межах освоєння 
субвенції міського бюджету, спрямованих на розвиток ДВНЗ «ПДТУ». Здобувачі та викладачі мають  вільний 
доступу до локальної мережі Internet. Використовуються площі та матеріально-технічне забезпечення кафедр, які 
забезпечують викладання дисциплін, передбачених ОП. Достатньою є база навчально-спортивного комплексу 
університету(4 спортивні зали, 2 стадіон зі штучним покриттям, 1 корт). 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

З метою задоволення потреб та інтересів викладачів і здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних 
ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОП є безкоштовним відповідно до 
Статуту ДВНЗ «ПДТУ» (https://drive.google.com/file/d/0ByEpsiVIDfsBRU9GVXRnS2lmUDA/view ). У викладачів та 
здобуачів ДВНЗ «ПДТУ» є безкоштовний доступ до електронних ресурсів, користування бібліотекою, 
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інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базою ДВНЗ «ПДТУ». Також надається 
безкоштовне забезпечення інформацією для навчання в доступних форматах з використанням технологій, що 
враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами); та 
безкоштовне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях. В університеті 
здійснюється оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу здобувачів вищої освіти шляхом 
соціологічних опитувань здобувачів та студентського моніторингу освітнього процесу на основі Положення про 
внутрішню систему забезпечення якості освіти ДВНЗ «ПДТУ», https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-yakosti-osvity.pdf  проведення щорічного аналізу відповідними підрозділами. 
Контроль забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації самостійної роботи здійснюють декани 
факультетів, навчальний відділ та Методична рада. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів забезпечується системою заходів щодо охорони 
праці, дотримання техніки безпеки, санітарних норм та правил, а також протипожежної безпеки. У структурі 
університету функціонує відділ безпеки життєдіяльності і цивільного захисту. З професорсько-викладацьким 
складом, здобувачами регулярно проводяться профілактичні бесіди з дотримання правил безпеки життєдіяльності: 
вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності, об’єктові тренування з питань цивільного захисту, методичні 
заняття з охорони праці, пожежної безпеки і техногенної  безпеки із залученням співробітників рятувальних та 
пожежних підрозділів (https://www.0629.com.ua/news/2616334/spasateli-tusili-pozar-i-evakuirovali-studentoviz-pgtu-
fotoreportaz ). Окремі заходи влаштовуються для здобувачів, що мешкають у  гуртожитку. Основним механізмом 
забезпечення психічного здоров’я є створення в університеті відповідної атмосфери, яка серед іншого, визначена 
дотриманням Кодексу корпоративної культури університету. Куратори груп надають здобувачам всебічну допомогу 
при адаптації до нових умов навчання, проводять підвищення рівня їх соціальної свідомості, підвищення 
зацікавленості у здобутті знань, фаховій та науковій роботі. В рамках кураторських годин, а також на рівні 
університету серед здобувачів регулярні проводяться заходи щодо пропаганди та розвитку здорового способу життя. 
На факультеті та кафедрі підтримують дружню атмосферу між викладачами та здобувачами.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Відповідно до Концепції розвитку ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» на період 2019-2023 рр. 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf      стратегічною метою розвитку університету є 
створення студентоцентричного простору. Шляхами реалізації його є функціонування системи менеджменту освіти 
університету до потреб управління змістом освітніх програм з урахуванням індивідуальних замовлень стейхолдерів; 
забезпечення узгодження програми навчально-виробничих практик для проходження на закордонних 
підприємствах та установах; запровадження тематичних майстер-класів та лекцій провідних вчених України та 
Європейського Союзу для здобувачів ПДТУ; забезпечення подальшого розвитку системи індивідуальної освіти на 
замовлення підприємств як бази для конкурентоспроможності випускників. Офіційний сайт ДВНЗ «ПДТУ» надає 
абітурієнтам, здобувачам вищої освіти, викладачам, співробітникам основну інформацію про свою діяльність 
(структуру, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітню, освітньо-наукову, видавничу, атестаційну (наукових 
кадрів) діяльність, навчальні та наукові. 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

У ДВНЗ «ПДТУ» створені умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми 
потребами на основі застосування особисто-орієнтованих методів навчання з урахуванням їх індивідуальних 
особливостей відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf . До конкретних прикладів 
створення таких умов можна навести: обладнання пандусом 3-го корпусу, зроблені поручні для людей з особливими 
потребами для входу в п’ятий корпус; 3-й учбовий корпуч оснащено туалетами для осіб з обмеженими 
можливостями; на кафедрі фізичного виховання та спорту функціонує кабінет лікувальної фізичної культури, 
створюються групи для здобувачів вищої освіти з ослабленим здоров’ям, які пройшли ЛКК, та потребують занять в 
групах ЛФК; предбачена соціальна стипендія за допомогою відділу організації виховної роботи та соціально-
гуманітарної роботи для ЗВО за потребою https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-stypendialne-
zabezpechennya-mat-dopomoha-2018.pdf ; передбачені пільги в оплаті мешкання в гуртожитках ДВНЗ «ПДТУ» для 
здобувачів вищої освіти пільгових категорій

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в ДВНЗ «ПДТУ» базується на Законі України «Про 
засади запобігання та протидії дискримінації» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17 ), а також на Законі 
України «Про засади запобігання і протидії корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3206-17 ). В ДВНЗ 
«ПДТУ» адміністрацією та  керівництвом структурних підрозділів постійно проводяться внутрішні інформаційні та 
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просвітницькі заходи, що спрямовані на підвищення рівня обізнаності трудового колективу та студентства щодо 
попередження прояву корупції, дискримінації, сексуальних домагань. Згідно наказу ДВНЗ «ПДТУ» № 108-05 від 
22.06.2017 р. в університеті була затверджена Антикорупційна програма, внесені доповнення до Кодексу 
корпоративної культури та колективного договору про загальні положення та мету Антикорупційної програми 
університету (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2017/05/Nakaz-108-05.pdf ). В антикорупційній програмі ДВНЗ 
«ПДТУ» надано перелік антикорупційних заходів у університеті; періодична оцінка корупційних ризиків у 
діяльності університету; опис антикорупційних стандартів і процедур діяльності університету; процедури захисту 
працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення; врегулювання 
конфлікту інтересів у діяльності працівників університету; застосування заходів дисциплінарної відповідальності до 
працівників, які порушують положення Антикорупційної програми; порядок проведення внутрішніх розслідувань та 
порядок внесення змін до Антикорупційної програми та ін. (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2017/05/Nakaz-
108-05-Dodatok.pdf ). Кодекс корпоративної культури викладачів, співробітників, здобувачів  ДВНЗ «ПДТУ» містить 
перелік загальних принципів, норм і правил поведінки, до виконання якого викладачі, співробітники, здобувачі 
університету повинні вживати всіх необхідних заходів. Знання й дотримання здобувачами, викладачами й 
співробітниками положень Кодексу є одним із критеріїв оцінки якості їх професійної діяльності та службової 
поведінки. https://pstu.edu/uk/informacziya-2/kodeks-korporatyvnoyi-kultury-unive/  Доступність для ознайомлення 
здобувачів вищої освіти з політикою та процедурами врегулювання конфліктних ситуацій для учасників освітнього 
процесу забезпечується представленістю на офіційному сайті цих документів https://pstu.edu/uk/informacziya-
2/dostup-do-publichnoyi-informacziyi/ , ознайомлення з ними та обговорення профілактичних заходів для 
попередження можливих конфліктних ситуацій зі студентами груп на кураторських годинах, постійно зростає роль 
профілактичної роботи виховного та організаційно-правового характеру з метою недопущення вчинення ними 
корупційних дій, дискримінаційних дій та сексуальних домагань https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-zapobihannya-poperedzhennya-vrehulyuvannya-vypadkiv-povyazanykh-iz-
seksualnymy-domahannyamy-dyskryminatsiyeyu-dvnz-pdtu.pdf  

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

У ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється моніторинг та періодичний перегляд ОП та забезпечування відкритісті інформації 
про них у  відповідності до Закону України «Про вищу освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/stru ) 
.Для моніторингу і періодичного перегляду ОП в ДВНЗ «ПДТУ» діє положенням про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-yakosti-
osvity.pdf  , а також перебаченне Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» 
(https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf ).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Згідно із визначеною загально інституційною політикою та процедурою внутрішньої системи забезпечення якості 
вищої освітиу у ДВНЗ «ПДТУ»  проводится моніторинг та періодичний перегляд ОП. ОП університету 
відкриваються за ліцензованими (акредитованими) спеціальностями. Розроблення проекту ОП можуть ініціювати 
кафедри та/або науково-дослідні й дослідницькі підрозділи університету, а також окремі штатні науково-педагогічні 
працівники. Для розроблення проекту ОП ініціатори формують проектну групу. У внутрішній оцінці розробленої 
ОП на рівні університету беруть участь відділ менеджменту і якості, відділ акредитації, ліцензування і документації, 
навчальний відділ, методична рада університету та планово-фінансовий відділ. Рішення про відкриття або закриття 
ОП ухвалює вчена рада університету за поданням методичної ради університету. Моніторинг ОП здійснюється на 
локальному та загально університетському рівнях. Локальний моніторинг здійснюють зазвичай члени групи 
забезпечення за участі профільних кафедр із залученням представників органів студентського самоврядування. 
Результати цього моніторингу не менш ніж раз на рік обговорюються на методичній комісії і вченій раді 
факультету. Організація та здійснення загально університетського моніторингу покладається на відділ акредитації, 
ліцензування і документації університету, який готує аналітичні матеріали для методичної ради та вченої ради 
університету за звітами локального моніторингу. Критерії, за якими відбувається моніторинг та удосконалення ОП в 
процесі їх реалізації, формуються як у результаті зворотнього зв’язку з науково-педагогічними працівниками, 
здобувачами вищої освіти, випускниками, партнерами та роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку 
спеціальностей та потреб суспільства. ОП Архітектура та містобудування вперше була разроблена в 2016 р. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Підвищення якості освітніх програм – це постійні зусилля, якіспрямовані на вдосконалення якості розробки цих 
програм, їх впровадження та виконання. Освітні програми переодично переглядаються за участью здобувачів вищої 
освіти беспосередньо та через органи студентського самоврядування. Представники органів студентського 
самоврядування залучені до локального моніторингу ОП «Архітектура та містобудування». Крім того, здобувачі 
вищої освіти входять до складу груп моніторингу та перегляду освітніх програм вченої ради факультету та вченої 
ради університету, які ухвалюють рішення щодо внесення змін в ОП. Згідно п. 2.6 «Положення про внутрішню 
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систему забезпечення якості освіти (ВСЗЯО) ДВНЗ «ПДТУ https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-yakosti-osvity.pdf ). У ДВНЗ «ПДТУ» проводиться опитуваннях здобувачів 
вищої освіти у яких визначаються сильні сторони ОП  та побажання щодо удосконалення освітнього процесу за 
даною ОП. Таке анкетування проводиться щорічно. Анкети складаються провідними викладачами університету та 
представниками студентського активу. На засіданні кафедри та засіданнях Ради з якості  разглядаються результати 
опитувань здобувачів вищої освіти, що дозволяє підвищувати якість навчання та впроваджувати нові методи та 
прийомі викладання.  

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

У ДВНЗ «ПДТУ» розроблено Положення про студентське самоврядування ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-studentske-samovryaduvannya-2017.pdf згідно з яким у студенському 
самоврядуванні беруть участь усі здобувачі універсітету. Органи студентського самоврядування мають право робити 
аналіз та узагальнювати зауваження та пропозиції здобувачів вищої освіти щодо організації навчального процесу, 
крім того приймають участь в виборі навчальних дисциплін та впровадженні інтерактивних занять. Здобувачі  через 
органи студенського самоврядування вирішують  соціально-побутові проблеми та інші питання життєдіяльності 
університету.. Згідно «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (ВСЗЯО) ДВНЗ «ПДТУ» 
представники здобувачів вищої освіти входять до груп моніторингу та перегляду ОП, студентські декани та інші 
представники органів студентського самоврядування входять до складу Ради з якості освіти ДВНЗ «ПДТУ». ОП 
виносилась на обговорення в органи студенського самоврядування, але зауважень у здобувачів не було.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Здобувачі ДВНЗ «ПДТУ» протягом навчання спілкуються з роботодавцями під час індивідуальних зустрічей так і 
під час заходів, які проводяться в університеті. Всі зауваження та пропозиції роботодавців враховані при 
вдосконаленні ОП. Кафедра проводила круглий стіл на тему «Нові можливості підвищення якості ОП «Архітектура 
та містобудування»». На засіданні круглого столу разглядались питання о перевагах і сильних сторонах ОП, 
перспективах удосконалення ОП, вдосконалення професійних компетенцій сучасних фахівців з спеціальності. У 
якості роботодавців розглядаються такі підприємства КП ТАМ «Архітектурне Ателье», ТОВ «Промуніверсалсервіс», 
ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.Н. Шимановського», ТОВ. «Світові стандарти» 
https://drive.google.com/file/d/1vOUJ-i_eWbWKkEVKYKp5ibCiDYG4pFjo/view .

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Згідно Концепції розвитку У ДВНЗ «ПДТУ» розроблена концепції розвитку  на період 2019-2023 рр 
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/kp-pdtu-2019-2023.pdf  , одним із пунктів цієї концепції є Стратегічній 
цілі 13 «Партнерство з роботодавцями - основи якості надання освітніх послуг» . Одним із шляхів досягнення 
стратегічних цілей є ппідготовка фахівців на конкретні робочі місця з конкретними додатковими знаннями в галузі, 
що замовляется роботодавцем. Крім того росповсюджуеться досвід університету на співпрацю з роботодавцями. Для 
працевлаштування здобувачів вищої освіти в період начання и по його закінчення у ДВНЗ «ПДТУ» функціонує 
«Центр кар’єри», який співпрацює з Маріупольським міським центром зайнятості  та надає вакансії підприємств 
міста та регіону. Одним із ініцаторів створення ОП Архітектура та містобудування є міська рада м. Маріуполя , яка 
дуже зацікавлена у фахівцях цього напрямку. 
https://drive.google.com/file/d/1gcvnJhjEZ4xMTBrIOkjXDiRB2sr6C3P9/view За ОП Архітектура та містобудування  
здобувачі вищої освіти групи АБС-17 закінчують навчання терміном 3 роки 10 міс. за першим (бакалаврським) 
рівнем у 2021 р., тому практика збирання та врахування щодо кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування 
випускників ОП не здійснювалася.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

В ДВНЗ «ПДТУ» діє Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти від 29 січня 2019 р., яке є 
науковотеоретичним, методологічним документом, що визначає політику, цілі та завдання, структуру, основні 
принципи, зміст процесів і заходів щодо функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 
Найважливішим елементом організаційної структури ВСЗЯО є спеціально створений підрозділ – відділ 
забезпечення якості освіти (https://pstu.edu/uk/university/structure/departments/vzyo/ ), який здійснює моніторинг 
якості вищої освіти та забезпечує відкритість отриманих результатів https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2019/12/pidsumky-opytuvannya-studentiv-pro-yakist-navchannya-pdtu-2019-traven.pdf . На Вченій раді 
університету і на засіданнях кафедри результати анкетування обговорюються. Це дає змогу викладачам кафедри 
коригувати свою педагогічну діяльність при роботі на ОП, структурам університету вдосконалювати організацію 
навчального процесу. На жаль, на сьогодні ЗВО не має врегульованих норм врахування результатів опитувань 
здобувачів та вжиття відповідних заходів за результатами цих опитувань. Керівництвом ЗВО ведеться робота в 
цьому напрямку. На початку вивчення деяких освітніх компонентів за рішенням кафедри проводяться діагностичні 
контрольні роботи, метою яких є перевірка готовності здобувачів до вивчення нової дисципліни та рівня 
залишкових знань з дисциплін, що забезпечують даний освітній компонент. Щорічно проводиться ректорський 
контроль з дисциплин, що визначає кафеда. Метою ректорського контролю знань здобувачів є моніторинг 
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навчального процесу у ЗВО шляхом перевірки рівня засвоєння здоьувачами знань і відповідності їх нормативним 
показникам якості та розробки заходів по усуненню виявлених недоліків. Комплексні контрольні роботи 
проводяться при самоаналізі кафедри і є одниміз способів контролю виконання навчальних програм ректоратом. 
Обговорення та аналіз результатів цих контрольних заходів на засіданнях кафедри, Вченої ради факультету та 
університету дозволяє коригувати змістовні модулі робочих програм та навчально-методичну діяльність викладачів. 
У ЗВО поширено практику взаємовідвідування занять викладачами з обов’язковим складанням відгуків. Крім того у 
ЗВО функціонує комісія з педагогічної майстерності, члени якої відвідують відкриті та поточні навчальні заняття 
викладачів, та надають висновок про якість їх проведення. Відкриті заняття обговорюються на засіданнях кафедри, 
де акцентують увагу на методичних знахідках викладача та надаються рекомендації по поліпшенню якості 
викладання.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Спеціальність та ОП «Архітектура та містобудування, акредитуються вперше», тому зауваження та пропозиції з 
останньої акредитації з об’єктивних причин не можуть бути враховані для удосконалення цієї ОП.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

У ДВНЗ «ПДТУ» функціонює внутрішня системи забезпечення якості освіти (ВСЗЯО) яка регулюється «Положення 
про ВСЗЯО ДВНЗ «ПДТУ». Згідно п.2.6 організація ВСЗЯО здійснюється на рівнях: здобувачів вищої освіти, 
кафедри, деканатів, ректорату, ректора. На рівні здобувачів проводяться соціологічні опитування щодо якості 
освіти. На рівні кафедр створюються робочі групи за кожною ОП. Відповідальний за освітній компонент бере участь 
за забезпечення якості освіти як викладач та як учасник педагогічної експертизи. Ради факультетів із ЗЯО за 
керівництвом деканів реалізують політику факультету в сфері забезпечення якості освітньої діяльності. На 
університетському рівні створено спеціальні підрозділи з питань забезпечення якості освіти. Це Відділ ЗЯО, що 
забезпечує ефективне функціонування ВСЗЯО шляхом планування, координації, методичної підтримки та контролю 
виконаних робіт всіх підрозділів університету в цій сфері. Рада з якостіздійснює організаційне та аналітичне 
розроблення, впровадження, підтримку та постійне поліпшення ВСЗЯО. Прикладом залучення викладачів кафедри 
«Архітектура» та інших кафедр, що викладають на ОП «Архітектура та містобудування», є обговорення шляхів 
внутрішнього забезпечення якості ОП на Міжнародній науково-технічній конференції «Університетська наука – 
2020» яка проводилась в ДВНЗ «ПДТУ».

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2020/01/polozhennya-yakosti-osvity.pdf на першому рівні організація ВСЗЯО здійснюється 
опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ОП, якості викладання, якості ресурсного та інформаційного 
забезпечення освітнього процесу, якості надання соціальних послуг. На другому рівні управління якістю вищої 
освіти здійснюється викладачами кафедри при безпосередньому керівництві гаранта ОП, завідувача кафедри. На 
рівні ОП здобувачі вищої освіти включаються до складу груп моніторингу та перегляду ОП. Відповідальний за 
освітній компонент бере участь у забезпеченні якості ОП як викладач дисципліни та учасник педагогічної 
експертизи. На третьому рівні організація ВСЗЯО реалізується на факультеті під безпосереднім керівництвом 
декана. На університетському рівні ВСЗЯО є як органи загального управління так і спеціально створені підрозділи та 
призначені особи, до виключної компетенції яких відносяться само процеси забезпечення якості. Найважливішим 
моментом організаційної структури ВСЗЯО є відділ забезпечення якості освіти як структурний підрозділ 
університету, що підпорядковується проректору, відповідальному за якість, та у своїй діяльності взаємодія з усіма 
структурними підрозділами. На п’ятому рівні ВСЗЯО здійснюють діяльність органи загального управління, що 
залучені до ВСЗЯ ЗВО.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки учасників освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» регулюються Положенням про організацію 
освітнього процесу в ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-pro-orhanizatsiyu-
osvitnoho-protsesu-dvnz-pdtu.pdf Зокрема, права та обов’язки здобувачів; права та обов’язки старости академічної 
групи; права та обов’язки науково-педагогічних працівників; права та обов’язки кураторів академічної групи. Права 
та обов’язки органів студентського самоврядування; права й обов’язки адміністрації ДВНЗ «ПДТУ» щодо взаємодії з 
органами студентського самоврядування регулюються відповідно до Положення про студентське самоврядування 
ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/wp-content/uploads/2020/01/polozhennya-studentske-samovryaduvannya-2017.pdf . 
Також права та обов’язки учасників освітнього процесу та права та обов’язки ректора, повноваження органів 
управління ДВНЗ «ПДТУ», органів громадського самоврядування, органів студентського самоврядування, органів 
управління наукових товариств здобувачів і молодих учених регулюються Статутом ДВНЗ «ПДТУ» 
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https://drive.google.com/file/d/0ByEpsiVIDfsBRU9GVXRnS2lmUDA/view . Доступність документів для учасників 
освітнього процесу забезпечується оприлюдненням на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ» https://pstu.edu/uk/ . 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Інформація про оприлюднення ОП «Архітектура та містобудування» та з метою отримання зауважень та пропозицій 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів) міститься на офіційному сайті ДВНЗ «ПДТУ», кафедри та соцмережах, 
зокрема https://www.facebook.com/groups/architecture.dvnz.pstu , 
 https://www.facebook.com/groups/Architecture.PSTU ,   
  https://pstu.edu/uk/university/fakultety-2/mehaniko-mashynobudivnyj-fakultet/kafedra-arkhitektura/  

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://drive.google.com/file/d/19oK-pclqEV0Kij_3xLp_16jqGymnd-qn/view 
Вкладенка « Розвиток кафедри «Архітектура» в реалізації ОП «Архітектура та містобудування» на сайті кафедри 
(ДВНЗ «ПДТУ») https://pstu.edu/uk/university/fakultety-2/mehaniko-mashynobudivnyj-fakultet/kafedra-arkhitektura/ 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

До сильних сторін ОП слід віднести врахування досвіду аналогічних вітчизняних програм, зокрема Київський 
національний університет будівництва i архітектури (КНУБА). На основі угоди про академічне співробітництво між 
ДВНЗ «ПДТУ» та КНУБА було удосконалено навчально-методичне забезпечення на основі проходження 
підвищення кваліфікації викладачів кафедри «Архітектура» . Підвищення кваліфікації
 (https://pstu.edu/uk/contact/gibalenko-oleksandr-mykolajovych/ ) https://pstu.edu/uk/contact/gubar-volodymyr-
myhajlovych/ (https://pstu.edu/uk/contact/kovalenko-anna-sergiyivna/ )
викладачів кафедри дозволило залучити досвід в розробку лекційних, практичних. Укладена угода про співпрацю з 
ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.Н. Шимановського» 
https://drive.google.com/file/d/1kRKF_UDgjNQYGqIUMdXkB7PFFasmKv2G/view 
завдяки якому відбувається участь у конференціях, та наукових заходах
https://drive.google.com/file/d/1Ifa49g0w3EizjWhEVbx1_89TfLz0yIHa/view ,
закордонне стажування https://drive.google.com/file/d/17zrmKxfR7Bjr0oZvLLw2EFRjd_7VZ3XJ/view  , 
https://pstu.edu/uk/contact/gibalenko-oleksandr-mykolajovych/ , обмін навчально- методичного забезпечення для 
здобувачів. Проектування змісту компонентів ОП відбувалося з урахуванням галузевого і регіонального контексту 
ринку праці. Особливостями підготовки за ОП є поєднання навчання та наукових досліджень, залученням 
професіоналів-практиків. https://drive.google.com/file/d/1OKEhAZHiSRBtqXtsiGZ4amwVbh2FftWa/view 
https://drive.google.com/file/d/1xBONQAv3HDvwCeM_Hybims7QhndoZcAO/view 
Особливої актуальності розвитку ОП отримано в результаті  усунення наслідків бойових дій в межах міста 
Маріуполя. (https://www.svoboda.org/a/26881663.html ). Виходячи з потреб що до реконструкції та відбудовування 
зруйнованих споруд, приділяється увага і такому напрямку підготовки здобувачів вищої освіти. 
(https://meduza.io/feature/2015/01/24/vostochnyy-v-ogne ).
https://drive.google.com/file/d/1KxzX0QNeudiHzX1CJlhBuIRwBO5B0ASv/view 
ОП спрямована на підготовку фахівців зі збереження та відновлення утраченої самобутньості архітектурної 
спадщини регіону. (https://lb.ua/culture/2019/01/04/415883_arhitekturniy_atlas.html ). 
Здобувачі беруть участь в господарських договірних і держбюджетних науково-дослідних роботах, які виконуються 
кафедрою, займаються навчальною науково-дослідницькою роботою, отримують навички дослідницької діяльності.
https://drive.google.com/file/d/1teCENR_tuCYK5vPl9kjt6ek1ATaLM6XN/view 
https://drive.google.com/file/d/1gWxy1DRH3nnMvVwu68CsQpzKt8QHl9_D/view 
Кафедра має філію в Маріупольському будівельному коледжі ( http://msk.edu.ua/ ).
Пропозицією покращення навчання на ОП є впровадження індивідуального підходу до кожного здобувача з метою 
задоволення освітніх потреб та інтересів. 
До слабких сторін ОП слід віднести те, що професійна підготовка за ОП відбувається вперше, і тому не враховані 
результати зовнішнього забезпечення якості та рекомендації роботодавців.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

До перспектив розвитку ОП впродовж майбутніх трьох років планується впровадження навчальних дисциплін, які б 
враховували регіональний та галузевий контекст ринку праці з метою сприяння розвитку архітектурного напряму. 
До перспектив розвитку ОП слід віднести розширення можливостей для мовного стажування за кордоном, обміну 
студентів, підвищення кваліфікації викладачів кафедри. Розширити співпрацю з роботодавцями з питань реалізації 
освітнього процесу (проведення аудиторних занять, рецензування кваліфікаційних робіт). Продовжити досвід 
набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок: вміння спілкуватися іноземними мовами, здатність до 
лідерства, адаптування до нових ситуацій, реалізації навчання впродовж всього життя. Продовжити вдосконалення 
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форм та методів навчання на ОП на основі студентоцентрованого підходу, індивідуальної освітньої траєкторії 
навчання, академічної свободи та академічної доброчесності. Для здійснення та реалізації цих перспектив в 
університеті постійно удосконалюється діяльність відділу внутрішньої системи забезпечення якості освіти
https://pstu.edu/uk/university/structure/departments/vzyo/ центру кар’єри
https://pstu.edu/uk/university/structure/departments/czentr-karyery/

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Волошин В'ячеслав Степанович

Дата: 01.03.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

Фізичне 
виховання.pdf

KhTZwe/RVGYRWu
svkiDAH7lpNrkzw8

mUhqIb9PejI/s=

Скалодром, гімнастична зала, 
зала для атлетичної гімнастики 
та кроссфиту, зала для 
спортивних ігор, стадіон

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія.pdf bd9viVcZ1JubWVMf
C3qS+mvK8iCR+IU

Gn5S/AX4mLq4=

Аудиторія для лекційних занять 
(навчальний корпус №5,  Бл.А-3),  
Мультимедійний проектор Sanyo 
PLC-XU84 LCD, 
Аудиторія для практичних 
занять (навчальний корпус №5,  
ауд.5.307

Конструкції будівель 
та споруд

навчальна 
дисципліна

Конструкції 
будівель та 
споруд.pdf

23A8x2jNaues9tmiiZ
aGhQMid8Q3tiQAIh

courIJtTs=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №11, ауд. 11.27a). 
Використання проектора 
Optoma S342e,  eкран INTECH 
RE80A

Архітектурна 
композиція

навчальна 
дисципліна

Архітектурна 
композиція.pdf

tMV1WswJMBHsLzk
6p//8xw+W19in9rh

DBw4IblLhSak=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №5, ауд. 5.222). 
Використання проектора 
Optoma S342e, eкран INTECH 
RE80A

Історія архітектури 
Приазовського регіону

навчальна 
дисципліна

Історія 
архітектури 

Приазовського 
регіону.pdf

av1bi3VYv5rsWFOicC
VWu1SecvgG2Vfk9b

pxgXRFPCI=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №11, ауд. 11.27a). 
Використання проектора 
Optoma S342e,  eкран INTECH 
RE80A

Технологія 
будівельних процесів в 
архітектурному 
середовище

навчальна 
дисципліна

Технологія 
будівельних 
процесів в 

архітектурному 
середовище.pdf

Vsd3Gfwdfr7QaCzfX
ss9zMMBgi7X1+Wr

QhcOYpXIvJs=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №3, ауд. 3.164). 
Використання переносного 
ноутбука, для демонстрації на 
екрані презентацій

Економіка 
будівництва України

навчальна 
дисципліна

Економіка 
будівництва 
України.pdf

w1PRR71ojnym5cKh
AiyA7hmbNcsBEyPB

bD+B2J+jWIc=

Лекційна аудиторія 5.310 
(навчальний корпус №5), 57 кв.м., 
кількість посадових місць – 72, 
ноутбук Acer. Програмне 
забезпечення Liber Office; 
мультимедійний проекторView 
Sonic PJ D5154.
Аудиторія для  практичних 
занять 5.313 (навчальний корпус 
№5),  використання переносного 
ноутбука, для демонстрації на 
екрані презентацій

Комп'ютерне 
моделювання 
архітектурних об'єктів

навчальна 
дисципліна

Комп’ютерне 
моделювання 

архітектурних 
об’єктів.pdf

PLJTnORPMIcft//7
NKLGS91VH7e7cNB

aSPftg8oOEu8=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №11, ауд. 11.25). 
Використання проектора 
Optoma S342e,  eкран INTECH 
RE80A,
Графічна станція ARTLINE 
WorkStation W97 Intel 6-Core i7-
8700 3.2-4.6Ghz/Optima10X/16Gb 
DDR4-2666 Gaming, 
Монітор LG 23 MP48HQ-P-SPS

Правознавство 
України

навчальна 
дисципліна

Правознавство 
України.pdf

RfCkyswDtMs1jMfBE
Kkq2mSTNNGCCK9

Аудиторія для лекційних занять 
(навчальний корпус №5,  Бл.А-3),  



Xs2XBcUOVxqU= Мультимедійний проектор Sanyo 
PLC-XU84 LCD, 
Аудиторія для практичних 
занять (навчальний корпус №5,  
ауд.5.309.

Соціологія та 
політологія 

навчальна 
дисципліна

Соціологія та 
політологія .pdf

fqIMzVyfSQrPhDoqD
LoEBf4uPvdCFkQ2P

BgtRa17fUo=

Аудиторія для лекційних занять 
(навчальний корпус №5,  Бл.А-3),  
Мультимедійний проектор Sanyo 
PLC-XU84 LCD, 
Аудиторія для практичних 
занять (навчальний корпус №5,  
ауд.5.303.

Економічна теорія навчальна 
дисципліна

Економічна 
теорія.pdf

07PBNP0cMLk++oC
8NDaukF035TD8bP
bRP9bnoVlQtEU=

Лекційна аудиторія 5.310 
(навчальний корпус №5), 57 кв.м., 
кількість посадових місць – 72, 
ноутбук Acer. Програмне 
забезпечення Liber Office; 
мультимедійний проекторView 
Sonic PJ D5154.
Аудиторія для  практичних 
занять 5.313 (навчальний корпус 
№5),  використання переносного 
ноутбука, для демонстрації на 
екрані презентацій

Рисунок навчальна 
дисципліна

Рисунок.pdf Kc++qPYXVUA5w6p
k0E56iO5jv8RMIGQ

yLGrwRSxAA0I=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №5, ауд. 5.222). 
Використання проектора 
Optoma S342e, eкран INTECH 
RE80A

Основи екології 
Приазов'я

навчальна 
дисципліна

Основи екології 
Приазов'я.pdf

32FMinFOfBdzMCE
96PveEtVx6fmi4emF

3HMscfFrO8M=

Лекційна аудиторія 5.310 
(навчальний корпус №5), 57 кв.м., 
кількість посадових місць – 72, 
ноутбук Acer. Програмне 
забезпечення Liber Office; 
мультимедійний проекторView 
Sonic PJ D5154.

Основи архітектури 
інтер’єру за 
національними 
традиціями Таврії та 
Приазов'я

навчальна 
дисципліна

Основи 
архітектури 
інтер’єру за 

національними 
традиціями Таврії 
та Приазов'я.pdf

0GnSj3qLniU4Zr3M/
ff8ZtKYK4NuWwSM

Hc3AWZpL+E0=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №5, ауд. 5.222). 
Використання проектора 
Optoma S342e, eкран INTECH 
RE80A

Природоохоронне та 
курортне ландшафтне 
проектування

навчальна 
дисципліна

Природоохоронне 
та курортне 
ландшафтне 

проектування.pdf

VHVQeCzMT9FCel5
k8ez0XEUiAXTXVX
XZF+Jc6oSxxJM=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №11, ауд. 11.27a). 
Використання проектора 
Optoma S342e,  eкран INTECH 
RE80A

Образотворче 
мистецтво Таврії та  
Приазов'я

навчальна 
дисципліна

Образотворче 
мистецтво Таврії 
та Приазов'я.pdf

h7C55y4hzGnWiDIG
5OGhZPUPWRNEPz

XgqFlw9+6LvTI=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №5, ауд. 5.222). 
Використання проектора 
Optoma S342e, eкран INTECH 
RE80A

Будівельні матеріали, 
вироби в контексті 
природних ресурсів  
Приазов'я

навчальна 
дисципліна

Будівельні 
матеріали, вироби 

в контексті 
природних ресурсів  

Приазов'я.pdf

RlcjOfF9cHHfQDeyO
fyN798qjie0k8QwOh

+h0C8pzXk=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №11, ауд. 11.27a). 
Використання проектора 
Optoma S342e,  eкран INTECH 
RE80A

Архітектурні 
конструкції  
туристично-
рекреаційної 
інфраструктури

навчальна 
дисципліна

Архітектурні 
конструкції 

туристично-
рекреаційної 

інфраструктури.p
df

ImMtDd9oulbo5rpev
s0t/C1Doep4UlOd4

WDAy2t98MU=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №11, ауд. 11.27a). 
Використання проектора 
Optoma S342e,  eкран INTECH 
RE80A

Містобудування в 
умовах фабрично-
заводської 
урбаністики

навчальна 
дисципліна

Містобудування в 
умовах фабрично-

заводської 
урбаністики.pdf

5+TiGefdqiRvEErO+
KeDCAc9awC0+uzE

TjQok0sU6fg=

Містобудування в умовах 
фабрично-заводської урбаністики



Будівельні конструкції           навчальна 
дисципліна

Будівельні 
конструкції.pdf

FIQrAqJxz4aZ0vAiU
9DakZQeHkYES2or7

nfzZNycdMc=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №3, ауд. 3.164). 
Використання переносного 
ноутбука, для демонстрації на 
екрані презентацій

Основи організації 
будівельного 
виробництва та 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Основи організації 
будівничого 

виробництва та 
менеджмент.pdf

aFKkS2eCNoLfrOB2
d5DkGKdELrQfEvj4

R6V0DplfOzw=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №3, ауд. 3.164). 
Використання переносного 
ноутбука, для демонстрації на 
екрані презентацій

Навчальна практика практика Наскрізна 
програма 

практики.pdf

OmWHAcadO0j+Sci
ByNrUATycZWOR0r

2EsZ+3g6qYiN0=

Згідно угод з базами практик

Виробнича практика практика Наскрізна 
програма 

практики.pdf

OmWHAcadO0j+Sci
ByNrUATycZWOR0r

2EsZ+3g6qYiN0=

Згідно угод з базами практик

Інженерне 
обладнання будинків

навчальна 
дисципліна

Інженерне 
обладнання 
будинків.pdf

B/YZWwwa94GjXYw
DY4uAB8VZh+sKqj7

zxYbLVmXT2S4=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №3, ауд. 3.164). 
Використання переносного 
ноутбука, для демонстрації на 
екрані презентацій

Будівельні машини та 
механізми з 
елементами ДМ та М

навчальна 
дисципліна

Будівельні машини 
та механізми з 

елементами ДМ та 
М.pdf

Y+I8LMiRdEDD/Kz
WEdjsQc9esbveTM0

5+MpYHb3+/7g=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №3, ауд. 3.164). 
Використання переносного 
ноутбука, для демонстрації на 
екрані презентацій

САПР в будівництві навчальна 
дисципліна

САПР у 
будівництві.pdf

NpsFKeeieeQlgRv11v
scoHp7yALTLmq55v

exHbF0hiM=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №11, ауд. 11.25). 
Використання проектора 
Optoma S342e,  eкран INTECH 
RE80A,
Графічна станція ARTLINE 
WorkStation W97 Intel 6-Core i7-
8700 3.2-4.6Ghz/Optima10X/16Gb 
DDR4-2666 Gaming, 
Монітор LG 23 MP48HQ-P-SPS

Теорія архітектури і 
архітектурного 
проектування

навчальна 
дисципліна

Теорія 
архітектури і 

архітектурного 
проектування.pdf

6X56Lfkb7MDY9hs1/
mSuEe+jDVTMHDh

T5aWh811o0pg=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №11, ауд. 11.25). 
Використання проектора 
Optoma S342e,  eкран INTECH 
RE80A,
Графічна станція ARTLINE 
WorkStation W97 Intel 6-Core i7-
8700 3.2-4.6Ghz/Optima10X/16Gb 
DDR4-2666 Gaming, 
Монітор LG 23 MP48HQ-P-SPS

Ділова українська 
мова

навчальна 
дисципліна

Ділова українська 
мова.pdf

UwjLF0ioD0fvDOJcl
EW93GsQPoQoEIEq

ZeD4MoXRyMY=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №5, ауд. 5.318). 
Використання переносного 
ноутбука, демонстрація 
презентацій Microsoft Office 
PowerPoint

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Іноземна мова.pdf edl1lIGm2xszKI2gad
um1V1rq2SMtVJjrmc

sVR1AezY=

Аудиторія для практичних 
занять (навчальний корпус № 2,  
ауд. 2.214).
Аудіо диски, проектор, ноутбук

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

Історія та 
культура 

України.pdf

hrT47vR3aOAvMC/a
PSZnz4F6beL2zWHq

or0+Lw3M/ik=

Аудиторія для практичних 
занять (навчальний корпус №5). 
Аудиторія для лекційних занять 
Блок А3 (навчальний корпус №5): 
Програмне забезпечення - 
Microsoft Office PowerPoint, 
проектор, екран.



Проектор Tecro PJ-4080 - 1 од., 
2019 р. Екран p/o 0001180 T 
Model: tripod 80” (1,45*1,45) 1:1 
QNTY :1 PC – 1 од., 2019 р.

Економіка 
підприємства та 
організація 
виробництва

навчальна 
дисципліна

Економіка 
підприємства та 

організація 
виробництва.pdf

LXsbmSi8lpf0Q78pZ
VW/BLY9yCcdFNxB

gnYaDRzMAVI=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №5, ауд. 5.313).  
Використання переносного 
ноутбука

Вища математика навчальна 
дисципліна

Вища 
математика.pdf

wRDfD8+30kLyPiNfj
qrtVGfja6/DT6owol2

PkObon5g=

Аудиторія для практичних 
занять (навчальний корпус №5,  
ауд. 5.212). Програмне 
забезпечення - Microsoft Office 
PowerPoint, Plickers, проектор 
View Sonik PJD, екран 
проекційний Elite Scneens

Електротехніка та 
електроніка

навчальна 
дисципліна

Електротехніка 
та електроніка.pdf

sk+7jLp7qCvH6lneA
5dG2b6f9PpimHlRfV

7CxvCKT6I=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №2, ауд. 2.211).  
Обладнання лабораторій 
"Безпека життєдіяльності"

Інформаційні 
технології та 
програмування

навчальна 
дисципліна

Інформаційні 
технології та 

програмування.pdf

hwtW+VApwYeHx7o
Y7r9k372jRKQghcPx

H7gbjjNViCM=

Комп'ютерний клас, корпус № 3, 
ауд. 3. 503 (15 комп'ютерів), 
Комп’ютер-ний клас - 71,6 м2, 
комп’ютери - Intel Core 2 DUO 
E7300 2.66 hz 14 шт.; - Asus 
Р5KPL-AM – 1 шт. ОС Windows, 
ОС Linux; Visual Studio, Eclipse, 
NetBeans, Java EE, MS Office, 
LibreOffice, Firefox, Opera, Adobe 
Premiere, Corel Draw, Photoshop, 
Gimp, Blender, Matlab, Maple, 
MathCad, Maxima, 3DMax, 
AutoCad, Компас, Scilab

Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп'ютерна графіка

навчальна 
дисципліна

Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп’ютерна 
графіка.pdf

bwkm/2qSNxSfmZV
ZBhnerQulHAsgi/ry

MbIGC4VTW8k=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №3, ауд. 3.402).  
Використання переносного 
ноутбука

Опір матеріалів навчальна 
дисципліна

Опір матеріалів 
.pdf

r3IEs+RV46lbR5zB7
YSzzn19d5+h0k21IG

AOB77LXFo=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №3, ауд. 3.164). 
Використання переносного 
ноутбука, для демонстрації на 
екрані презентацій

Фізика навчальна 
дисципліна

Фізика.pdf 2W8i9BhUo4sF6Tm
dXIX4JhBjVWIevxm

qUtW1cBMscuw=

Аудиторія для лекційних занять 
(навчальний корпус №5,  Бл.А-3),  
Мультимедійний проектор Sanyo 
PLC-XU84 LCD ,  OPTOMA ES 520, 
ауд.5.405, кафедра фізики 
(навчальний корпус №5). 
Лабораторія механіки та 
молекулярної фізики, ауд.5.409, 
5.416 (21 лабораторна 
установка), лабораторія 
електрики та магнетизму, 
ауд.5.419, 5.424 (45 лабораторних 
установок), лабораторія 
оптики, ауд 5.415 (13 
лабораторних установок), 
лабораторія коливання та хвиль, 
ауд.5.422 (14 лабораторних 
установок), лабораторія фізики 
твердого тіла, ауд.5.411, 5.418 (27 
лабораторних установок).

Хімія навчальна 
дисципліна

Хімія.pdf XqAacr30/amqeVSY
OavKvH4cu9QzIMaL

lh6IKCDjGqc=

Аудиторія для лекційних занять 
(навчальний корпус №5,  Бл.А-3),  
Мультимедійний проектор Sanyo 
PLC-XU84 LCD.
Аудиторія для практичних 
занять (навчальний корпус №5,  
ауд.5.507, 5.509 кафедра хімії 



(навчальний корпус №5). 

Безпека 
життедіяльності і 
цівільний захист

навчальна 
дисципліна

Безпека 
жіттєдіяльності 

та цивільний 
захист.pdf

CZK4ItPq3nw/4Hjns
xRfmC/seh6bLk4u0o

GyWtiIZUM=

Аудиторія для лекційних занять 
(навчальний корпус №1, ауд. 
1.326). Ноутбук: AMD E-9010 
RADEON R 2,4 COMPUTE CORES 
2C+2G 2,0OGH O3Y 2,00Гб. 
Програмне забезпечення: 
Windows 7, Mikrosoft offise 2007, 
проектор EPSON, Інтерактивна 
дошка.
Аудиторія для практичних 
занять (навчальний корпус №2, 
ауд. 2.220), обладнання 
лабораторій "Безпека 
життєдіяльності"

Архітектурне 
проектування з 
використанням 
комп’ютерних систем

навчальна 
дисципліна

Архітектурне 
проектування з 
використанням 
комп’ютерних 

систем.pdf

Z7nhF7qqQ6dAzaJp
mpiDVvgzwEVpFXs

EwCA6pnsjcp0=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №11, ауд. 11.25). 
Використання проектора 
Optoma S342e,  eкран INTECH 
RE80A,
Графічна станція ARTLINE 
WorkStation W97 Intel 6-Core i7-
8700 3.2-4.6Ghz/Optima10X/16Gb 
DDR4-2666 Gaming, 
Монітор LG 23 MP48HQ-P-SPS

Планування міст і 
транспорт

навчальна 
дисципліна

Планування міст 
та транспорт.pdf

kxl8S+1uN9oM7VOy
URgoyQessglC4WIb

GssImM58nWc=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №11, ауд. 11.27a). 
Використання проектора 
Optoma S342e,  eкран INTECH 
RE80A

Архітектура будівель 
та споруд

навчальна 
дисципліна

Архітектура 
будівель та 
споруд.pdf

ECQwKkbbZfjsiTzel0
ocTg0m886ZNIGYb

YqkchJba04=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №11, ауд. 11.27a). 
Використання проектора 
Optoma S342e,  eкран INTECH 
RE80A

Залізобетонні, кам яні, 
дерев' яні, пластмасові 
конструкції

навчальна 
дисципліна

Залізобетонні, 
кам’яні, дерев’яні, 

пластмасові 
конструкції.pdf

bS/oIkUqOhSSoh1H
uKohh7nvKOMxDN

XdcjzoAqnykkI=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №3, ауд. 3.164). 
Використання переносного 
ноутбука, для демонстрації на 
екрані презентацій

Інженерна геодезія навчальна 
дисципліна

Інженерна 
геодезія.pdf

n5VS6UNg4HcQCN1
U31kYgWX37IKyvVp

VKO+NClvjueY=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №3, ауд. 3.164). 
Використання переносного 
ноутбука, для демонстрації на 
екрані презентацій

Композиція навчальна 
дисципліна

Композиція.pdf wgRlKagtUbdaKSJk
F44Riawb5uuKud8H

7QPpNTJlX1s=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №5, ауд. 5.222). 
Використання проектора 
Optoma S342e, eкран INTECH 
RE80A

Живопис та 
скульптура

навчальна 
дисципліна

Живопис та 
скульптура .pdf

Xx0XOOaGlwPbcZT
SlaXitNXzeIM98rNR

/o+xMrTmrnQ=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №5, ауд. 5.222). 
Використання проектора 
Optoma S342e, eкран INTECH 
RE80A

Основи 
містобудування

навчальна 
дисципліна

Основи 
містобудування.pd

f

XmBoFZYXxwlA1Xw
9LPna6BJAv49NUX
dVSQzqu6YGw0E=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №11, ауд. 11.27a). 
Використання проектора 
Optoma S342e,  eкран INTECH 
RE80A

Основи САПР навчальна 
дисципліна

Основи САПР.pdf IQ2GMoCg71KpGfSo
VbFuIWmhuLEpwM

6jc+F/bPkoO8g=

Аудиторія для лекційних і 
практичних занять (навчальний 
корпус №11, ауд. 11.25). 



Використання проектора 
Optoma S342e,  eкран INTECH 
RE80A,
Графічна станція ARTLINE 
WorkStation W97 Intel 6-Core i7-
8700 3.2-4.6Ghz/Optima10X/16Gb 
DDR4-2666 Gaming, 
Монітор LG 23 MP48HQ-P-SPS

Основи охорони праці навчальна 
дисципліна

Основи охорони 
праці.pdf

cIM+ktnqAEAADuXj
dPLSs6LuZdBmfTpO

bZY9nB2jONw=

Аудиторія для лекційних занять 
(навчальний корпус №1, ауд. 
1.326). Ноутбук: AMD E-9010 
RADEON R 2,4 COMPUTE CORES 
2C+2G 2,0OGH O3Y 2,00Гб. 
Програмне забезпечення: 
Windows 7, Mikrosoft offise 2007, 
проектор EPSON, Інтерактивна 
дошка.
Аудиторія для практичних 
занять (навчальний корпус №2, 
ауд. 2.220), обладнання 
лабораторій "Безпека 
життєдіяльності", "Охорона 
праці"

Державний іспит за 
фахом

підсумкова 
атестація

Державний 
іспит.pdf

NEo1v8jCybnUtbiEn
O8nsooN8pTxRAgU

ZUwWso7j/8w=

Аудиторія - Згsдно розкладу

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

306907 Півень 
Наталя 
Миколаївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Соціально-
гуманітарний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004442, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039755, 
виданий 

23.09.2014

17 Ділова 
українська 
мова

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Забезпечення 
міжпредметних 
зв’язків у процесі 
професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців у вишах як 
педагогічна проблема. 
– Збірник наук. праць 
Національної академії 
Держ. прикордонної 
служби України. 
Серія: пед. та психол. 
науки. – 
Хмельницький: вид-
во НАДПСУ, 2014. - 
№2 (71). – С. 118-131. 
2. Стан і проблеми 
формування 
особистості  
майбутнього фахівця 
(на прикладі 
підготовки студентів 
спеціальності 



«переклад»). –
Наук.вісник 
Чернівецького ун-ту 
[Вип.704. Пед. та 
психол.] : Зб. 
наук.праць / Наук. 
ред. Руснак І.С. – 
Чернівці : 
Чернівецький ун-т, 
2014. – с. 133-139.
3. Лексико-
граматична категорія 
руху та її реалізація в 
художньому 
україномовному тексті 
(у співавторстві з Голі-
Оглу Т.В.). – 
Південний архів 
(філологічні науки). – 
Херсон: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2020. – Вип. 13. – Т. 1 
– С. 38-43.
4. До проблеми 
викладання 
дисципліни «Основи 
машинного 
перекладу» 
студентам-
перекладачам з двох 
слов’янських мов на 
українську (у 
співавторстві з 
Бороденко Л.М.). – 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного ун-ту. 
Серія: Філологія, 
2020. – Вип. 43. – Т. 4 
– С. 90-94.
5. Проблеми 
функціонування 
державної мови у 
сучасній бізнес-
комунікації. – 
Південний архів 
(філологічні науки). – 
Херсон: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2020. – Вип. 83. – С. 
100-106.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
Півень Н. М. Основи 
машинного перекладу 
: навч. посіб. для 
студентів 
спеціальності 
«Переклад» денної та 
заочної форм 
навчання / Н. М. 
Півень. − Маріуполь : 
ПДТУ, 2016. − 161 с. 
(Рекомендовано 
Вченою радою ДВНЗ 
«ПДТУ» як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів  
(протокол № 14 від 
26.05.2016 р.).
Ділова українська 
мова [Електронний 
ресурс] : навч. 
посібник для 
студентів галузей 
знань: 01 «Освіта», 03 
«Гуманітарні науки», 



23 «Соціальна 
робота», 24 «Сфера 
обслуговування» / 
уклад.: Н. М. Півень, 
Т. М. Наумова, Г. Ю. 
Шелест, Л. В. 
Пономарьова. – 
Маріуполь, 2020. – 
239 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1905
8
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
Виконавець розділів 
звіту по 
держбюджетних 
науково-дослідних 
роботах кафедр 
українознавства й 
української мови та 
слов’янської філології:
1. Півень Н.М. 
Дистанційна освіта: 
проблеми, 
перспективи / Н.М. 
Півень // Вплив 
історичних чинників 
на формування 
сучасних слов’янських 
мов: лінгвальний, 
історичний і 
культурологічний 
аспекти 
(Держбюджет) [Текст] 
: звіт про наук.-дослід. 
роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра 
українознавства ; Кер. 
роботи Н. І. Крилова. 
– Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2014. – С. 33-
36. – № 0113u006295.
2. Півень Н.М. 
Актуальні питання 
підготовки 
абітурієнтів до 
складання ЗНО з 
української мови та 
літератури / Н.М. 
Півень // Україна: 
історико-
філологічний вимір 
(Держбюджет) [Текст] 
: звіт про наук.-дослід. 
роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра 
українознавства ; Кер. 
роботи Н. І. Крилова. 
– Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2015. – С. 38-
40. – № 0114u 004896.



3. Півень Н.М. 
Актуальні проблеми 
підготовки магістрів-
перекладачів / Н.М. 
Півень // Актуальні 
проблеми 
слов’янського 
зіставного 
мовознавства і 
літературознавства, 
теорії і практики 
перекладу 
(Держбюджет) [Текст] 
: звіт про наук.-дослід. 
роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра української 
мови та слов’янської 
філології ; Кер. роботи 
Т. В. Голі-Оглу. – 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2016. – С. 30-
34. – № 0115u 004923.
4. Півень Н.М. 
Михайло Старицький: 
шлях до поезії через 
поетичні переклади / 
Н.М. Півень // 
Український 
переклад: літературні 
та мовностилістичні 
пошуки 
(Держбюджет) [Текст] 
: звіт про наук.-дослід. 
роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра української 
мови та слов’янської 
філології ; Кер. роботи 
Т. В. Голі-Оглу. – 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. – С. 
24–29. – № 
0116U008746.
4. Півень Н.М. 
Перекладацька 
діяльність Михайла 
Коцюбинського / Н.М. 
Півень // 
Становлення і 
розвиток українського 
художнього перекладу 
в ХІХ столітті 
(Держбюджет) [Текст] 
: звіт про наук.-дослід. 
роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра української 
мови та слов’янської 
філології ; Кер. роботи 
Т. В. Голі-Оглу. – 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018. – С. 31-
36. – № 0117U007299.
5. Півень Н.М. 
Пантелеймон Куліш – 
перекладач творів 
світового письменства 
/ Н.М. Півень // 
«Золота доба» 
українського 
перекладу: 
представники, 
інноваційні методи і 
прийоми, жанрова 
специфіка 
(Держбюджет) [Текст] 
: звіт про наук.-дослід. 



роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра української 
мови та слов’янської 
філологі ; Кер. роботи 
Т. В. Голі-Оглу. – 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. – С. 33-
37. – № 0118U006902.
6. Півень Н.М. 
Перекладацька праця 
українських митців в 
еміграції / Н.М. 
Півень // «Золота 
доба» українського 
перекладу: 
представники, 
інноваційні методи і 
прийоми, жанрова 
специфіка 
(Держбюджет) [Текст] 
: звіт про наук.-дослід. 
роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра української 
мови та слов’янської 
філології ; Кер. роботи 
Т. В. Голі-Оглу. – 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. – С. 
33-36. – № 
0118U006902.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
Виконання обов’язків 
заступника 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії з 
2016 року до цього 
часу, зокрема: 
організація й 
керівництво освітнім 
центром «Донбас – 
Україна», «Крим – 
Україна» (організація 
ДПА для вступників із 
тимчасово 
непідконтрольної 
території; підготовка 
щотижневих звітів 



для МОНУ та 
ДОНДОДА; 
підготовка запрошень; 
організація прийому 
вступників, 
оформлення 
документів, поселення 
в гуртожиток, 
консультування 
абітурієнтів та їхніх 
батьків тощо).
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Методика 
викладання перекладу 
у вищій школі 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до самостійного 
вивчення курсу 
«Методика 
викладання перекладу 
у вищій школі» для 
студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» денної та 
заочної форм 
навчання / уклад. Н. 
М. Півень. – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2018. – 23 c. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1408
9.
2. Психолінгвістичні 
аспекти перекладу 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення курсу 
«Психолінгвістичні 
аспекти перекладу» 
для студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» денної та 
заочної форм 
навчання / уклад. Н. 
М. Півень. – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2017. – 17 c. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/12212
.
3. Основи машинного 
перекладу 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до самостійного 
вивчення курсу 
«Основи машинного 
перекладу» для 
студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» денної та 
заочної форм 
навчання / уклад. Н. 
М. Півень. – 
Маріуполь : ПДТУ, 



2017. – 28 c. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/12362
.
4. Півень Н. М. 
Психолінгвістичні 
аспекти перекладу 
[Електронний ресурс] 
: конспект лекцій з 
курсу 
«Психолінгвістичні 
аспекти перекладу» 
для студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» денної та 
заочної форм 
навчання / Н. М. 
Півень. – Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
– 39 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/12214
.
5. Півень Н. М. 
Основи машинного 
перекладу 
[Електронний ресурс] 
: конспект лекцій з 
курсу «Основи 
машинного 
перекладу» для 
студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» денної та 
заочної форм 
навчання / Н. М. 
Півень. – Маріуполь : 
ПДТУ, 2017. – 40 с. – 
Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1230
7.
6. Українська мова за 
професійним 
спрямуванням (в 
соавторстве с 
АртюхС.В., Шелест 
Г.Ю. – 
0,4)Полиграфический 
центр ГВУЗ «ПГТУ», 
Мариуполь, 2014, 
Украина.
7. Основи машинного 
перекладу 
[Електронний ресурс] 
: конспект лекцій 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. – 40 с. 
– Режим доступа: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1230
7.
8. Основи машинного 
перекладу 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до самостійного 
вивчення курсу. 
Маріуполь : ПДТУ, 
2017. – 28 c. Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/12362

9. Психолінгвістичні 
аспекти перекладу 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до самостійного 



вивчення курсу. 
Маріуполь : ПДТУ, 
2017. – 18 c.  – Режим 
доступу:  
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/12212

10.Психолінгвістичні 
аспекти перекладу 
[Електронний ресурс] 
: конспект лекцій 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. – 39 с. 
– Режим доступа: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/12214

11. Машинний 
переклад та його 
специфіка 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до самостійного 
вивчення курсу 
«Машинний переклад 
та його специфіка» 
для студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» денної та 
заочної форм 
навчання / уклад. Н. 
М. Півень. – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2018. – 31 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/15674

12. Півень Н. М. 
Машинний переклад 
та його специфіка 
[Електронний ресурс] 
: конспект лекцій з 
курсу «Машинний 
переклад та його 
специфіка» для 
студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» денної та 
заочної форм 
навчання / Н. М. 
Півень. – Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
– 45 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/15673

13. Методика 
викладання перекладу 
у вищій школі 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до самостійного 
вивчення курсу 
«Методика 
викладання перекладу 
у вищій школі» для 
студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» денної та 
заочної форм 
навчання / уклад. Н. 
М. Півень. – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2018. – 23 c. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1408
9.
14. Методичні 



вказівки «Робочий 
зошит з ділової 
української мови» 
(Частина 1): для 
виконання вправ і 
завдань з курсу 
«Ділова  українська 
мова». Для студентів 
технічного та 
гуманітарного 
напрямів денної та 
заочної форм 
навчання / Укл. Н.М. 
Півень. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
– 22 с.

311281 Сорочан 
Олена 
Миколаївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
спеціаліста, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

090202 
Технологія 

машинобудува
ння, Диплом 

кандидата наук 
ДK 049160, 

виданий 
23.10.2018

16 Опір 
матеріалів 

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction 
1. Azarkhov A., Sakalo 
S., Efremenko V., 
Sorochan E., Fedosova 
I., Danylkov S. 
Radiothermometric 
measurements of 
biological objects deep 
temperature. 2019 
IEEE 39th 
International 
Conference on 
Electronics and 
Nanotechnology 
(ELNANO): conf. 
proceedings (Kyiv, April 
16–18, 2019 y.). Kyiv, 
2019. P. 435–438.
2. E. Sorochan, V. 
Artiukh, B. Melnikov, 
and T. Raimberdiyev, 
«Mathematical Model 
of Plates and Strips 
Rolling for Calculation 
of Energy Power 
Parameters and 
Dynamic Loads», 
Topical Problems of 
Architecture, Civil 
Engineering, Energy 
Efficiency and Ecology - 
2016 : XV International 
Conference : MATEC 
Web Conference, vol. 
73, pp.1-12, 2016. 
[Online]. Available: 
http://www.matecconfe
rences.org/articles/mat
ecconf/pdf/2016/36/m
atecconf_tpacee2016_0
4009.pdf. Accessed on: 
August 11, 2016. Doi: 
10.1051/matecconf/201
6/20167304009
3. Pavlov S. V., 
Kozhukhar A. T., Titkov 
S. V. та ін. Electro-
optical system for the 



automated selection of 
dental implants 
according to their 
colour matching. 
Przegląd 
elektrotechniczny. – 
2017. – R. 93, N 3. – S. 
121–124. – Mode of 
access: 
http://pe.org.pl/articles
/2017/3/28.pdf
2) наявність не менше 
п'яти науко вих 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Аврунин О. Г., 
Носова Я. В., Сорочан 
Е. Н. Определение 
интенсивности 
испарения 
одоривектора во 
время проведения 
ольфактометрическог
о исследования. Наука 
та виробництво: зб. 
наукових праць. 
Маріуполь, 2018. Вип. 
19. С. 160–169.
2. Скляр, О. И. 
Устройство 
тренировки 
глазодвигательных 
мышц глаз / О. И. 
Скляр, Е. Н. Сорочан. 
Наука та 
виробництво: зб. 
наукових праць. 
Маріуполь, 2018. Вип. 
19. С. 169–173.
3.Бондаренко И. С., 
Аврунин О. Г., 
Бондаренко С. И., 
Кревсун А. В., Сорочан 
Е. Н. Опыт и 
перспективы 
исследования 
совместного действия 
магнитного поля и 
акустического 
излучения на 
модельные и 
реальные 
биологические 
объекты. Наука та 
виробництво: зб. наук. 
праць. Маріуполь, 
2018. Вип. 19. С. 138–
150.
4.Киряк А. А., Кокорев 
А. Э., Аврунин О. Г., 
Сорочан Е. Н. Обзор 
механических и 
термодинамических 
моделей кожи 
человека в контексте 
пластической 
хирургии. Наука та 
виробництво: зб. наук. 
праць. Маріуполь, 
2019. Вип. 21. С. 171–
177.
5.М. Белов, А. 
Азархов, Т. Пастухова, 
Е. Сорочан, В. 
Паладюк, и А. Шайко- 
Шайковский, «Способ 
бесконтактной 
дистанционной 



диагностики 
воспалительных 
процессов и 
физиологических 
расстройств 
организма путём 
оценки теплового 
излучения», East 
European Scientific 
Jounal 
Wschodnioeuropejskie 
Czasopismo Naukowe, 
vol. 1, no 3(7), pp.100-
105, 2016. 
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
Шайко-Шайковський 
О. Г., Бухлал Н. А., 
Бочарова О. А., 
Сорочан О. М. 
Науково-методичні 
підходи до 
накісткового 
остеосинтезу кісток: 
монографія. Одеса: 
КУПРІЄНКО СВ, 
2020. 93 с. 
5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”
Є учасником 
Міжнародного 
проекту Євросоюзу 
ERASMUS + «BioArt». 
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” 
Член журі обласного 
та міського етапів 
конкурсів “Мала 
академія наук 
України” 
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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 2004 року працює 
на посаді заступника 
декана факультету 
машинобудування та 
зварювання. 
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення 
1. О.М. Сорочан, О.Ю. 
Азархов, О.Г. Шайко-
Шайковський, І.С. 
Олексюк, М.Є. Бєлов, 
та Є.Г. Махрова 
«Накісткова 
малоконтактна 
пластина для 
остеосинтезу із 
підвищеною 
жорсткістю та 
зниженою масою», 
Патент України на 
корисну модель № 
114602, МПК A61B 
17/58 (2006.01) A61B 
17/00 (2006.01); № 
u201610067, заявл. 
03.10.2016,опубл.10.03.
2017, Бюл. №5.-4с. 
2. О.М. Сорочан, О.Ю. 
Азархов, О.Г. Шайко-
Шайковський, І.С. 
Олексюк, М.Є. Бєлов, 
та Є.Г. Махрова 
«Накісткова 
малоконтактна 
пластина для 
остеосинтезу з 
приливками та 
дротяним 
серкляжем», Патент 
України на корисну 
модель № 114603, 
МПК A61B 17/82 
(2006.01); № 
u201610069 , заявл. 
03.10.2016, опуб.10.03. 
2017, Бюл. №5.-4с. 
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування 
1. Сорочан О. М. Опір 



матеріалів 
[Електронний ресурс] 
: конспект лекцій з 
дисципліни «Опір 
матеріалів» для 
студентів 
спеціальностей 131 
»Прикладна 
механіка», 133 
«Галузеве 
машинобудування», 
191 «Архітектура та 
містобудування»,192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
всіх форм навчання / 
О. М. Сорочан. – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2020. – 170 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2027
3
2. Опір матеріалів 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з курсу «Опір 
матеріалів» для 
студентів технічних 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання / уклад.: О. 
М. Сорочан, О. А. 
Бочарова. – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2018. – 95 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1578
9
3. Архітектура 
будинків і споруд. 
Будівельні конструкції 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до курсового проекту з 
дисциплін 
«Архітектура будинків 
і споруд», «Будівельні 
конструкції» для 
студентів напрямів 
підготовки 6.060101 
«Будівництво», 
6.010104 «Професійна 
освіта. Будівництво» 
всіх форм навчання / 
уклад.: О. М. Сорочан, 
О. А. Бочарова. – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2016. – 51 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/10179

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 
2020 рік - керівник 
студентки, яка 
зайняла ІІ місце у ІІ 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт;
2019 рік – керівник 
студентів – учасників 
ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт ;
2018 рік – керівник 
студентки – учасниці 
ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 17 
років.

291874 Роговий 
Станіслав 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
доктора наук 
ДД 004679, 

виданий 
15.12.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 046888, 
виданий 

05.08.1981, 
Атестат 

доцента ДЦ 
090168, 
виданий 

14.05.1986, 
Атестат 

професора 
12ПP 005742, 

виданий 
30.10.2008

40 Планування 
міст і 
транспорт

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1.Роговой С.И. 
Нелинейное 
деформирование в 
теории железобетона 
и расчет прочности 
сечений: / 
Монографія. Полтава: 
РВВ НТУ, 2002. - 183 
с. 
2. Роговий С.І., 
Іваницька І.О., Губій 
М.М. Технічна 
експлуатація будівель 
і споруд / Навч. 
посібник для 
студентів будівельних 
спеціальностей 
Полтава: ПолтНТУ, 
2017. – 205 с. 
3. Роговий С.І., 
Воскобійник П.П., 
Губій М.М., Довженко 
О.О. Папенко О.І., 



Павліков А.М. 
Руденко Ю.М., 
Конструювання 
залізобетонних 
елементів: / Навч. 
посібник. Полтава: 
ПДТУ 2013 – 124 с.
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”
  Протягом останніх 5 
років керувала 
підготовкою студентів 
до виступів на 
конференціях ДВНЗ 
«ПДТУ», які 
отримували перші та 
другі місця, або 
подяку за активну 
участь. У 2017р  
підготовил 1 учасника 
другого туру 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 
робіт.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
   2013-2017 рік 
виконувал обов’язки 
завідувача кафедрою 
ПолтНТУ ім. Юрія 
Кондратюка.
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 працівників 
як офіційного 
оппонента: по 
дисертаційній роботі 
на тему: «Розвиток 
наукових основ 
розробки ефективних 
конструкцій 
шпунтових стін» зі 
спеціальності 05.23.01 
– будівельні 
конструкції, будівлі та 
споруди. Здобувач 
Бабич Василь 
Іванович. 
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 45 
років.

291874 Роговий 
Станіслав 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
доктора наук 
ДД 004679, 

виданий 
15.12.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 046888, 
виданий 

05.08.1981, 
Атестат 

доцента ДЦ 
090168, 
виданий 

14.05.1986, 
Атестат 

професора 
12ПP 005742, 

виданий 
30.10.2008

40 Інженерна 
геодезія 

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1.Роговой С.И. 
Нелинейное 
деформирование в 
теории железобетона 
и расчет прочности 
сечений: / 
Монографія. Полтава: 
РВВ НТУ, 2002. - 183 
с. 
2. Роговий С.І., 
Іваницька І.О., Губій 
М.М. Технічна 
експлуатація будівель 
і споруд / Навч. 
посібник для 
студентів будівельних 
спеціальностей 
Полтава: ПолтНТУ, 
2017. – 205 с. 
3. Роговий С.І., 
Воскобійник П.П., 
Губій М.М., Довженко 
О.О. Папенко О.І., 
Павліков А.М. 
Руденко Ю.М., 
Конструювання 
залізобетонних 
елементів: / Навч. 
посібник. Полтава: 
ПДТУ 2013 – 124 с.
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”
  Протягом останніх 5 
років керувала 
підготовкою студентів 
до виступів на 
конференціях ДВНЗ 
«ПДТУ», які 
отримували перші та 
другі місця, або 
подяку за активну 
участь. У 2017р  
підготовил 1 учасника 
другого туру 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 
робіт.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
   2013-2017 рік 
виконувал обов’язки 
завідувача кафедрою 
ПолтНТУ ім. Юрія 
Кондратюка.
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 працівників 
як офіційного 
оппонента: по 
дисертаційній роботі 
на тему: «Розвиток 
наукових основ 
розробки ефективних 
конструкцій 
шпунтових стін» зі 
спеціальності 05.23.01 



– будівельні 
конструкції, будівлі та 
споруди. Здобувач 
Бабич Василь 
Іванович. 
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 45 
років.

291874 Роговий 
Станіслав 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
доктора наук 
ДД 004679, 

виданий 
15.12.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 046888, 
виданий 

05.08.1981, 
Атестат 

доцента ДЦ 
090168, 
виданий 

14.05.1986, 
Атестат 

професора 
12ПP 005742, 

виданий 
30.10.2008

40 Основи 
містобудування

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1.Роговой С.И. 
Нелинейное 
деформирование в 
теории железобетона 
и расчет прочности 
сечений: / 
Монографія. Полтава: 
РВВ НТУ, 2002. - 183 
с. 
2. Роговий С.І., 
Іваницька І.О., Губій 
М.М. Технічна 
експлуатація будівель 
і споруд / Навч. 
посібник для 
студентів будівельних 
спеціальностей 
Полтава: ПолтНТУ, 
2017. – 205 с. 
3. Роговий С.І., 
Воскобійник П.П., 
Губій М.М., Довженко 
О.О. Папенко О.І., 
Павліков А.М. 
Руденко Ю.М., 
Конструювання 
залізобетонних 
елементів: / Навч. 
посібник. Полтава: 
ПДТУ 2013 – 124 с.
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”
  Протягом останніх 5 
років керувала 
підготовкою студентів 
до виступів на 
конференціях ДВНЗ 
«ПДТУ», які 
отримували перші та 
другі місця, або 
подяку за активну 



участь. У 2017р  
підготовил 1 учасника 
другого туру 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 
робіт.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
   2013-2017 рік 
виконувал обов’язки 
завідувача кафедрою 
ПолтНТУ ім. Юрія 
Кондратюка.
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 працівників 
як офіційного 
оппонента: по 
дисертаційній роботі 
на тему: «Розвиток 
наукових основ 
розробки ефективних 
конструкцій 
шпунтових стін» зі 
спеціальності 05.23.01 
– будівельні 
конструкції, будівлі та 
споруди. Здобувач 
Бабич Василь 
Іванович. 
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 45 
років.

291874 Роговий 
Станіслав 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
доктора наук 
ДД 004679, 

виданий 
15.12.2005, 

40 Технологія 
будівельних 
процесів в 
архітектурному 
середовище

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:



Диплом 
кандидата наук 

TH 046888, 
виданий 

05.08.1981, 
Атестат 

доцента ДЦ 
090168, 
виданий 

14.05.1986, 
Атестат 

професора 
12ПP 005742, 

виданий 
30.10.2008

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1.Роговой С.И. 
Нелинейное 
деформирование в 
теории железобетона 
и расчет прочности 
сечений: / 
Монографія. Полтава: 
РВВ НТУ, 2002. - 183 
с. 
2. Роговий С.І., 
Іваницька І.О., Губій 
М.М. Технічна 
експлуатація будівель 
і споруд / Навч. 
посібник для 
студентів будівельних 
спеціальностей 
Полтава: ПолтНТУ, 
2017. – 205 с. 
3. Роговий С.І., 
Воскобійник П.П., 
Губій М.М., Довженко 
О.О. Папенко О.І., 
Павліков А.М. 
Руденко Ю.М., 
Конструювання 
залізобетонних 
елементів: / Навч. 
посібник. Полтава: 
ПДТУ 2013 – 124 с.
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”
  Протягом останніх 5 
років керувала 
підготовкою студентів 
до виступів на 
конференціях ДВНЗ 
«ПДТУ», які 
отримували перші та 
другі місця, або 
подяку за активну 
участь. У 2017р  
підготовил 1 учасника 
другого туру 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 
робіт.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
   2013-2017 рік 
виконувал обов’язки 
завідувача кафедрою 
ПолтНТУ ім. Юрія 
Кондратюка.
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 працівників 
як офіційного 
оппонента: по 
дисертаційній роботі 
на тему: «Розвиток 
наукових основ 
розробки ефективних 
конструкцій 
шпунтових стін» зі 
спеціальності 05.23.01 
– будівельні 
конструкції, будівлі та 
споруди. Здобувач 
Бабич Василь 
Іванович. 
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 45 
років.

364713 Губарь 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

45 Архітектура 
будівель та 
споруд

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Русін В.В. Формування 
мережі і типів 
лікувально-
профілактичних 
закладів в сучасних 
соціальних умовах 
великого міста (на 
прикладі м. Полтава): 
дис.канд. арх.: 18.00 
02 / Київський 
Національний 
університет 



будівництва і 
архітектури
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 
наукового керівника 
магістрів кафедри 
(2020-2021 рр.)
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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 архітектурного 
факультету ПолтІБІ, 
- завідувач кафедрою 
дизайну 
архітектурного 
середовища, 
проректор із 
навчально-
методичної та 
наукової роботи 
Полтавського 
інституту економіки і 
права (ПІЕП) 
Університету 
«Україна», 
- завідувач кафедрою 
дизайну та реклами, 
професор кафедри, 
перший проректор з 
науково-педагогічної 
роботи ПІЕП, 
- до 2019 року - 
президент 
Благодійного Фонду 
В.І. Вернадського
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 



   Досвід роботи за 
спеціальністю 30 
років.

364713 Губарь 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

45 Композиція Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Русін В.В. Формування 
мережі і типів 
лікувально-
профілактичних 
закладів в сучасних 
соціальних умовах 
великого міста (на 
прикладі м. Полтава): 
дис.канд. арх.: 18.00 
02 / Київський 
Національний 
університет 
будівництва і 
архітектури
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 
наукового керівника 
магістрів кафедри 
(2020-2021 рр.)
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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 архітектурного 



факультету ПолтІБІ, 
- завідувач кафедрою 
дизайну 
архітектурного 
середовища, 
проректор із 
навчально-
методичної та 
наукової роботи 
Полтавського 
інституту економіки і 
права (ПІЕП) 
Університету 
«Україна», 
- завідувач кафедрою 
дизайну та реклами, 
професор кафедри, 
перший проректор з 
науково-педагогічної 
роботи ПІЕП, 
- до 2019 року - 
президент 
Благодійного Фонду 
В.І. Вернадського
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 30 
років.

364713 Губарь 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

45 Рисунок Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Русін В.В. Формування 
мережі і типів 
лікувально-
профілактичних 
закладів в сучасних 
соціальних умовах 
великого міста (на 
прикладі м. Полтава): 
дис.канд. арх.: 18.00 
02 / Київський 
Національний 
університет 
будівництва і 
архітектури
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 
наукового керівника 
магістрів кафедри 
(2020-2021 рр.)
10) організаційна 
робота у закладах 



освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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 архітектурного 
факультету ПолтІБІ, 
- завідувач кафедрою 
дизайну 
архітектурного 
середовища, 
проректор із 
навчально-
методичної та 
наукової роботи 
Полтавського 
інституту економіки і 
права (ПІЕП) 
Університету 
«Україна», 
- завідувач кафедрою 
дизайну та реклами, 
професор кафедри, 
перший проректор з 
науково-педагогічної 
роботи ПІЕП, 
- до 2019 року - 
президент 
Благодійного Фонду 
В.І. Вернадського
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 30 
років.

181968 Потапова 
Наталія 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент у 

виробничій 
сфері, Диплом 

магістра, 
Маріупольськи

й державний 
університет, 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 

17 Економіка 
будівництва 
України

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. Потапова Н.М. 
Територіальний 
аспект формування 



029 
Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026324, 
виданий 

10.11.2004, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
011585, 

виданий 
16.02.2006

транспортного 
комплексу // Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2016. 
– Вип. 31. – С. 189-194. 
(Index Copernicus).
2. Гуренко А.В., 
Потапова Н.М. 
Сучасні напрями 
удосконалення 
системи менеджменту 
портової 
інфраструктури // 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2016. 
– Вип. 32. – С. 27-35. 
(Index Copernicus).
3.Потапова Н.М., 
Оніщенко В.В. 
Передумови розвитку 
транспортно-
експедиторських 
послуг в Україні // 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2016. 
– Вип. 32. – С. 56-61.
4 Потапова Н.М., 
Оніщенко В.В. 
Перевантажувальні 
комплекси портів  як 
основа підвищення їх 
конкурентоспроможн
ості // Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2016. 
– Вип. 33. – С. 192-
202. (Index 
Copernicus).
5. Потапова Н.М. 
Ресурсозбереження у 
системі управління 
житлово-
комунальним 
комплексом регіону // 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності: Збірник 
наукових праць. – 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. – Вип. 
15. – С. 239-243. (Index 
Copernicus).
6. Потапова Н.М., 
Оніщенко В.В. Вплив 
людського фактору на 



причині аварійності в 
системі роботи  
морського та 
річкового транспорту 
// Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
– Вип. 34. – С. 252-
258. (Index 
Copernicus).
7. Потапова Н.М. 
Екологічний 
менеджмент як 
фактор еколого-
економічної 
ефективності 
діяльності 
промислових 
підприємств / Н.М. 
Потапова // Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
– Вип. 35. – С. 19-25. 
(Index Copernicus).
8. Потапова Н.М. 
Еколого-економічні 
аспекти регіональної 
організації 
безвідходного 
виробництва в Україні 
// Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
– Вип. 36. – С. 273-
278. (Index 
Copernicus).
9. Макаренко М.В., 
Потапова Н.М. 
Особливості 
управління 
логістичними 
системами 
підприємств // Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
– Вип. 36. – С. 73-80.
10. Потапова Н.М. 
Регіональні аспекти 
утилізації відходів в 
Україні // Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності: Збірник 
наукових праць. – 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018. – Вип. 



15. – С. 60-65. (Index 
Copernicus).
11. Потапова Н.М, 
Кравченко А.В. 
Портові кластери та 
економічний розвиток 
портів // Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
– Вип. 37. – С. 79-85. 
(Index Copernicus).
12. Потапова Н.М. 
Особливості 
управління 
соціальною 
інфраструктурою міст 
у сталому 
регіональному 
розвитку // 
Причорноморські 
економічні студії. – 
2020. – Вип. 53. – С. 
145-149. (Index 
Copernicus).
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Потапова Н.М. 
Територіальний 
аспект формування 
транспортного 
комплексу // Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2016. 
– Вип. 31. – С. 189-194. 
(Index Copernicus).
2. Гуренко А.В., 
Потапова Н.М. 
Сучасні напрями 
удосконалення 
системи менеджменту 
портової 
інфраструктури // 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2016. 
– Вип. 32. – С. 27-35. 
(Index Copernicus).
3. Потапова Н.М., 
Оніщенко В.В. 
Передумови розвитку 
транспортно-
експедиторських 
послуг в Україні // 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 



праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2016. 
– Вип. 32. – С. 56-61.
4. Потапова Н.М., 
Оніщенко В.В. 
Перевантажувальні 
комплекси портів  як 
основа підвищення їх 
конкурентоспроможн
ості // Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2016. 
– Вип. 33. – С. 192-
202. (Index 
Copernicus).
5. Потапова Н.М. 
Ресурсозбереження у 
системі управління 
житлово-
комунальним 
комплексом регіону // 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності: Збірник 
наукових праць. – 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. – Вип. 
15. – С. 239-243. (Index 
Copernicus).
6. Потапова Н.М., 
Оніщенко В.В. Вплив 
людського фактору на 
причині аварійності в 
системі роботи  
морського та 
річкового транспорту 
// Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
– Вип. 34. – С. 252-
258. (Index 
Copernicus).
7. Потапова Н.М. 
Екологічний 
менеджмент як 
фактор еколого-
економічної 
ефективності 
діяльності 
промислових 
підприємств / Н.М. 
Потапова // Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
– Вип. 35. – С. 19-25. 
(Index Copernicus).
8. Потапова Н.М. 
Еколого-економічні 
аспекти регіональної 
організації 
безвідходного 



виробництва в Україні 
// Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
– Вип. 36. – С. 273-
278. (Index 
Copernicus).
9. Макаренко М.В., 
Потапова Н.М. 
Особливості 
управління 
логістичними 
системами 
підприємств // Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
– Вип. 36. – С. 73-80.
10. Потапова Н.М. 
Регіональні аспекти 
утилізації відходів в 
Україні // Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності: Збірник 
наукових праць. – 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018. – Вип. 
15. – С. 60-65. (Index 
Copernicus).
11. Потапова Н.М, 
Кравченко А.В. 
Портові кластери та 
економічний розвиток 
портів // Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: 
Збірник наукових 
праць. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
– Вип. 37. – С. 79-85. 
(Index Copernicus).
12. Потапова Н.М. 
Особливості 
управління 
соціальною 
інфраструктурою міст 
у сталому 
регіональному 
розвитку // 
Причорноморські 
економічні студії. – 
2020. – Вип. 53. – С. 
145-149. (Index 
Copernicus).
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
  Макаренко М.В., 
Потапова Н.М., 
Оніщенко В.В. 
Особливості 
управління 
інноваційною 



діяльністю морських 
портів України // 
Концепти 
інноваційного 
розвитку 
підприємництва : 
колективна 
монографія / 
Національний 
університет «Києво-
Могилянська 
академія». – К.: 
Інтерсервіс, 2018. – 
Підрозд. 3.3. – С. 165-
173.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Потапова Н.М., 
Тюріна В.В. 
Організація 
виробництва 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки з 
підготовки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Організація 
виробництва» для 
студентів напряму 
підготовки 6.030504 
«Економіка 
підприємства» денної 
форми навчання. - 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. – 22 с. 
– Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/12234

2. Потапова Н.М., 
Тюріна В.В. 
Організація 
виробництва 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Організація 
виробництва» для 
студентів напряму 
підготовки 6.030504 
«Економіка 
підприємства» всіх 
форм навчання. - 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. – 34 с. 
– Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/12241

3. Потапова Н.М., 
Тюріна В.В. Основи 
організації 
виробництва і 
управління 
підприємством 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до самостійної роботи 



студентів з 
дисципліни «Основи 
організації 
виробництва і 
управління 
підприємством» для 
студентів напряму 
підготовки 6.050503 
«Машинобудування» 
всіх форм навчання. - 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. – 33 с. 
– Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/12247

4. Потапова Н.Н. 
Экономика 
предприятия 
[Электронный ресурс] 
: конспект лекций по 
дисциплине 
«Экономика 
предприятия» для 
студентов 
специальностей 
6.050502 
«Инженерная 
механика», 6.050503 
«Машиностроение» 
всех форм обучения. - 
Мариуполь : ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. – 117 с. 
– Режим доступа: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/12100

5. Потапова Н.М. 
Економіка 
землекористування 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Економіка 
землекористування» 
для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» всіх 
форм навчання. - 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. – 20 с. 
– Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/13396

6. Потапова Н.М. 
Економіка 
землекористування 
[Електронний ресурс] 
: конспект лекцій за 
дисципліною 
«Економіка 
землекористування» 
для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» 
(спеціалізація 
Економіка довкілля і 
природних ресурсів) 
всіх форм навчання. - 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. – 121 с. 
– Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/12236

7. Потапова Н.М. 
Економіка 
землекористування 
[Електронний ресурс] 



: методичні вказівки 
до виконання 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Економіка 
землекористування» 
для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» всіх 
форм навчання. - 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. – 15 с. – 
Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/13425

8. Потапова Н.М., 
Тюріна В.В. 
Організація 
виробництва 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Організація 
виробництва» для 
студентів 
спеціальності 051 
Економіка всіх форм 
навчання. - Маріуполь 
: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
– 33 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1582
7
9. Потапова Н.М., 
Тюріна В.В. Економіка 
підприємств 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Економіка 
підприємств» для 
студентів 
спеціальностей 131 
«Прикладна 
механіка», 133 
«Галузеве 
машинобудування», 
015 «Професійна 
освіта (будівництво)», 
191 «Архітектура та 
містобудування», 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
всіх форм навчання. - 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. – 24 с. 
– Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/19993

10. Потапова Н.М., 
Тюріна В.В. 
Організація 
виробництва 
[Електронний ресурс] 
: конспект лекцій з 
дисципліни 
«Організація 
виробництва» для 
студентів за 
спеціальністю 051 
«Економіка» освітньої 
програми «Економіка 
підприємства» денної 
та заочної форм 
навчання. - Маріуполь 



: ДВНЗ «ПДТУ», 
2020. – 155 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1978
8
11. Потапова Н.М. 
Інтелектуальний 
бізнес [Електронний 
ресурс] : методичні 
вказівки до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Інтелектуальний 
бізнес» для студентів 
за спеціальністю 051 
«Економіка» освітньої 
програми «Економіка 
підприємства» денної 
та заочної форм 
навчання. - Маріуполь 
: ДВНЗ «ПДТУ», 
2020. – 30 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1996
0
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років    
   Досвід роботи за 
спеціальністю 16 
років.

364713 Губарь 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

45 Архітектурна 
композиція

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Русін В.В. Формування 
мережі і типів 
лікувально-
профілактичних 
закладів в сучасних 
соціальних умовах 
великого міста (на 
прикладі м. Полтава): 
дис.канд. арх.: 18.00 
02 / Київський 
Національний 
університет 
будівництва і 
архітектури
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 
наукового керівника 



магістрів кафедри 
(2020-2021 рр.)
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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 архітектурного 
факультету ПолтІБІ, 
- завідувач кафедрою 
дизайну 
архітектурного 
середовища, 
проректор із 
навчально-
методичної та 
наукової роботи 
Полтавського 
інституту економіки і 
права (ПІЕП) 
Університету 
«Україна», 
- завідувач кафедрою 
дизайну та реклами, 
професор кафедри, 
перший проректор з 
науково-педагогічної 
роботи ПІЕП, 
- до 2019 року - 
президент 
Благодійного Фонду 
В.І. Вернадського
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 30 
років.

197817 Коваленко 
Анна 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
спеціаліста, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

010104 
Професiйне 
навчання. 

Промислове, 
цивільне та 

сільськогоспод
арське 

14 Теорія 
архітектури і 
архітектурного 
проектування

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle



будівництво, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Приазовський 
державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014703, 
виданий 

31.05.2013

ction
Коваленко А.С., 
Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-75. Index 
Copernicus.– Режим 
доступу: 
Режим доступу: 
http://csw.kart.edu.ua/
article/view/70023
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода // 
Збірник наукових 
праць Українського 
державного 
університету 
залізничного 
транспорту. – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-75.
2. Формирование 
пластики и 
рациональное 
конструирование 
комбинированного 
покрытия // Сучасні 
проблеми архітектури 
та містобудування: 
наук.-техн. зб. – К.: 
КНУБА, 2016. – № 43. 
– С.300-305.
3. Напряженно-
деформированное 
состояние и 
повреждаемость 
элементов 
строительных 
конструкций // Наука 
та виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ПДТУ. – 2018. – Вип. 
19. – С. 130 – 137.
4. Цегляний стиль в 
екстер’єрі та інтер’єрі 
архітектурної 
спадщини та 
сучасності // Наука та 
виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
142–149.
5. Застосування 
об’ємно-планувальних 
засобів забезпечення 



мікрокліматичних 
умов будівель 
цивільного 
призначення // Наука 
та виробництво : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
159–166.
6. Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-75.
7. Архітектурні та 
конструктивні заходи 
при проектуванні 
дитячих установ 
нового типу // Наука 
та виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
167–174.
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. Виконання функцій 
наукового керівника 
магістрів кафедри за 
темами: «Принципи 
формування та 
вдосконалення 
технологічних рішень 
зведення 
індивідуальних 
житлових будинків з 
індустріальних 
сендвич-панелей», 
«Надійність будівлі на 
основі діагностичних 
ознак технічного 
стану і раціональності 
прийнятих 
конструктивних 
рішень», «Комплексне 
дослідження несучої 
здатності будівель 
історичної споруди», 
«Формування 
конструктивних і 
технологічних рішень 
висотних будівель з 
використанням 
композитних 
матеріалів», 
«Організаційно-
технологічні рішення 



будівництва 
адміністративної 
будівлі при підсиленні 
залізобетонних 
конструкцій», 
«Комплексний підхід 
забезпечення 
довговічності несучих 
конструкцій будівлі 
спортивного 
комплексу на основі 
організаційно-
технологічних 
рішень» (2016-
2020рр.)
2. Виконавець 
наукової теми 
(проекту): 
Нормування 
показників корозійної 
стійкості 
металоконструкцій в 
умовах промислової 
атмосфери і 
кліматичних факторів 
Приморського району 
№ держреєстрації 
016U008745.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування 
1. Коваленко А.С. 
Залізобетонні, кам 
яні, дерев' яні, 
пластмасові 
конструкції: конспект 
лекцій з дисципліни 
«Залізобетонні, кам 
яні, дерев' яні, 
пластмасові 
конструкції» для 
студентів 
спеціальності 191 
«Архітектура і 
містобудування». 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. – 93 с 
2. Коваленко А.С. 
Залізобетонні та кам 
яні конструкції: 
методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення курсу 
«Залізобетонні та кам 
яні конструкції» для 
студентів 
спеціальностей 191 
«Архітектура і 
містобудування», 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
усіх форм навчання / 
уклад.: А.С. 
Коваленко. – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2020. – 25 с.
3. Коваленко А.С. 
Залізобетонні та кам 
яні конструкції: 
методичні вказівки по 



виконанню 
практичних занять по 
дисципліні 
«Залізобетонні та кам 
яні конструкції» для 
студентів 
спеціальностей 191 
«Архітектура і 
містобудування», 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
усіх форм навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. – 55 с. 
4. Коваленко А.С. 
Інженерне 
обладнання будинків: 
методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення курсу 
«Інженерне 
обладнання будинків» 
для студентів 
спеціальностей 191 
«Архітектура і 
містобудування», 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
усіх форм навчання / 
уклад.: А.С. 
Коваленко. – 
Маріуполь: ПДТУ, 
2021. – 24 с.
5. Коваленко А.С. 
Тепло-, 
газопостачання та 
вентиляція: методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення курсу 
«Тепло-, 
газопостачання та 
вентиляція» для 
студентів 
спеціальностей 191 
«Архітектура і 
містобудування», 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
усіх форм навчання / 
уклад.: А.С. 
Коваленко. – 
Маріуполь: ПДТУ, 
2021. – 25 с.
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
Коваленко А.С. 
куратор групи 
студентів 
Національного 
архітектурного 
студентського 
конкурсу STEEL 
FREEDOM 2020, 
https://steelfreedom.ua
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 14 років
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування 
підприємства ТОВ 
"Будгазтеплоавтомати
ка" м. Маріуполь 
(безпека та надійність 
будівель і споруд при 
експлуатації)

197817 Коваленко 
Анна 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
спеціаліста, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

010104 
Професiйне 
навчання. 

Промислове, 
цивільне та 

сільськогоспод
арське 

будівництво, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Приазовський 
державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014703, 
виданий 

31.05.2013

14 Інженерне 
обладнання 
будинків

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
Коваленко А.С., 
Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-75. Index 
Copernicus.– Режим 
доступу: 
Режим доступу: 
http://csw.kart.edu.ua/
article/view/70023
2) наявність не менше 
п'яти наукових 



публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода // 
Збірник наукових 
праць Українського 
державного 
університету 
залізничного 
транспорту. – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-75.
2. Формирование 
пластики и 
рациональное 
конструирование 
комбинированного 
покрытия // Сучасні 
проблеми архітектури 
та містобудування: 
наук.-техн. зб. – К.: 
КНУБА, 2016. – № 43. 
– С.300-305.
3. Напряженно-
деформированное 
состояние и 
повреждаемость 
элементов 
строительных 
конструкций // Наука 
та виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ПДТУ. – 2018. – Вип. 
19. – С. 130 – 137.
4. Цегляний стиль в 
екстер’єрі та інтер’єрі 
архітектурної 
спадщини та 
сучасності // Наука та 
виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
142–149.
5. Застосування 
об’ємно-планувальних 
засобів забезпечення 
мікрокліматичних 
умов будівель 
цивільного 
призначення // Наука 
та виробництво : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
159–166.
6. Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-75.
7. Архітектурні та 



конструктивні заходи 
при проектуванні 
дитячих установ 
нового типу // Наука 
та виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
167–174.
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. Виконання функцій 
наукового керівника 
магістрів кафедри за 
темами: «Принципи 
формування та 
вдосконалення 
технологічних рішень 
зведення 
індивідуальних 
житлових будинків з 
індустріальних 
сендвич-панелей», 
«Надійність будівлі на 
основі діагностичних 
ознак технічного 
стану і раціональності 
прийнятих 
конструктивних 
рішень», «Комплексне 
дослідження несучої 
здатності будівель 
історичної споруди», 
«Формування 
конструктивних і 
технологічних рішень 
висотних будівель з 
використанням 
композитних 
матеріалів», 
«Організаційно-
технологічні рішення 
будівництва 
адміністративної 
будівлі при підсиленні 
залізобетонних 
конструкцій», 
«Комплексний підхід 
забезпечення 
довговічності несучих 
конструкцій будівлі 
спортивного 
комплексу на основі 
організаційно-
технологічних 
рішень» (2016-
2020рр.)
2. Виконавець 
наукової теми 
(проекту): 
Нормування 
показників корозійної 
стійкості 
металоконструкцій в 
умовах промислової 
атмосфери і 



кліматичних факторів 
Приморського району 
№ держреєстрації 
016U008745.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування 

197817 Коваленко 
Анна 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
спеціаліста, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

010104 
Професiйне 
навчання. 

Промислове, 
цивільне та 

сільськогоспод
арське 

будівництво, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Приазовський 
державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014703, 
виданий 

31.05.2013

14 Будівельні 
конструкції  

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
Коваленко А.С., 
Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-75. Index 
Copernicus.– Режим 
доступу: 
Режим доступу: 
http://csw.kart.edu.ua/
article/view/70023
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода // 
Збірник наукових 
праць Українського 
державного 
університету 
залізничного 
транспорту. – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-75.
2. Формирование 
пластики и 
рациональное 



конструирование 
комбинированного 
покрытия // Сучасні 
проблеми архітектури 
та містобудування: 
наук.-техн. зб. – К.: 
КНУБА, 2016. – № 43. 
– С.300-305.
3. Напряженно-
деформированное 
состояние и 
повреждаемость 
элементов 
строительных 
конструкций // Наука 
та виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ПДТУ. – 2018. – Вип. 
19. – С. 130 – 137.
4. Цегляний стиль в 
екстер’єрі та інтер’єрі 
архітектурної 
спадщини та 
сучасності // Наука та 
виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
142–149.
5. Застосування 
об’ємно-планувальних 
засобів забезпечення 
мікрокліматичних 
умов будівель 
цивільного 
призначення // Наука 
та виробництво : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
159–166.
6. Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-75.
7. Архітектурні та 
конструктивні заходи 
при проектуванні 
дитячих установ 
нового типу // Наука 
та виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
167–174.
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. Виконання функцій 
наукового керівника 
магістрів кафедри за 
темами: «Принципи 
формування та 
вдосконалення 
технологічних рішень 
зведення 
індивідуальних 
житлових будинків з 
індустріальних 
сендвич-панелей», 
«Надійність будівлі на 
основі діагностичних 
ознак технічного 
стану і раціональності 
прийнятих 
конструктивних 
рішень», «Комплексне 
дослідження несучої 
здатності будівель 
історичної споруди», 
«Формування 
конструктивних і 
технологічних рішень 
висотних будівель з 
використанням 
композитних 
матеріалів», 
«Організаційно-
технологічні рішення 
будівництва 
адміністративної 
будівлі при підсиленні 
залізобетонних 
конструкцій», 
«Комплексний підхід 
забезпечення 
довговічності несучих 
конструкцій будівлі 
спортивного 
комплексу на основі 
організаційно-
технологічних 
рішень» (2016-
2020рр.)
2. Виконавець 
наукової теми 
(проекту): 
Нормування 
показників корозійної 
стійкості 
металоконструкцій в 
умовах промислової 
атмосфери і 
кліматичних факторів 
Приморського району 
№ держреєстрації 
016U008745.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування 
1. Коваленко А.С. 
Залізобетонні, кам 
яні, дерев' яні, 
пластмасові 
конструкції: конспект 
лекцій з дисципліни 



«Залізобетонні, кам 
яні, дерев' яні, 
пластмасові 
конструкції» для 
студентів 
спеціальності 191 
«Архітектура і 
містобудування». 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. – 93 с 
2. Коваленко А.С. 
Залізобетонні та кам 
яні конструкції: 
методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення курсу 
«Залізобетонні та кам 
яні конструкції» для 
студентів 
спеціальностей 191 
«Архітектура і 
містобудування», 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
усіх форм навчання / 
уклад.: А.С. 
Коваленко. – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2020. – 25 с.
3. Коваленко А.С. 
Залізобетонні та кам 
яні конструкції: 
методичні вказівки по 
виконанню 
практичних занять по 
дисципліні 
«Залізобетонні та кам 
яні конструкції» для 
студентів 
спеціальностей 191 
«Архітектура і 
містобудування», 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
усіх форм навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. – 55 с. 
4. Коваленко А.С. 
Інженерне 
обладнання будинків: 
методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення курсу 
«Інженерне 
обладнання будинків» 
для студентів 
спеціальностей 191 
«Архітектура і 
містобудування», 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
усіх форм навчання / 
уклад.: А.С. 
Коваленко. – 
Маріуполь: ПДТУ, 
2021. – 24 с.
5. Коваленко А.С. 
Тепло-, 
газопостачання та 
вентиляція: методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення курсу 
«Тепло-, 
газопостачання та 
вентиляція» для 
студентів 
спеціальностей 191 
«Архітектура і 



містобудування», 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
усіх форм навчання / 
уклад.: А.С. 
Коваленко. – 
Маріуполь: ПДТУ, 
2021. – 25 с.
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
Коваленко А.С. 
куратор групи 
студентів 
Національного 
архітектурного 
студентського 
конкурсу STEEL 
FREEDOM 2020, 
https://steelfreedom.ua
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 14 років
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування 
підприємства ТОВ 
"Будгазтеплоавтомати
ка" м. Маріуполь 
(безпека та надійність 
будівель і споруд при 
експлуатації)

196355 Кущенко 
Ігор 
Володимиро
вич

Доцента, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
спеціаліста, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 

5 Основи 
організації 
будівельного 
виробництва та 
менеджмент

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
2) наявність не менше 



рік закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
010104 

Професiйне 
навчання. 

Промислове, 
громадське та 
сільськогоспод

арське 
будівництво, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046459, 
виданий 

20.03.2018

п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Kuschenko I.V. 
Assurance of structural 
steel survivability based 
on reservation of  
production facilities 
corrosion proofness 
/I.V. Kushenko // 
Збірник наукових 
праць. Серія: Галузеве 
машинобудування, 
будівництво. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2017. –  Вип. 2 (49) . – 
С. 277-284.
2. Кущенко И.В. 
Мониторинг и 
диагностика 
работоспособности 
стальных 
конструкций на 
основе 
квантификации 
коррозионной 
защищенности / 
И.В.Кущенко // 
Науковий вісник 
будівництва. – Харків: 
ХНУБА, 2017. – № 
3/89. – С. 71-76 .
3. Королёв В.П. 
Обеспечение 
коррозионной 
защищенности 
конструкций с учетом 
рисков 
технологической 
безопасности 
промышленных 
объектов / В.П. 
Королёв, И.В. 
Кущенко // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
университету імени 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2017. – № 3 . – С. 130-
136 .
4. Кущенко И.В. 
Методика 
мониторинга 
живучести 
металлоконструкций с 
учетом уровня 
коррозионной 
опасности / И.В. 
Кущенко // 
Сталезалізобетонні 
конструкції: 
дослідження, 
проектування, 
будівництво, 
експлуатація. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2016. – № 12. – С. 161-
168.
5. Королёв П.В. 
Управление рисками 
коррозионной 
защищенности при 
решении прямой и 
обратной задач 
живучести стальных 
конструкций / П.В. 



Королёв, В.П. 
Королёв, И.В. 
Кущенко // Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури. – 
Одеса: ОДАБА, 2016. – 
№ 63. – С. 67-75.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
Забезпечення 
корозійної та 
функціональної 
стійкості 
металомістких 
комплексів і 
критичної 
інфраструктури за 
допомогою 
інноваційних 
науковомістких 
екоресурсозберігаючи
х технологій [Текст] : 
монографія / 
[Савенко В. І. та ін.] ; 
під заг. ред. Плугіна 
[та ін.] ; Держ. екол. 
акад. післядиплом. 
освіти та упр. [та ін.]. - 
Київ : Центр учбової 
літератури, 2019. - 304 
с. : рис., табл. - 
Бібліогр.: с. 212-241. - 
300 прим. - ISBN 978-
611-01-1644-2
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
Керівник навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу «Центр 
кар’єри» з 2006р. по 
теперішній час
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 



дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Забезпечення 
корозійної та 
функціональної 
стійкості 
металомістких 
комплексів і 
критичної 
інфраструктури за 
допомогою 
інноваційних 
науковомістких 
екоресурсозберігаючи
х технологій, авт. 
Савенко В.І., Плугін 
А.А., Кущенко І.В., 
Машков О.А., 
Висоцька Л.М., 
Ващенко В.М., Бондар 
О.І., Вакараш В.М., 
Корольов В.П., 
Максимов С.Ю., 
Журавський О.Д., 
Куліков П.М. Центр 
учбової літератури, 
Київ, Україна, 2019, 
306 с.
2.Энергоресурсосберег
ающие технологии 
борьбы с коррозией, 
тплопотерями, 
управление 
процессами и 
энергоменеджмент, 
авт. Савенко В.И., 
Фиалко Н.М., Плугин 
А.А., Бондарь А.И., 
Ващенко В.Н., 
Кущенко И.В., 
Доценко С.И., 
Высоцкая Л.Н., 
Куликов П.М., 
Машков О.А., 
Пальчик П.П., 
Максимов С.Ю., 
Журавский А.Д. Центр 
учебной литературы, 
Киев, Украина, 2019, 
250с.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 5 років
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років 
(ММК ім. Ілліча, МК 
«Азовсталь», ООО 
Метінвест-
Промсервіс, 
Азовелектросталь)

75492 Гібаленко 
Олександр 
Миколайови
ч

Завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
доктора наук 

ДД 006151, 
виданий 

22 Історія 
архітектури 
Приазовського 
регіону

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 



місце 
роботи

13.12.2016, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 001644, 

виданий 
06.04.1993, 

Атестат 
доцента ДЦAP 

005698, 
виданий 

26.05.1997

групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. Гибаленко А.Н. 
Мониторингкоррозио
ннойопасностиметалл
оконструкций на 
основе 
характеристики 
потерикачества / 
Збірник наукових 
праць Української 
державної академії 
залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ. – 2016. –  
№161. – С.83-89. 
IndexCopernicus.– 
Режим доступу: 
https://doi.org/10.1866
4/1994-
7852.161.2016.76733
2. Гибаленко А.Н., 
Коваленко А.С., 
Трофимчук Т.С. 
Расчетно-
экспериментальнаяоц
енка характеристики 
живу чести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-
75.IndexCopernicus. – 
Режим доступу: 
http://csw.kart.edu.ua/
article/view/70023
3. Гибаленко А. Н. 
Оценка живу чести 
металлоконструкций 
при моделировании 
факторов 
эксплуатации / А. Н. 
Гибаленко, Т. С. 
Трофимчук // Наука 
та прогрес транспорту. 
Вісник 
Дніпропетровського 
національного 
університету 
залізничного 
транспорту імені 
академіка В. 
Лазаряна. - 2016. - № 
2. - С. 119-128. 
IndexCopernicus. –  
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/vdnuzt_2016_2_14
4. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг уровня 
коррозионной 
опасности 
металлоконструкций с 
учетом 
конструктивних 
параметров и 



русловий 
эксплуатации / 
Збірник наукових 
праць. Серія: галузеве 
машинобудування, 
будівництво. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2016. – Вип.2(46). – 
С.68-74. 
IndexCopernicus. – 
Режим доступу: 
http://znp.nupp.edu.ua
/files/archive/ua/46_2
016/10.pdf
5. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг 
остаточного ресурса 
металлоконструкций в 
коррозионных средах 
/ А.Н. Гибаленко // 
ACADEMIC JOURNAL 
Series: 
IndustrialMachineBuild
ing, CivilEngineering. – 
Полтава: ПНТУ, 2017. 
– Т. 3 (45). –С. 110-116. 
– IndexCopernicus.– 
Режим доступу: 
http://journals.nupp.ed
u.ua/znp/article/view/1
83.
6. Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Обеспечение 
долговременного 
хранения 
металлоконструкций 
при использовании 
вторичной 
противокоррозионной 
защиты / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2019. – Вип. 
23. – С. 11–
17.Наукометрична 
база WorldCat. – 
Режим доступу: 
http://dx.doi.org/10.31
650/2707-3068-2019-
23-11-17
7. Гібаленко А.Н., 
Гібаленко В.А., 
Бочарова О.А. 
Технологічність робіт 
забезпечення 
вторинного захисту 
металоконструкцій від 
корозії в умовах 
хімічно активних 
середовищ / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2020. – Вип. 
ХХ. – С. ХХ–ХХ. 
Наукометрична база 
WorldCat. – Режим 
доступу: 
http://dx.doi.org/10.31
650/2707-3068-2019-
23-11-17
8. O. M. Gibalenko, V. 
A. Gibalenko. 
CorrosionProtectionofM
etalStructuresinManufa
cturingConditions/ 
Inbook: 



Proceedingsofthe 2nd 
InternationalConferenc
eonBuildingInnovations
, – ICBI 2019, pp.45-52. 
ChapterJune 2020. – 
IndexedbyScopus – 
DOI: 10.1007/978-3-
030-42939-3_5. 
Modeofaccess. 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-42939-3_5
9. Gibalenko О, 
,Gibalenko V. 
Bocharova O. 
Anticorrosiveprotection
ofstructuresinrobustdesi
gn [Electronicresource] 
Eastern-
EuropeanJournalofEnte
rprise Technologies. – 
2020. – Vol. 5, N 12 
(107). – Р. 66–72. – 
IndexedbyScopus – 
Modeofaccess: 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/2148
21 
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гібаленко О.М. 
Методологічні 
підходи до 
забезпечення якості та 
надійності 
протикорозійного 
захисту будівельних 
металоконструкцій / 
О.М. Гібаленко // 
Науково-виробничій 
журнал «Промислове 
будівництво та 
інженерні споруди». 
Вип. 1. – Київ 2016г. – 
С.7-18.
2. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг уровня 
коррозионной 
опасности 
металлоконструкций с 
учетом 
конструктивних 
параметров и 
русловий 
эксплуатации / А.Н. 
Гибаленко //Збірник 
наукових праць. Сер.: 
Галузеве 
машинобудування, 
будівництво. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2016. – Вип.2(46). – 
С.68-74.
3. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг 
коррозионной 
опасности  
металлоконструкций 
на основе 
характеристики 
потерикачества / 
Гибаленко А.Н. 
//Збірник наукових 
праць Української 
державної академії 
залізничного 



транспорту – Харків: 
УкрДЗТ. – 2016. –  
№161. – С.83-89.
4. Гибаленко А.Н. 
Методологічні 
підходи до 
забезпечення якості та 
надійності 
протикорозійного 
захисту будівельних 
металоконструкцій / 
А.Н. Гибаленко // 
Науково–виробничій 
журнал «Промислове 
будівництво та 
інженерні споруди». – 
Київ, 2016. – 
№2(2016). – С.13–20.
5. Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Обеспечение 
долговременного 
хранения 
металлоконструкций 
при использовании 
вторичной 
противокоррозионной 
защиты / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2019. – Вип. 
23. – С. 11–17. 
6. Гібаленко А.Н., 
Гібаленко В. А., 
Бочарова О. 
А.Технологічність 
робіт забезпечення 
вторинного захисту 
металоконструкцій від 
корозії в умовах 
хімічно активних 
середовищ./ Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу та деревини : 
зб. наук. пр. / Одеська 
держ. академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса, 
2020. – Вип. 24. – С. 
28–35. – Режим 
доступу: 
https://odabamdipk.wi
xsite.com/sbornik/2420
20
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
Защита от коррозии 
строительных 
металлических 
конструкций: 
монография / А.Н. 
Гибаленко. –
Мариуполь: ГВУЗ 
ПНТУ, 2015. - 286 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
1. Технічне 
регулювання 
надійності та 
конструктивної 
безпеки з 
урахуванням вимог 
протикорозійного 
захисту /Звіт з 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи кафедри 
БТЕіР. № 
держреєстрації 
0117U007298. – Наук. 
керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2018. – 39 с.
2.Удосконалення 
методів і засобів 
забезпечення 
надійності і 
безпечності споруд, 
конструкцій, 
обладнання та 
інженерних мереж 
при проведенні 
моніторингу стану 
об'єктів / Звіт з 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи кафедри 
БТЕіР. - № 
держреєстрації 
018U006937. – Наук. 
керівник О.М. 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2019. – 36 с.іл.
3. Обстеження та 
оцінка технічного 
стану і 
експлуатаційної 
придатності 
конструкцій будівлі на 
об’єкті «Капітальний 
ремонт будівлі КЗ 
«Маріупольська 
камерна філармонія» 
по пр. Металургів, 52 у 
центральному районі 
м. Маріуполя /Звіт з 
НДР №(Б/Н). – Наук. 
керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2019. – 45 с.іл.
4. Розробка 
рекомендацій щодо 
забезпечення 
стійкості 
товстолистового 
прокату ТЛЦ до 
атмосферної корозії 
Звіт з НДР №б/н. – 
Наук. керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ, 
2020. – 25 с.іл.
Гібаленко О.М. 
входить до складу 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:



«Сучасні будівельні 
конструкції з металу, 
деревини та 
пластмас», Засновник: 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. 
Кафедра МД та ПК. 
Свідоцтво про 
державну реєстрацію 
КВ 16172-4644Р.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
1. Гібаленко О.М. є 
завідувачем кафедри 
«Архітектура» 
факультету 
машинобудування та 
зварювання 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету.
2. Гібаленко О.М. є 
директором 
Донбаського центру 
технологічної 
безпеки,(підрозділ 
наукової установи 
ТОВ «Український 
інститут сталевих 
конструкцій ім. 
Шимановського 
В.М.»). Режим 
доступу: 
https://www.urdisc.co
m.ua/prl/kop_dzt.html
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Гібаленко О.М. був 
офіційним опонентом 
наступних здобувачів:
- Носенко О.П. 
«Розвиток наукових 
основ розробки 



ефективних 
конструкцій 
шпунтових стін», 2017 
р. (д.т.н.).
- Гоголь М.В. 
«Регулювання 
напружно-
деформованого стану 
комбінованих 
сталевих 
конструкцій», 2019 р. 
(д.т.н.).
- Тонкачеєв В. 
Г.«Ефективні купола 
зі сталевих 
гнутозварних 
замкнутих профілів з 
вузлами підвищеної 
жорсткості»», 2018 р. 
(к.т.н.). 
2. Гібаленко О.М. є 
членом 
спеціалізованої вченої 
ради:
Д 26.056.03 в 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва i 
архітектури.
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. Гібаленко О.М., 
Ю.Б. Висоцький, B. П. 
Корольов. 
Протикорозійна 
композиція/ Патент 
на корисну модель. 
Пат. 48469 Україна, 
МПК 48469, 
№U200906683. 
Заявл. 25.06.2009; 
опубл. 25.03.2010, 
Бюл. №6. –3 с.
2. Гібаленко О.М., 
Семенов К.О., 
Шишацький А.С. 
Монтажний столик 
для тимчасової 
фіксації елементів 
підсилення ферм. 
Патент на корисну 
модель. 114836 
Україна, МПК № 
201608890. Заявл. 
18.08.2016; опубл. 
27.03.2017. Бюл.№ 6. 
– 4 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Гібаленко О.М.. 
Науково-дослідна 
робота студентів 
/Конспект лекцій з 
дисципліни «Науково-
дослідна робота 



студентів». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 74 
с.
2. Гібаленко О.М. 
Обстеження, 
випробування й 
експлуатація 
будівельних 
конструкцій / 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Обстеження, 
випробування й 
експлуатація 
будівельних 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 120 
с..
3. Гібаленко О.М. 
Технологія 
виготовлення 
металевих 
конструкцій / 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Технологія 
виготовлення 
металевих 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 50 
с..
4. Гібаленко О.М. 
Підсилення 
будівельних 
конструкцій/ 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Підсилення 
будівельних 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 48 
с.
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
Гібаленко О.М 
куратор групи 
студентів переможців 
відбіркового етапу 6-
го Національного 
архітектурного 
студентського 
конкурсу STEEL 
FREEDOM 
2019.https://steelfreedo
m.ua/steel-freedom-
result-2019.html.
16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю
Гібаленко О.М. є 
членом-
кореспондента 
Академії будівництва 
України. Відділення: 
«Монтажні та 
спеціальні види робіт 
в будівництві»
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю більше 
30 років.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1.Наукове 
керівництволаборатор
ії «Комп'ютерно-
інженерні технології» 
(КІТ-2020) кафедри 
«Архітектура» ДНВЗ 
ПДТУ.Режим доступу:
2.Наукове 
консультування 
підприємства: 
Акредитований орган 
оцінки відповідності 
та сертифікації 
продукції 
будівельного та 
протипожежного 
призначення ТОВ 
"СВІТОВІ 
СТАНДАРТИ" м. 
Київ,https://namiskiev.
wixsite.com/global-
standards.
3.Експерт 
Донбаського центру 
технологічноїбезпеки 
ТОВ «Український 
інститут сталевих 
конструкцій 
ім.В.М.Шимановськог
о».з безпеки 
експлуатації та 
надійності 
конструкцій будівель і 
споруд,(напрямок: 
«Технічне обстеження 
будівель і споруд»)

75492 Гібаленко 
Олександр 
Миколайови
ч

Завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
доктора наук 

ДД 006151, 
виданий 

13.12.2016, 

22 Основи 
архітектури 
інтер’єру за 
національними 
традиціями 

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:



роботи Диплом 
кандидата наук 

KH 001644, 
виданий 

06.04.1993, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
005698, 
виданий 

26.05.1997

Таврії та 
Приазов'я

1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. Гибаленко А.Н. 
Мониторингкоррозио
ннойопасностиметалл
оконструкций на 
основе 
характеристики 
потерикачества / 
Збірник наукових 
праць Української 
державної академії 
залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ. – 2016. –  
№161. – С.83-89. 
IndexCopernicus.– 
Режим доступу: 
https://doi.org/10.1866
4/1994-
7852.161.2016.76733
2. Гибаленко А.Н., 
Коваленко А.С., 
Трофимчук Т.С. 
Расчетно-
экспериментальнаяоц
енка характеристики 
живу чести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-
75.IndexCopernicus. – 
Режим доступу: 
http://csw.kart.edu.ua/
article/view/70023
3. Гибаленко А. Н. 
Оценка живу чести 
металлоконструкций 
при моделировании 
факторов 
эксплуатации / А. Н. 
Гибаленко, Т. С. 
Трофимчук // Наука 
та прогрес транспорту. 
Вісник 
Дніпропетровського 
національного 
університету 
залізничного 
транспорту імені 
академіка В. 
Лазаряна. - 2016. - № 
2. - С. 119-128. 
IndexCopernicus. –  
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/vdnuzt_2016_2_14
4. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг уровня 
коррозионной 
опасности 
металлоконструкций с 
учетом 
конструктивних 
параметров и 
русловий 



эксплуатации / 
Збірник наукових 
праць. Серія: галузеве 
машинобудування, 
будівництво. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2016. – Вип.2(46). – 
С.68-74. 
IndexCopernicus. – 
Режим доступу: 
http://znp.nupp.edu.ua
/files/archive/ua/46_2
016/10.pdf
5. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг 
остаточного ресурса 
металлоконструкций в 
коррозионных средах 
/ А.Н. Гибаленко // 
ACADEMIC JOURNAL 
Series: 
IndustrialMachineBuild
ing, CivilEngineering. – 
Полтава: ПНТУ, 2017. 
– Т. 3 (45). –С. 110-116. 
– IndexCopernicus.– 
Режим доступу: 
http://journals.nupp.ed
u.ua/znp/article/view/1
83.
6. Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Обеспечение 
долговременного 
хранения 
металлоконструкций 
при использовании 
вторичной 
противокоррозионной 
защиты / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2019. – Вип. 
23. – С. 11–
17.Наукометрична 
база WorldCat. – 
Режим доступу: 
http://dx.doi.org/10.31
650/2707-3068-2019-
23-11-17
7. Гібаленко А.Н., 
Гібаленко В.А., 
Бочарова О.А. 
Технологічність робіт 
забезпечення 
вторинного захисту 
металоконструкцій від 
корозії в умовах 
хімічно активних 
середовищ / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2020. – Вип. 
ХХ. – С. ХХ–ХХ. 
Наукометрична база 
WorldCat. – Режим 
доступу: 
http://dx.doi.org/10.31
650/2707-3068-2019-
23-11-17
8. O. M. Gibalenko, V. 
A. Gibalenko. 
CorrosionProtectionofM
etalStructuresinManufa
cturingConditions/ 
Inbook: 
Proceedingsofthe 2nd 



InternationalConferenc
eonBuildingInnovations
, – ICBI 2019, pp.45-52. 
ChapterJune 2020. – 
IndexedbyScopus – 
DOI: 10.1007/978-3-
030-42939-3_5. 
Modeofaccess. 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-42939-3_5
9. Gibalenko О, 
,Gibalenko V. 
Bocharova O. 
Anticorrosiveprotection
ofstructuresinrobustdesi
gn [Electronicresource] 
Eastern-
EuropeanJournalofEnte
rprise Technologies. – 
2020. – Vol. 5, N 12 
(107). – Р. 66–72. – 
IndexedbyScopus – 
Modeofaccess: 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/2148
21 
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гібаленко О.М. 
Методологічні 
підходи до 
забезпечення якості та 
надійності 
протикорозійного 
захисту будівельних 
металоконструкцій / 
О.М. Гібаленко // 
Науково-виробничій 
журнал «Промислове 
будівництво та 
інженерні споруди». 
Вип. 1. – Київ 2016г. – 
С.7-18.
2. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг уровня 
коррозионной 
опасности 
металлоконструкций с 
учетом 
конструктивних 
параметров и 
русловий 
эксплуатации / А.Н. 
Гибаленко //Збірник 
наукових праць. Сер.: 
Галузеве 
машинобудування, 
будівництво. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2016. – Вип.2(46). – 
С.68-74.
3. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг 
коррозионной 
опасности  
металлоконструкций 
на основе 
характеристики 
потерикачества / 
Гибаленко А.Н. 
//Збірник наукових 
праць Української 
державної академії 
залізничного 
транспорту – Харків: 



УкрДЗТ. – 2016. –  
№161. – С.83-89.
4. Гибаленко А.Н. 
Методологічні 
підходи до 
забезпечення якості та 
надійності 
протикорозійного 
захисту будівельних 
металоконструкцій / 
А.Н. Гибаленко // 
Науково–виробничій 
журнал «Промислове 
будівництво та 
інженерні споруди». – 
Київ, 2016. – 
№2(2016). – С.13–20.
5. Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Обеспечение 
долговременного 
хранения 
металлоконструкций 
при использовании 
вторичной 
противокоррозионной 
защиты / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2019. – Вип. 
23. – С. 11–17. 
6. Гібаленко А.Н., 
Гібаленко В. А., 
Бочарова О. 
А.Технологічність 
робіт забезпечення 
вторинного захисту 
металоконструкцій від 
корозії в умовах 
хімічно активних 
середовищ./ Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу та деревини : 
зб. наук. пр. / Одеська 
держ. академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса, 
2020. – Вип. 24. – С. 
28–35. – Режим 
доступу: 
https://odabamdipk.wi
xsite.com/sbornik/2420
20
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
Защита от коррозии 
строительных 
металлических 
конструкций: 
монография / А.Н. 
Гибаленко. –
Мариуполь: ГВУЗ 
ПНТУ, 2015. - 286 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
1. Технічне 
регулювання 
надійності та 
конструктивної 
безпеки з 
урахуванням вимог 
протикорозійного 
захисту /Звіт з 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи кафедри 
БТЕіР. № 
держреєстрації 
0117U007298. – Наук. 
керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2018. – 39 с.
2.Удосконалення 
методів і засобів 
забезпечення 
надійності і 
безпечності споруд, 
конструкцій, 
обладнання та 
інженерних мереж 
при проведенні 
моніторингу стану 
об'єктів / Звіт з 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи кафедри 
БТЕіР. - № 
держреєстрації 
018U006937. – Наук. 
керівник О.М. 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2019. – 36 с.іл.
3. Обстеження та 
оцінка технічного 
стану і 
експлуатаційної 
придатності 
конструкцій будівлі на 
об’єкті «Капітальний 
ремонт будівлі КЗ 
«Маріупольська 
камерна філармонія» 
по пр. Металургів, 52 у 
центральному районі 
м. Маріуполя /Звіт з 
НДР №(Б/Н). – Наук. 
керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2019. – 45 с.іл.
4. Розробка 
рекомендацій щодо 
забезпечення 
стійкості 
товстолистового 
прокату ТЛЦ до 
атмосферної корозії 
Звіт з НДР №б/н. – 
Наук. керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ, 
2020. – 25 с.іл.
Гібаленко О.М. 
входить до складу 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
«Сучасні будівельні 



конструкції з металу, 
деревини та 
пластмас», Засновник: 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. 
Кафедра МД та ПК. 
Свідоцтво про 
державну реєстрацію 
КВ 16172-4644Р.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
1. Гібаленко О.М. є 
завідувачем кафедри 
«Архітектура» 
факультету 
машинобудування та 
зварювання 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету.
2. Гібаленко О.М. є 
директором 
Донбаського центру 
технологічної 
безпеки,(підрозділ 
наукової установи 
ТОВ «Український 
інститут сталевих 
конструкцій ім. 
Шимановського 
В.М.»). Режим 
доступу: 
https://www.urdisc.co
m.ua/prl/kop_dzt.html
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Гібаленко О.М. був 
офіційним опонентом 
наступних здобувачів:
- Носенко О.П. 
«Розвиток наукових 
основ розробки 
ефективних 



конструкцій 
шпунтових стін», 2017 
р. (д.т.н.).
- Гоголь М.В. 
«Регулювання 
напружно-
деформованого стану 
комбінованих 
сталевих 
конструкцій», 2019 р. 
(д.т.н.).
- Тонкачеєв В. 
Г.«Ефективні купола 
зі сталевих 
гнутозварних 
замкнутих профілів з 
вузлами підвищеної 
жорсткості»», 2018 р. 
(к.т.н.). 
2. Гібаленко О.М. є 
членом 
спеціалізованої вченої 
ради:
Д 26.056.03 в 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва i 
архітектури.
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. Гібаленко О.М., 
Ю.Б. Висоцький, B. П. 
Корольов. 
Протикорозійна 
композиція/ Патент 
на корисну модель. 
Пат. 48469 Україна, 
МПК 48469, 
№U200906683. 
Заявл. 25.06.2009; 
опубл. 25.03.2010, 
Бюл. №6. –3 с.
2. Гібаленко О.М., 
Семенов К.О., 
Шишацький А.С. 
Монтажний столик 
для тимчасової 
фіксації елементів 
підсилення ферм. 
Патент на корисну 
модель. 114836 
Україна, МПК № 
201608890. Заявл. 
18.08.2016; опубл. 
27.03.2017. Бюл.№ 6. 
– 4 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Гібаленко О.М.. 
Науково-дослідна 
робота студентів 
/Конспект лекцій з 
дисципліни «Науково-
дослідна робота 
студентів». - 



Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 74 
с.
2. Гібаленко О.М. 
Обстеження, 
випробування й 
експлуатація 
будівельних 
конструкцій / 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Обстеження, 
випробування й 
експлуатація 
будівельних 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 120 
с..
3. Гібаленко О.М. 
Технологія 
виготовлення 
металевих 
конструкцій / 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Технологія 
виготовлення 
металевих 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 50 
с..
4. Гібаленко О.М. 
Підсилення 
будівельних 
конструкцій/ 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Підсилення 
будівельних 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 48 
с.
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
Гібаленко О.М 
куратор групи 
студентів переможців 
відбіркового етапу 6-
го Національного 
архітектурного 
студентського 
конкурсу STEEL 
FREEDOM 
2019.https://steelfreedo
m.ua/steel-freedom-
result-2019.html.
16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю
Гібаленко О.М. є 
членом-
кореспондента 
Академії будівництва 
України. Відділення: 
«Монтажні та 
спеціальні види робіт 
в будівництві»
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю більше 
30 років.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1.Наукове 
керівництволаборатор
ії «Комп'ютерно-
інженерні технології» 
(КІТ-2020) кафедри 
«Архітектура» ДНВЗ 
ПДТУ.Режим доступу:
2.Наукове 
консультування 
підприємства: 
Акредитований орган 
оцінки відповідності 
та сертифікації 
продукції 
будівельного та 
протипожежного 
призначення ТОВ 
"СВІТОВІ 
СТАНДАРТИ" м. 
Київ,https://namiskiev.
wixsite.com/global-
standards.
3.Експерт 
Донбаського центру 
технологічноїбезпеки 
ТОВ «Український 
інститут сталевих 
конструкцій 
ім.В.М.Шимановськог
о».з безпеки 
експлуатації та 
надійності 
конструкцій будівель і 
споруд,(напрямок: 
«Технічне обстеження 
будівель і споруд»)

75492 Гібаленко 
Олександр 
Миколайови
ч

Завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
доктора наук 

ДД 006151, 
виданий 

13.12.2016, 
Диплом 

22 Образотворче 
мистецтво 
Таврії та  
Приазов'я

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 



кандидата наук 
KH 001644, 

виданий 
06.04.1993, 

Атестат 
доцента ДЦAP 

005698, 
виданий 

26.05.1997

п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. Гибаленко А.Н. 
Мониторингкоррозио
ннойопасностиметалл
оконструкций на 
основе 
характеристики 
потерикачества / 
Збірник наукових 
праць Української 
державної академії 
залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ. – 2016. –  
№161. – С.83-89. 
IndexCopernicus.– 
Режим доступу: 
https://doi.org/10.1866
4/1994-
7852.161.2016.76733
2. Гибаленко А.Н., 
Коваленко А.С., 
Трофимчук Т.С. 
Расчетно-
экспериментальнаяоц
енка характеристики 
живу чести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-
75.IndexCopernicus. – 
Режим доступу: 
http://csw.kart.edu.ua/
article/view/70023
3. Гибаленко А. Н. 
Оценка живу чести 
металлоконструкций 
при моделировании 
факторов 
эксплуатации / А. Н. 
Гибаленко, Т. С. 
Трофимчук // Наука 
та прогрес транспорту. 
Вісник 
Дніпропетровського 
національного 
університету 
залізничного 
транспорту імені 
академіка В. 
Лазаряна. - 2016. - № 
2. - С. 119-128. 
IndexCopernicus. –  
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/vdnuzt_2016_2_14
4. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг уровня 
коррозионной 
опасности 
металлоконструкций с 
учетом 
конструктивних 
параметров и 
русловий 
эксплуатации / 



Збірник наукових 
праць. Серія: галузеве 
машинобудування, 
будівництво. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2016. – Вип.2(46). – 
С.68-74. 
IndexCopernicus. – 
Режим доступу: 
http://znp.nupp.edu.ua
/files/archive/ua/46_2
016/10.pdf
5. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг 
остаточного ресурса 
металлоконструкций в 
коррозионных средах 
/ А.Н. Гибаленко // 
ACADEMIC JOURNAL 
Series: 
IndustrialMachineBuild
ing, CivilEngineering. – 
Полтава: ПНТУ, 2017. 
– Т. 3 (45). –С. 110-116. 
– IndexCopernicus.– 
Режим доступу: 
http://journals.nupp.ed
u.ua/znp/article/view/1
83.
6. Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Обеспечение 
долговременного 
хранения 
металлоконструкций 
при использовании 
вторичной 
противокоррозионной 
защиты / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2019. – Вип. 
23. – С. 11–
17.Наукометрична 
база WorldCat. – 
Режим доступу: 
http://dx.doi.org/10.31
650/2707-3068-2019-
23-11-17
7. Гібаленко А.Н., 
Гібаленко В.А., 
Бочарова О.А. 
Технологічність робіт 
забезпечення 
вторинного захисту 
металоконструкцій від 
корозії в умовах 
хімічно активних 
середовищ / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2020. – Вип. 
ХХ. – С. ХХ–ХХ. 
Наукометрична база 
WorldCat. – Режим 
доступу: 
http://dx.doi.org/10.31
650/2707-3068-2019-
23-11-17
8. O. M. Gibalenko, V. 
A. Gibalenko. 
CorrosionProtectionofM
etalStructuresinManufa
cturingConditions/ 
Inbook: 
Proceedingsofthe 2nd 
InternationalConferenc



eonBuildingInnovations
, – ICBI 2019, pp.45-52. 
ChapterJune 2020. – 
IndexedbyScopus – 
DOI: 10.1007/978-3-
030-42939-3_5. 
Modeofaccess. 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-42939-3_5
9. Gibalenko О, 
,Gibalenko V. 
Bocharova O. 
Anticorrosiveprotection
ofstructuresinrobustdesi
gn [Electronicresource] 
Eastern-
EuropeanJournalofEnte
rprise Technologies. – 
2020. – Vol. 5, N 12 
(107). – Р. 66–72. – 
IndexedbyScopus – 
Modeofaccess: 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/2148
21 
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гібаленко О.М. 
Методологічні 
підходи до 
забезпечення якості та 
надійності 
протикорозійного 
захисту будівельних 
металоконструкцій / 
О.М. Гібаленко // 
Науково-виробничій 
журнал «Промислове 
будівництво та 
інженерні споруди». 
Вип. 1. – Київ 2016г. – 
С.7-18.
2. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг уровня 
коррозионной 
опасности 
металлоконструкций с 
учетом 
конструктивних 
параметров и 
русловий 
эксплуатации / А.Н. 
Гибаленко //Збірник 
наукових праць. Сер.: 
Галузеве 
машинобудування, 
будівництво. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2016. – Вип.2(46). – 
С.68-74.
3. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг 
коррозионной 
опасности  
металлоконструкций 
на основе 
характеристики 
потерикачества / 
Гибаленко А.Н. 
//Збірник наукових 
праць Української 
державної академії 
залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ. – 2016. –  



№161. – С.83-89.
4. Гибаленко А.Н. 
Методологічні 
підходи до 
забезпечення якості та 
надійності 
протикорозійного 
захисту будівельних 
металоконструкцій / 
А.Н. Гибаленко // 
Науково–виробничій 
журнал «Промислове 
будівництво та 
інженерні споруди». – 
Київ, 2016. – 
№2(2016). – С.13–20.
5. Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Обеспечение 
долговременного 
хранения 
металлоконструкций 
при использовании 
вторичной 
противокоррозионной 
защиты / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2019. – Вип. 
23. – С. 11–17. 
6. Гібаленко А.Н., 
Гібаленко В. А., 
Бочарова О. 
А.Технологічність 
робіт забезпечення 
вторинного захисту 
металоконструкцій від 
корозії в умовах 
хімічно активних 
середовищ./ Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу та деревини : 
зб. наук. пр. / Одеська 
держ. академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса, 
2020. – Вип. 24. – С. 
28–35. – Режим 
доступу: 
https://odabamdipk.wi
xsite.com/sbornik/2420
20
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
Защита от коррозии 
строительных 
металлических 
конструкций: 
монография / А.Н. 
Гибаленко. –
Мариуполь: ГВУЗ 
ПНТУ, 2015. - 286 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
1. Технічне 
регулювання 
надійності та 
конструктивної 
безпеки з 
урахуванням вимог 
протикорозійного 
захисту /Звіт з 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи кафедри 
БТЕіР. № 
держреєстрації 
0117U007298. – Наук. 
керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2018. – 39 с.
2.Удосконалення 
методів і засобів 
забезпечення 
надійності і 
безпечності споруд, 
конструкцій, 
обладнання та 
інженерних мереж 
при проведенні 
моніторингу стану 
об'єктів / Звіт з 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи кафедри 
БТЕіР. - № 
держреєстрації 
018U006937. – Наук. 
керівник О.М. 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2019. – 36 с.іл.
3. Обстеження та 
оцінка технічного 
стану і 
експлуатаційної 
придатності 
конструкцій будівлі на 
об’єкті «Капітальний 
ремонт будівлі КЗ 
«Маріупольська 
камерна філармонія» 
по пр. Металургів, 52 у 
центральному районі 
м. Маріуполя /Звіт з 
НДР №(Б/Н). – Наук. 
керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2019. – 45 с.іл.
4. Розробка 
рекомендацій щодо 
забезпечення 
стійкості 
товстолистового 
прокату ТЛЦ до 
атмосферної корозії 
Звіт з НДР №б/н. – 
Наук. керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ, 
2020. – 25 с.іл.
Гібаленко О.М. 
входить до складу 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
«Сучасні будівельні 
конструкції з металу, 



деревини та 
пластмас», Засновник: 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. 
Кафедра МД та ПК. 
Свідоцтво про 
державну реєстрацію 
КВ 16172-4644Р.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
1. Гібаленко О.М. є 
завідувачем кафедри 
«Архітектура» 
факультету 
машинобудування та 
зварювання 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету.
2. Гібаленко О.М. є 
директором 
Донбаського центру 
технологічної 
безпеки,(підрозділ 
наукової установи 
ТОВ «Український 
інститут сталевих 
конструкцій ім. 
Шимановського 
В.М.»). Режим 
доступу: 
https://www.urdisc.co
m.ua/prl/kop_dzt.html
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Гібаленко О.М. був 
офіційним опонентом 
наступних здобувачів:
- Носенко О.П. 
«Розвиток наукових 
основ розробки 
ефективних 
конструкцій 



шпунтових стін», 2017 
р. (д.т.н.).
- Гоголь М.В. 
«Регулювання 
напружно-
деформованого стану 
комбінованих 
сталевих 
конструкцій», 2019 р. 
(д.т.н.).
- Тонкачеєв В. 
Г.«Ефективні купола 
зі сталевих 
гнутозварних 
замкнутих профілів з 
вузлами підвищеної 
жорсткості»», 2018 р. 
(к.т.н.). 
2. Гібаленко О.М. є 
членом 
спеціалізованої вченої 
ради:
Д 26.056.03 в 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва i 
архітектури.
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. Гібаленко О.М., 
Ю.Б. Висоцький, B. П. 
Корольов. 
Протикорозійна 
композиція/ Патент 
на корисну модель. 
Пат. 48469 Україна, 
МПК 48469, 
№U200906683. 
Заявл. 25.06.2009; 
опубл. 25.03.2010, 
Бюл. №6. –3 с.
2. Гібаленко О.М., 
Семенов К.О., 
Шишацький А.С. 
Монтажний столик 
для тимчасової 
фіксації елементів 
підсилення ферм. 
Патент на корисну 
модель. 114836 
Україна, МПК № 
201608890. Заявл. 
18.08.2016; опубл. 
27.03.2017. Бюл.№ 6. 
– 4 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Гібаленко О.М.. 
Науково-дослідна 
робота студентів 
/Конспект лекцій з 
дисципліни «Науково-
дослідна робота 
студентів». - 
Маріуполь: ДВНЗ 



«ПДТУ». – 2020. – 74 
с.
2. Гібаленко О.М. 
Обстеження, 
випробування й 
експлуатація 
будівельних 
конструкцій / 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Обстеження, 
випробування й 
експлуатація 
будівельних 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 120 
с..
3. Гібаленко О.М. 
Технологія 
виготовлення 
металевих 
конструкцій / 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Технологія 
виготовлення 
металевих 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 50 
с..
4. Гібаленко О.М. 
Підсилення 
будівельних 
конструкцій/ 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Підсилення 
будівельних 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 48 
с.
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
Гібаленко О.М 
куратор групи 
студентів переможців 
відбіркового етапу 6-
го Національного 
архітектурного 
студентського 
конкурсу STEEL 
FREEDOM 
2019.https://steelfreedo
m.ua/steel-freedom-
result-2019.html.
16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю
Гібаленко О.М. є 
членом-
кореспондента 
Академії будівництва 
України. Відділення: 
«Монтажні та 
спеціальні види робіт 
в будівництві»
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю більше 
30 років.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1.Наукове 
керівництволаборатор
ії «Комп'ютерно-
інженерні технології» 
(КІТ-2020) кафедри 
«Архітектура» ДНВЗ 
ПДТУ.Режим доступу:
2.Наукове 
консультування 
підприємства: 
Акредитований орган 
оцінки відповідності 
та сертифікації 
продукції 
будівельного та 
протипожежного 
призначення ТОВ 
"СВІТОВІ 
СТАНДАРТИ" м. 
Київ,https://namiskiev.
wixsite.com/global-
standards.
3.Експерт 
Донбаського центру 
технологічноїбезпеки 
ТОВ «Український 
інститут сталевих 
конструкцій 
ім.В.М.Шимановськог
о».з безпеки 
експлуатації та 
надійності 
конструкцій будівель і 
споруд,(напрямок: 
«Технічне обстеження 
будівель і споруд»)

75492 Гібаленко 
Олександр 
Миколайови
ч

Завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
доктора наук 

ДД 006151, 
виданий 

13.12.2016, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 001644, 

22 Містобудуванн
я в умовах 
фабрично-
заводської 
урбаністики

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 



виданий 
06.04.1993, 

Атестат 
доцента ДЦAP 

005698, 
виданий 

26.05.1997

періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. Гибаленко А.Н. 
Мониторингкоррозио
ннойопасностиметалл
оконструкций на 
основе 
характеристики 
потерикачества / 
Збірник наукових 
праць Української 
державної академії 
залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ. – 2016. –  
№161. – С.83-89. 
IndexCopernicus.– 
Режим доступу: 
https://doi.org/10.1866
4/1994-
7852.161.2016.76733
2. Гибаленко А.Н., 
Коваленко А.С., 
Трофимчук Т.С. 
Расчетно-
экспериментальнаяоц
енка характеристики 
живу чести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-
75.IndexCopernicus. – 
Режим доступу: 
http://csw.kart.edu.ua/
article/view/70023
3. Гибаленко А. Н. 
Оценка живу чести 
металлоконструкций 
при моделировании 
факторов 
эксплуатации / А. Н. 
Гибаленко, Т. С. 
Трофимчук // Наука 
та прогрес транспорту. 
Вісник 
Дніпропетровського 
національного 
університету 
залізничного 
транспорту імені 
академіка В. 
Лазаряна. - 2016. - № 
2. - С. 119-128. 
IndexCopernicus. –  
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/vdnuzt_2016_2_14
4. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг уровня 
коррозионной 
опасности 
металлоконструкций с 
учетом 
конструктивних 
параметров и 
русловий 
эксплуатации / 
Збірник наукових 
праць. Серія: галузеве 



машинобудування, 
будівництво. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2016. – Вип.2(46). – 
С.68-74. 
IndexCopernicus. – 
Режим доступу: 
http://znp.nupp.edu.ua
/files/archive/ua/46_2
016/10.pdf
5. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг 
остаточного ресурса 
металлоконструкций в 
коррозионных средах 
/ А.Н. Гибаленко // 
ACADEMIC JOURNAL 
Series: 
IndustrialMachineBuild
ing, CivilEngineering. – 
Полтава: ПНТУ, 2017. 
– Т. 3 (45). –С. 110-116. 
– IndexCopernicus.– 
Режим доступу: 
http://journals.nupp.ed
u.ua/znp/article/view/1
83.
6. Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Обеспечение 
долговременного 
хранения 
металлоконструкций 
при использовании 
вторичной 
противокоррозионной 
защиты / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2019. – Вип. 
23. – С. 11–
17.Наукометрична 
база WorldCat. – 
Режим доступу: 
http://dx.doi.org/10.31
650/2707-3068-2019-
23-11-17
7. Гібаленко А.Н., 
Гібаленко В.А., 
Бочарова О.А. 
Технологічність робіт 
забезпечення 
вторинного захисту 
металоконструкцій від 
корозії в умовах 
хімічно активних 
середовищ / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2020. – Вип. 
ХХ. – С. ХХ–ХХ. 
Наукометрична база 
WorldCat. – Режим 
доступу: 
http://dx.doi.org/10.31
650/2707-3068-2019-
23-11-17
8. O. M. Gibalenko, V. 
A. Gibalenko. 
CorrosionProtectionofM
etalStructuresinManufa
cturingConditions/ 
Inbook: 
Proceedingsofthe 2nd 
InternationalConferenc
eonBuildingInnovations
, – ICBI 2019, pp.45-52. 



ChapterJune 2020. – 
IndexedbyScopus – 
DOI: 10.1007/978-3-
030-42939-3_5. 
Modeofaccess. 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-42939-3_5
9. Gibalenko О, 
,Gibalenko V. 
Bocharova O. 
Anticorrosiveprotection
ofstructuresinrobustdesi
gn [Electronicresource] 
Eastern-
EuropeanJournalofEnte
rprise Technologies. – 
2020. – Vol. 5, N 12 
(107). – Р. 66–72. – 
IndexedbyScopus – 
Modeofaccess: 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/2148
21 
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гібаленко О.М. 
Методологічні 
підходи до 
забезпечення якості та 
надійності 
протикорозійного 
захисту будівельних 
металоконструкцій / 
О.М. Гібаленко // 
Науково-виробничій 
журнал «Промислове 
будівництво та 
інженерні споруди». 
Вип. 1. – Київ 2016г. – 
С.7-18.
2. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг уровня 
коррозионной 
опасности 
металлоконструкций с 
учетом 
конструктивних 
параметров и 
русловий 
эксплуатации / А.Н. 
Гибаленко //Збірник 
наукових праць. Сер.: 
Галузеве 
машинобудування, 
будівництво. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2016. – Вип.2(46). – 
С.68-74.
3. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг 
коррозионной 
опасности  
металлоконструкций 
на основе 
характеристики 
потерикачества / 
Гибаленко А.Н. 
//Збірник наукових 
праць Української 
державної академії 
залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ. – 2016. –  
№161. – С.83-89.
4. Гибаленко А.Н. 



Методологічні 
підходи до 
забезпечення якості та 
надійності 
протикорозійного 
захисту будівельних 
металоконструкцій / 
А.Н. Гибаленко // 
Науково–виробничій 
журнал «Промислове 
будівництво та 
інженерні споруди». – 
Київ, 2016. – 
№2(2016). – С.13–20.
5. Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Обеспечение 
долговременного 
хранения 
металлоконструкций 
при использовании 
вторичной 
противокоррозионной 
защиты / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2019. – Вип. 
23. – С. 11–17. 
6. Гібаленко А.Н., 
Гібаленко В. А., 
Бочарова О. 
А.Технологічність 
робіт забезпечення 
вторинного захисту 
металоконструкцій від 
корозії в умовах 
хімічно активних 
середовищ./ Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу та деревини : 
зб. наук. пр. / Одеська 
держ. академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса, 
2020. – Вип. 24. – С. 
28–35. – Режим 
доступу: 
https://odabamdipk.wi
xsite.com/sbornik/2420
20
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
Защита от коррозии 
строительных 
металлических 
конструкций: 
монография / А.Н. 
Гибаленко. –
Мариуполь: ГВУЗ 
ПНТУ, 2015. - 286 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



1. Технічне 
регулювання 
надійності та 
конструктивної 
безпеки з 
урахуванням вимог 
протикорозійного 
захисту /Звіт з 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи кафедри 
БТЕіР. № 
держреєстрації 
0117U007298. – Наук. 
керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2018. – 39 с.
2.Удосконалення 
методів і засобів 
забезпечення 
надійності і 
безпечності споруд, 
конструкцій, 
обладнання та 
інженерних мереж 
при проведенні 
моніторингу стану 
об'єктів / Звіт з 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи кафедри 
БТЕіР. - № 
держреєстрації 
018U006937. – Наук. 
керівник О.М. 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2019. – 36 с.іл.
3. Обстеження та 
оцінка технічного 
стану і 
експлуатаційної 
придатності 
конструкцій будівлі на 
об’єкті «Капітальний 
ремонт будівлі КЗ 
«Маріупольська 
камерна філармонія» 
по пр. Металургів, 52 у 
центральному районі 
м. Маріуполя /Звіт з 
НДР №(Б/Н). – Наук. 
керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2019. – 45 с.іл.
4. Розробка 
рекомендацій щодо 
забезпечення 
стійкості 
товстолистового 
прокату ТЛЦ до 
атмосферної корозії 
Звіт з НДР №б/н. – 
Наук. керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ, 
2020. – 25 с.іл.
Гібаленко О.М. 
входить до складу 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
«Сучасні будівельні 
конструкції з металу, 
деревини та 
пластмас», Засновник: 



Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. 
Кафедра МД та ПК. 
Свідоцтво про 
державну реєстрацію 
КВ 16172-4644Р.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
1. Гібаленко О.М. є 
завідувачем кафедри 
«Архітектура» 
факультету 
машинобудування та 
зварювання 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету.
2. Гібаленко О.М. є 
директором 
Донбаського центру 
технологічної 
безпеки,(підрозділ 
наукової установи 
ТОВ «Український 
інститут сталевих 
конструкцій ім. 
Шимановського 
В.М.»). Режим 
доступу: 
https://www.urdisc.co
m.ua/prl/kop_dzt.html
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Гібаленко О.М. був 
офіційним опонентом 
наступних здобувачів:
- Носенко О.П. 
«Розвиток наукових 
основ розробки 
ефективних 
конструкцій 
шпунтових стін», 2017 
р. (д.т.н.).



- Гоголь М.В. 
«Регулювання 
напружно-
деформованого стану 
комбінованих 
сталевих 
конструкцій», 2019 р. 
(д.т.н.).
- Тонкачеєв В. 
Г.«Ефективні купола 
зі сталевих 
гнутозварних 
замкнутих профілів з 
вузлами підвищеної 
жорсткості»», 2018 р. 
(к.т.н.). 
2. Гібаленко О.М. є 
членом 
спеціалізованої вченої 
ради:
Д 26.056.03 в 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва i 
архітектури.
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. Гібаленко О.М., 
Ю.Б. Висоцький, B. П. 
Корольов. 
Протикорозійна 
композиція/ Патент 
на корисну модель. 
Пат. 48469 Україна, 
МПК 48469, 
№U200906683. 
Заявл. 25.06.2009; 
опубл. 25.03.2010, 
Бюл. №6. –3 с.
2. Гібаленко О.М., 
Семенов К.О., 
Шишацький А.С. 
Монтажний столик 
для тимчасової 
фіксації елементів 
підсилення ферм. 
Патент на корисну 
модель. 114836 
Україна, МПК № 
201608890. Заявл. 
18.08.2016; опубл. 
27.03.2017. Бюл.№ 6. 
– 4 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Гібаленко О.М.. 
Науково-дослідна 
робота студентів 
/Конспект лекцій з 
дисципліни «Науково-
дослідна робота 
студентів». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 74 
с.



2. Гібаленко О.М. 
Обстеження, 
випробування й 
експлуатація 
будівельних 
конструкцій / 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Обстеження, 
випробування й 
експлуатація 
будівельних 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 120 
с..
3. Гібаленко О.М. 
Технологія 
виготовлення 
металевих 
конструкцій / 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Технологія 
виготовлення 
металевих 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 50 
с..
4. Гібаленко О.М. 
Підсилення 
будівельних 
конструкцій/ 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Підсилення 
будівельних 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 48 
с.
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
Гібаленко О.М 



куратор групи 
студентів переможців 
відбіркового етапу 6-
го Національного 
архітектурного 
студентського 
конкурсу STEEL 
FREEDOM 
2019.https://steelfreedo
m.ua/steel-freedom-
result-2019.html.
16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю
Гібаленко О.М. є 
членом-
кореспондента 
Академії будівництва 
України. Відділення: 
«Монтажні та 
спеціальні види робіт 
в будівництві»
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю більше 
30 років.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1.Наукове 
керівництволаборатор
ії «Комп'ютерно-
інженерні технології» 
(КІТ-2020) кафедри 
«Архітектура» ДНВЗ 
ПДТУ.Режим доступу:
2.Наукове 
консультування 
підприємства: 
Акредитований орган 
оцінки відповідності 
та сертифікації 
продукції 
будівельного та 
протипожежного 
призначення ТОВ 
"СВІТОВІ 
СТАНДАРТИ" м. 
Київ,https://namiskiev.
wixsite.com/global-
standards.
3.Експерт 
Донбаського центру 
технологічноїбезпеки 
ТОВ «Український 
інститут сталевих 
конструкцій 
ім.В.М.Шимановськог
о».з безпеки 
експлуатації та 
надійності 
конструкцій будівель і 
споруд,(напрямок: 
«Технічне обстеження 
будівель і споруд»)

98174 Бондаренко 
Ольга 
Олегівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046917, 
виданий 

16.05.2018

7 Правознавство 
України

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
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. Бондаренко О.О. 
Отримання правової 
охорони на 
промисловий зразок в 
Україні : проблеми та 
перспективи. Часопис 
Київського 
університету права. 
2014. № 3. С. 200-203. 
URL: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi- 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21S 
TN=1&S21FMT=ASP_
meta&C21COM=S&2_S
21P03=FILA=&2_S21S
TR=Chkup_2014_3_47 
Index Copernicus
2. Бондаренко О. О. 
Деякі сучасні 
проблеми цивільно-
правової охорони 
промислових зразків в 
Україні. Часопис 
Київського 
університету права. 
2014. №2. С.242-244. 
URL: http://www.irbis- 
nbuv.gov.ua/cgi- 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21S 
TN=1&S21FMT=ASP_
meta&C21COM=S&2_S
21P03=FILA=&2_S21S
TR=Chkup_2014_2_56
Index Copernicus 
3. Бондаренко О. О. 
Значення  суттєвих  
ознак  при  
встановленні  обсягу  
правової  охорони 
промислового зразка. 
Часопис Київського 
університету права. 
2014. № 4. С.203-206. 
URL: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi- 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21S 
TN=1&S21FMT=ASP_
meta&C21COM=S&2_S
21P03=FILA=&2_S21S
TR=Chkup_2014_4_49 
Index Copernicus
4. Бондаренко О. О. 
Виникнення і 
розвиток правової 
охорони промислових 
зразків. Часопис 
Київського 
університету права. 
2016. № 4. – С.263-



268. URL: 
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi- 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21S 
TN=1&S21FMT=ASP_
meta&C21COM=S&2_S
21P03=FILA=&2_S21S
TR=Chkup_2016_4_61 
Index Copernicus
5. Бондаренко О. О. 
Апроксимація 
правової охорони 
промислових зразків в 
Україні до 
законодавства країн 
Європейського Союзу. 
Часопис Київського 
університету права. 
2019. № 3. С. 188-192. 
URL: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi- 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21S 
TN=1&S21FMT=ASP_
meta&C21COM=S&2_S
21P03=FILA=&2_S21S
TR=Chkup_2019_3_34 
Index Copernicus
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України :
1. Бондаренко О.О. 
Отримання правової 
охорони на 
промисловий зразок в 
Україні : проблеми та 
перспективи. Часопис 
Київського 
університету права. 
2014. № 3. С. 200-203. 
URL: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi- 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21S 
TN=1&S21FMT=ASP_
meta&C21COM=S&2_S
21P03=FILA=&2_S21S
TR=Chkup_2014_3_47

2. Бондаренко О. О. 
Удосконалення 
національного 
законодавства щодо 
правової охорони 
промислових зразків 
під час інтеграційних 
процесів в Україні. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
право. 2014. Вип.28, 
Т.1. С.99-103. URL: 
http://www.irbis-



nbuv.gov.ua/cgi- 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21S 
TN=1&S21FMT=ASP_
meta&C21COM=S&2_S
21P03=FILA=&2_S21S
TR=nvuzhpr_2014_28(
1) 27
3. Бондаренко О. О. 
Значення суттєвих 
ознак при 
встановленні обсягу 
правової охорони 
промислового зразка. 
Часопис Київського 
університету права. 
2014. № 4. С.203-206. 
URL: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi- 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21S 
TN=1&S21FMT=ASP_
meta&C21COM=S&2_S
21P03=FILA=&2_S21S
TR=Chkup_2014_4_49
4. Бондаренко О. О. 
Основні напрями 
удосконалення 
національного 
законодавства у сфері 
охорони промислових 
зразків Україні. 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Юриспруденція. 2015. 
№ 15, Т. 2. С.4-7. URL: 
http://www.irbis- 
nbuv.gov.ua/cgi- 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21S 
TN=1&S21FMT=ASP_
meta&C21COM=S&2_S
21P03=FILA=&2_S21S
TR=Nvmgu_jur_2015_
15(2) 3
5. Бондаренко О. О. 
Деякі сучасні 
проблеми цивільно-
правової охорони 
промислових зразків в 
Україні. Часопис 
Київського 
університету права. 
2014. № 2. С.242-244. 
URL: http://www.irbis- 
nbuv.gov.ua/cgi- 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21S 
TN=1&S21FMT=ASP_
meta&C21COM=S&2_S
21P03=FILA=&2_S21S
TR=Chkup_2014_2_56
6. Бондаренко О. О. 



Виникнення і 
розвиток правової 
охорони промислових 
зразків. Часопис 
Київського 
університету права. 
2016. № 4. С.263-268. 
URL: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21S 
TN=1&S21FMT=ASP_
meta&C21COM=S&2_S
21P03=FILA=&2_S21S
TR=Chkup_2016_4_61
7. Бондаренко О. О. 
Апроксимація 
правової охорони 
промислових зразків в 
Україні до 
законодавства країн 
Європейського Союзу. 
Часопис Київського 
університету права. 
2019. № 3. С. 188-192. 
URL: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi- 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21S 
TN=1&S21FMT=ASP_
meta&C21COM=S&2_S
21P03=FILA=&2_S21S
TR=Chkup_2019_3_34
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Бондаренко О. О. 
Правознавство: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення курсу 
«Правознавство» для 
студентів всіх 
спеціальностей денної 
форми навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2014. 61 с.
2. Бондаренко О. О. 
Правознавство: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Правознавство» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня всіх 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018. 35 с.
3. Бондаренко О. О. 
Право : методичні 
вказівки до 



самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни «Право» 
для студентів всіх 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. 82 с.
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. Бондаренко О. 
О.Правова охорона 
промислових зразків, 
як запорука розвитку 
підприємств. 
Университетская 
наука-2015: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 19-20 
мая 2015 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2015. Т.IІІ. С. 
27-28. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7129
2. Бондаренко О. О. 
Функції промислового 
зразка та їх 
класифікація. 
Законодавство 
України: історія 
розвитку, соціальна 
обумовленість, якість, 
застосування та 
вдосконалення: 
матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Запоріжжя, 4-5 
грудня 2015 р.). 
Запоріжжя: ЗНУ, 
2015. С.46-49. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24681
3. Бондаренко О. О. 
Щодо внесення змін 
та доповнень до 
Закону України «Про 
охорону прав на 
промислові зразки». 
Университетская 
наука-2016: тезисы 
докл. Международной 
научно- технич. конф. 
(Мариуполь, 19-20 
мая 2016 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016. Т.IІІ. 
С.21-22. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/10147
4.   Bondarenko  Olga  
Civil  protection  of  
industrial  designs  in  
the  current  conditions 
of Ukraine’s 
development. 
Актуальні проблеми 
кодифікації 
цивільного 
законодавства 
Угорщини та України: 



матеріали VII 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Дебреценський 
університет, 3-5 
червня 2016  р.). 
Львів, «Галицька 
видавнич спілка», 
2016. С.110-115. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24680
5. Бондаренко 
О.О.Проблеми 
охорони промислових  
зразків під час 
здійснення 
підприємницької 
діяльності в Україні. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання: 
матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф.  
(Маріуполь,  14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С.215-
218. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24131
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 7 років.

364458 Кузнецова 
Юлія 
Вікторівна

Доцент, 
Сумісництв
о

Економічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Маріупольськи
й державний 
гуманітарний 
університет, 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство

6 Правознавство 
України

Відповідає пунктам 
1,2,13,15,17  
Ліцензійних умов:
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:
Кузнецова Ю. В. 
Акутальні питання 
правової охорони та 
правового захисту 
об’єктів права 
інтелектуальної 
власності в Україні. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр.. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
Вип. 35. С. 84-90. 
Index Copernicus
Кузнецова Ю. В., 
Мєхінті П. О. А. 
Сучасний стан і 
перспективи розвитку 
законодавчої бази 
України в сфері 
авторського права і 
суміжних прав. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності: Зб. наук. 
пр. Маріуполь: ДВНЗ 



«ПДТУ», 2018. Вип. 
17. С. 201-207. Index 
Copernicus

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Кузнецова Ю. В. 
Судовий збір як 
особливий 
процесуальний 
інститут. Юридичний 
журнал. 2014. № 2-
3(140-141). С. 112-115.
2. Кузнецова Ю. В. 
Актуальні питання 
правової охорони та 
правового захисту 
об’єктів права 
інтелектуальної 
власності в Україні. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: Зб. 
наук. пр.. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 
Вип. 35. С. 84-90. 
3. Кузнецова Ю. В. 
Особливості 
викладання правових 
дисциплін у сфері 
інтелектуальної 
власності. Наукові 
записки Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України. 2018. - № 3. 
С. 36-41.
4. Кузнецова Ю. В. 
Новий етап розвитку 
захисту прав дитини. 
ЮРИСТ ЗАКОН: 
Аналитическое 
издание, 09.02.2018 –
15.02.2018, № 6. URL: 
http://search.ligazakon.
ua/l_doc2.nsf/link1/EA
011254.html
5. Кузнецова Ю. В., 
Мєхінті П. О. А. 
Сучасний стан і 
перспективи розвитку 
законодавчої бази 
України в сфері 
авторського права і 
суміжних прав. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності: Зб. наук. 
пр. Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018. Вип. 
17. С. 201-207.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 



вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Кузнецова Ю. В. 
Право інтелектуальної 
власності: методичні 
вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни «Право 
інтелектуальної 
власності» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2017. 39 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1400
2
2. Кузнецова Ю. В. 
Набуття прав 
інтелектуальної 
власності: методичні 
вказівки до виконання 
практичних занять з 
дисципліни «Набуття 
прав інтелектуальної 
власності» для 
студентів другого 
(магістерського) рівня 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» денної та 
заочної форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2018. 21 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1484
5 
3. Кузнецова Ю. В. 
Захист прав 
споживачів: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Захист 
прав споживачів» для 
здобувачів вищої 
освіти (першого) 
бакалаврського рівня 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2021. 19 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21492

4. Кузнецова Ю. В. 
Захист прав 
споживачів: конспект 
лекції з дисципліни 
«Захист прав 
споживачів» для 
здобувачів вищої 
освіти (першого) 
бакалаврського рівня 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання. Маріуполь : 
ПДТУ, 2021. 93 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/21493



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. Кузнецова Ю. В. 
Роль Конституційного 
Суду України у 
здійсненні 
міждержавної 
інтеграції. 
Международное право 
развития: 
современные 
тенденции и 
перспективы: 
материалы 
конференции, (г. 
Одесса, 17 июня 2015 
г.). Электронное 
научное издание. 
Одесса : НУ «Одесская 
юридическая 
академия», 2015. 
URL:http://intlaw.onua
.edu.ua/ 
2. Кузнецова Ю. В. 
Застосування 
Конституційним 
судом України 
практики 
Європейського суду з 
прав людини як 
свідчення сучасних 
євроінтеграційних 
процесів. PRAVNA 
VEDA A PRAX: VYZVY 
MODERNYCH 
EUROPSYCH 
INTEGRACNYCH 
PROCESOV: 
medzinarodnej 
vedeckej kovferencie 
(Bratislava, 27-28 
november, 2015). 
Bratislava: 
Paneuropska vysoka 
skola, 2015. P. 244-247.
3. Кузнецова Ю. В. 
Відшкодування 
моральної шкоди в 
праві інтелектуальної 
власності. 
Университетская 
наука – 2017: 
Международная 
научно-техническая 
конференция (г. 
Мариуполь, 19-20 мая 
2016 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2016. Т. 
3. С. 25-26.
4. Кузнецова Ю. 
В.Удосконалення 
правового захисту як 
запорука розвитку 
авторського права та 
суміжних прав. 
Университетская 
наука – 2017: 
Международная 
научно-техническая 
конференция (г. 
Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 



ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 25-26. 
5. Кузнецова Ю. В. 
Реформування 
правової охорони та 
правового захисту 
об’єктів 
інтелектуальної 
власності в Україні. 
Университетская 
наука – 2018: 
Международная 
научно-техническая 
конференция, (г. 
Мариуполь, 23-24 мая 
2018 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 34-36.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 11 років

306877 Бурко Вадим 
Анатолійови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Енергетичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

090404 
Обробка 
металів 
тиском, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 067097, 

виданий 
22.04.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

034940, 
виданий 

25.04.2013

14 Безпека 
життедіяльност
і і цівільний 
захист

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
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, URL: 
http://dx.doi.org/10.15
587/1729-
4061.2016.72063.\ 
Scopus
2. Volodymyr Kukhar, 
Nelly Yelistratova, 
Vadym Burko, Yulia 
Nizhelska, Olga 
Aksionova. (2018). 
Estimation of 
Occupation Safety Risks 
at Energetic Sector of 
Iron and Steel Works, 
International Journal of 
Engineering & 
Technology (UAE), 
2018, Vol. 7 (2.23), pp. 
216–220, URL: 
https://doi.org/10.1441
9/ijet.v7i2.23.11922. \ 
Scopus
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 



виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 
та/або патентів 
загальною кількістю 
п’ять досягнень:
1. Волошин В. С., 
Бурко В. А. 
Математическая 
модель 
фосфорсодержащих 
материальных 
потоков в 
металлургии. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету : зб. 
наукових праць ПДТУ 
(Серія : Технічні 
науки). Маріуполь, 
2015. Вип. № 31. С. 8–
13. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/8345
2. Волошин В.С., 
Бурко В.А. Глобальное 
информационное 
пространство и 
безопасность 
экосистем. Вестник 
Забайкальского 
государст-венного 
университета 
(Вестник ЗабГУ).- 
Чита, 2015. №6(121).С. 
64-70. URL 
https://cyberleninka.ru
/article/n/globalnoe-
informatsionnoe-
prostranstvo-i-
bezopasnost- ekosistem
3. Волошин В. С., 
Бурко В.А., Харабет В. 
В. Отходы в 
строительной 
индустрии Древнего 
Рима. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету : зб. 
наукових праць ПДТУ. 
Маріуполь, 2015. Вип. 
30 (Серія : Технічні 
науки), Т. 2. С. 226–
232. 
URL:http://eir.pstu.ed
u/handle/123456789/7
948 
4. Волошин В. С., 
Бурко В.А 
Математическая 
модель 
фосфорсодержащих 
материальных 
потоков в 
металлургии. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету: зб. 
наукових праць ПДТУ. 
Маріуполь, 2015. Вип. 
31(Серія : Технічні 
науки). С. 8–13. 
URL:http://eir.pstu.ed
u/handle/123456789/8
345



5. Волошин В. С., 
Бурко В.А., Монін В.Л. 
«Конфликты воды» и 
стратегия развития 
водоснабжения в 
г.Мариуполе в 2016-
2020 годах. 
Екологічна безпека: 
проблеми і шляхи 
вирішення: 
зб.наук.ст.Харьків:УК
РНДІЕП,2016. С.81-87. 
URL: 
http://www.niiep.khark
ov.ua/sites/default/files
/konfer2016.pdf
6. Волошин В.С., 
Бурко В.А., 
Елистратова Н. Ю. 
Анализ методов 
оценки рисков 
безопасности труда в 
энергетическом 
хозяйстве 
металлургического 
предприятия. 
Екологічна безпека : 
проблеми та шляхи 
вирішення : зб. наук. 
статей ХІІІ 
Міжнародної 
конференції 
УКРНДІЕП (м. Харків, 
11-15 вересня 2017р.). 
Харків: Райдер, 2017. 
С. 116–123. URL: 
http://www.niiep.khark
ov.ua/sites/default/files
/konfer2017.pdf
7.Волошин В.С., Бурко 
В.А. Питьевая вода. 
Невостребованные 
требования. 
Екологічна безпека: 
проблеми та шляхи 
вирішення: зб. наук. 
статей ХІІІ 
Міжнародної 
конференції 
УКРНДІЕП (м. Харків, 
11-15 вересня 2017р.). 
Харків : Райдер, 2017. 
С. 124–130. URL: 
http://www.niiep.khark
ov.ua/sites/default/files
/konfer2017.pdf
8. Волошин В.С., 
Бурко В.А. та 
інш.Аналіз якості 
морської води 
Таганрозької затоки 
Азовського моря за 
гідрохімічними 
показниками та 
показниками 
забруднення. 
Екологічна безпека : 
проблеми та шляхи 
вирішення : зб. наук. 
статей ХІІІ 
Міжнародної 
конференції 
УКРНДІЕП (м. Харків, 
11-15 вересня 2017р.). 
Харків : Райдер, 2017. 
С. 131–135. 
URL:http://www.niiep.
kharkov.ua/sites/defaul
t/files/konfer2017.pdf 
9. Волошин В.С., 
Бурко В.А., 



Елистратова Н. Ю. 
Оценка рисков 
безопасности труда на 
металлургическом 
предприятии. Вісник 
Приазов. держ. техн. 
ун-ту : зб. наук. праць 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Маріуполь, 2017. Вип. 
35. (Серія : Технічні 
науки). С. 257–263. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16725
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційного колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Виконавець розділів 
звіту по 
держбюджетних 
науково-дослідних 
роботах кафедри 
охорони праці та 
навколишнього 
середовища. 
Відповідальнй 
виконавец наукової 
теми:
1. Розробка і 
впровадження методів 
підвищення безпеки в 
системі 
«промисловість – 
довкілля – 
населення» [Текст] : 
звіт про наук.-дослід. 
роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра охорони 
праці та 
навколишнього 
середовища ; Ред. 
роботи В. С. Волошин. 
– Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2015. – С. 
21–25. – № ДР 
0114U004886.
2. Дослідження і 
розробка заходів щодо 
створення безпечних і 
нешкідливих умов 
проживання в регіоні 
Північного Приазов’я 
(Держбюджет) [Текст] 
: звіт про наук.-дослід. 
роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра охорони 
праці та 
навколишнього 
середовища ; Ред. 
роботи В. С. Волошин. 
– Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2016. – С. 
12–17. – № ДР 
0115U004922.



10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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 навчально-
наукового інституту 
заочного та 
дистанційного 
навчання ДВНЗ 
«ПДТУ».
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. Пат. 44484 (UA, 
Україна), МПК (2009) 
В 21 К 1/00, В 21 J 
5/00. Спосіб 
штампування поковок 
пластин / Кухар В. В., 
Бурко В. А., Лаврентік 
О. О., Дубініна А. В. 
(UA, Україна). –
№ u200902832; заявл. 
26.03.09; опубл. 
12.10.09, Бюл. № 19. – 
5 с.
2. Пат. 52389 (UA, 
Україна), МПК (2009) 
В 21 J 5/00, B 21 J 
13/02. Інструмент для 
осаджування 
заготовок / Кухар В. 
В., Почупєй В. М., 
Тахтамиш І. В., Бурко 
В. А. (UA, Україна). –
№ u201001897; заявл. 
22.02.10; опубл. 
25.08.10, Бюл. № 16. – 
2 с.
3. Пат. 53896 (UA, 
Україна), МПК (2009) 
В 21 J 5/00, B 21 J 
13/02. Інструмент для 
одержання 
профільованої 
заготовки / Кухар В. 
В., Почупєй В. М., 
Бурко В. А., Тахтамиш 
І. В., Мурашкін А. О. 
(UA, Україна). – № 
u201003591; заявл. 
29.03.10; опубл. 



25.10.10, Бюл. № 20. – 
3 с.
4. Пат. 74746 (UA, 
Україна), МПК 
(2012.01)B 21 D 11/20. 
Спосіб гнуття 
заготовки / Кухар В. 
В., Грушко О. В., 
Молодецька Т. І., 
Каргін Б. С., Каргін С. 
Б., Мкртчян Є.А., 
Кононов О. М., Бурко 
В. А. (UA, Україна). – 
№ u201204820; заявл. 
17.04.12; опубл. 
12.11.12, Бюл. № 21. – 
2 с.
5. Пат. 75646 (UA, 
Україна), МПК 
(2012.01) B 21 J 5/00. 
Спосіб кування валів / 
Кухар В. В., 
Василевський О. В., 
Лісовий М. О., Божко 
М.Є., Бурко В. А. (UA, 
Україна). – № 
u201206061; заявл. 
21.05.12; опубл. 
10.12.12, Бюл. № 23. – 
2 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількість 
три найменування:
1. Безпека 
життєдіяльності та 
цивільний захист: 
методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення курсу 
«Безпека 
життєдіяльності та 
цивільний захист» 
для студентів усіх 
спеціальностей усіх 
форм навчання / 
уклад.: Н. Ю. 
Єлістратова, В. А. 
Бурко. – Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. – 27 с.
2. Основи охорони 
праці: конспект лекцій 
з дисципліни «Основи 
охорони праці» для 
студентів усіх 
спеціальностей 
денної, заочної та 
прискоренної форм 
навчання.Сост. В. В., 
Нестеров О. Ю., Бурко 
В. А., Єлістратова Н. 
Ю., Аксьонова О. М. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2017. 164 с.
3. Безопасность 
жизнедеятельности и 
гражданская защита: 
курс лекций по 
дисциплине 
«Безопасность 



жизнедеятельности и 
гражданская защита» 
для студентов всех 
специальностей 
дневной, заочной и 
ускоренной форм 
обучения. Сост. 
Аксёнова О.Н., Бурко 
В. А., Елистратова Н. 
Ю., Кухар В. В., 
Нижельская Ю. П.. 
Мариуполь : ПГТУ, 
2017. 182 с.
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. Кухарь В. В. Бурко В. 
А. 
Ресурсосберегающие 
технологии 
штамповки медных 
осесимметричных 
(круглых в плане) 
поковок на основе 
предварительного 
формирования 
бокового профиля 
заготовок свободной 
подготовительной 
осадкой. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету : зб. 
наукових праць ПДТУ. 
(Серія : Технічні 
науки). Маріуполь, 
2014. Вип. 29. С. 36-
48. 
URL:http://eir.pstu.ed
u/handle/123456789/6
895
2.Бурко В. А. 
Особливості 
розслідування та 
обліку нещасних 
випадків 
невиробничого 
характеру. 
Университетская 
наука-2014.: тез. докл. 
междунар. науч.-техн. 
конф. ПГТУ м. 
Мариуполь, 20-21 мая 
2014 г. Мариуполь, 
2014. Т. 2. С. 61. 
URL:http://eir.pstu.ed
u/handle/123456789/9
612
3. Бурко В. А. 
Особливості 
соціальних виплат по 
нещасним випадкам 
виробничого 
характеру Фондом 
соціального 
страхування в зоні 
проведення АТО 
.Университетская 
наука-2015: тез. докл. 
междунар. науч.-техн. 
конф. ГВУЗ «ПГТУ». 
М. Мариуполь, 19-20 
мая 2015 г. 



Мариуполь, 2015. Т. 1. 
С. 239-240.URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7614
4. Бурко В. А. Система 
менеджмента охраны 
здоровья и 
обеспечения 
безопасности труда 
OHSAS 18001. 
Университетская 
наука-2016: тез. докл. 
междунар. науч.-техн. 
конф. ПГТУ м. 
Мариуполь, 19-20 мая 
2016 г. Мариуполь, 
2016. Т. 1. С. 219–220. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/9427
5. Бурко, В. А. Загроза 
сміттєвої катастрофи в 
Україні. 
Университетская 
наука-2018 : в 3 т. : 
тез. докл. междунар. 
науч.-техн. конф. 
ГВУЗ «ПГТУ». М. 
Мариуполь, 23–24 
мая 2018 г. 
Мариуполь, 2018. Т. 1. 
С. 300–301. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/18249
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 15 
років.

197817 Коваленко 
Анна 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
спеціаліста, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

010104 
Професiйне 
навчання. 

Промислове, 
цивільне та 

сільськогоспод
арське 

будівництво, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Приазовський 
державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014703, 
виданий 

31.05.2013

14 Будівельні 
матеріали, 
вироби в 
контексті 
природних 
ресурсів  
Приазов'я

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
Коваленко А.С., 
Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-75. Index 
Copernicus.– Режим 
доступу: 
Режим доступу: 
http://csw.kart.edu.ua/
article/view/70023



2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода // 
Збірник наукових 
праць Українського 
державного 
університету 
залізничного 
транспорту. – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-75.
2. Формирование 
пластики и 
рациональное 
конструирование 
комбинированного 
покрытия // Сучасні 
проблеми архітектури 
та містобудування: 
наук.-техн. зб. – К.: 
КНУБА, 2016. – № 43. 
– С.300-305.
3. Напряженно-
деформированное 
состояние и 
повреждаемость 
элементов 
строительных 
конструкций // Наука 
та виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ПДТУ. – 2018. – Вип. 
19. – С. 130 – 137.
4. Цегляний стиль в 
екстер’єрі та інтер’єрі 
архітектурної 
спадщини та 
сучасності // Наука та 
виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
142–149.
5. Застосування 
об’ємно-планувальних 
засобів забезпечення 
мікрокліматичних 
умов будівель 
цивільного 
призначення // Наука 
та виробництво : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
159–166.
6. Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 



№160. – С.65-75.
7. Архітектурні та 
конструктивні заходи 
при проектуванні 
дитячих установ 
нового типу // Наука 
та виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
167–174.
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. Виконання функцій 
наукового керівника 
магістрів кафедри за 
темами: «Принципи 
формування та 
вдосконалення 
технологічних рішень 
зведення 
індивідуальних 
житлових будинків з 
індустріальних 
сендвич-панелей», 
«Надійність будівлі на 
основі діагностичних 
ознак технічного 
стану і раціональності 
прийнятих 
конструктивних 
рішень», «Комплексне 
дослідження несучої 
здатності будівель 
історичної споруди», 
«Формування 
конструктивних і 
технологічних рішень 
висотних будівель з 
використанням 
композитних 
матеріалів», 
«Організаційно-
технологічні рішення 
будівництва 
адміністративної 
будівлі при підсиленні 
залізобетонних 
конструкцій», 
«Комплексний підхід 
забезпечення 
довговічності несучих 
конструкцій будівлі 
спортивного 
комплексу на основі 
організаційно-
технологічних 
рішень» (2016-
2020рр.)
2. Виконавець 
наукової теми 
(проекту): 
Нормування 
показників корозійної 
стійкості 
металоконструкцій в 



умовах промислової 
атмосфери і 
кліматичних факторів 
Приморського району 
№ держреєстрації 
016U008745.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування 

311284 Рассохін 
Дмитро 
Олександров
ич

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Приазовський 

державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

090202 
Технологія 

машинобудува
ння, Диплом 

кандидата наук 
ДK 033202, 

виданий 
15.12.2015

4 Основи САПР Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. A.V. Loza, D. 
Rassokhin, V.V. 
Shishkin Improving the 
Dummy Bar in 
Continuous Slab-
Casting Machines Steel 
in Translation. – 2017. 
– Vol. 47, N 3. – P. 
201–204.
2. D. Rassokhin, A. 
Ischenko, E. 
Nosovskaya 
Experimental study of 
cavitation destruction 
of a protective 
composite 
polyurethane-based 
material Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2019. – 
N 5/12 (101). – P. 23–
28.
3. D. Rassokhin, 
D.Starokadomsky, 
A.Ischenko, 
O.Tkachenko, 
M.Reshetnyk, 
L.Kokhtych 
Determining the 
strength and thermal-, 
chemical resistance of 
the epoxy polymer-
composite filled with 
basalt micronano fiber 
in the amount of  15–80 
% by weight Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2020. – 
N 1/12 (104). – P. 48–
55.
4. D.A. Rassokhin, V.V. 
Chigarev Deformation 



peculiarities of body of 
slag car pan 
Metallurgical and 
Mining Industry: 
Scientific and technical 
journal. – 
Dnipropetrovsk: 
Ukrmetallurginform, 
2014. – №3 – р. 41-44.
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Д. Л. 
Старокадомский , Д.А. 
Рассохин, С. В. 
Шульга, А. А. 
Николайчук, А. А. 
Ткаченко, Н. М. 
Мошковская, И. И. 
Гаращенко, В. А. 
Барбаш, Л. М. Кохтич, 
М. Н. Решетник 
Влияние 
дисперсности 
производных нано-и 
микроцеллюлозы на 
свойства эпоксидного 
полимерного 
композита. – 
Композиты и 
наноструктуры = 
Composites & 
nanostuctures. – 2020. 
– Т. 12, N 2. – С. 53–62.
2. Д. Л. 
Старокадомский, Д.А. 
Рассохин, А. А. 
Ищенко, М. Н. 
Решетник 
Эпоксидные 
композиты для 
ремонта оборудования 
с 50 мас % карбида 
кремния, нитрида 
титана, цемента, 
гипса: эффекты 
термоупрочнения, 
прочность/стойкость, 
морфология, 
сравнение с 
европейскими 
коммерческими 
аналогами Композиты 
и наноструктуры = 
Composites & 
nanostuctures. – 2019. 
– Т. 11, N 2. – С. 85–93.
3. А. В. Лоза, Д.А. 
Рассохин, В. В. 
Шишкин, Е.В. Ткачук  
Применение 
разрядников 
напряжений в 
основных узлах 
технологического 
оборудования МНЛЗ 
[Электронный ресурс] 
Наука та виробництво 
: зб. наук. праць / 
ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – 
Вип. 21. – С. 103–109. 
– Режим доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24845  
4. Т. Н. Карпенко, И. 
Н. Музыка, Д.А. 



Рассохин, А. Д. Лях К 
вопросу о 
несимметричном 
ударе по ролику 
рабочего рольганга 
прокатного стана 
[Электронный ресурс] 
Наука та виробництво 
: зб. наук. праць / 
ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – 
Вип. 20. – С. 17–23. – 
Режим доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24238
5. А. В. Лоза, Б. И. 
Носовский, Д.А. 
Рассохин, В. В. 
Шишкин Термическое 
деформирование 
толстолистовых 
конструкций 
[Электронный ресурс] 
Наука та виробництво 
: зб. наук. праць / 
ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – 
Вип. 21. – С. 53–59. – 
Бібліогр.: с. 58 (5 
назв). – Режим 
доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24885 
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. Іщенко А.О., 
Рассохін Д.О., 
Михайловський Д.В. 
Спосіб відновлення 
опорних поверхонь 
фундаментних плит 
турбоагрегатів Пат. 
113009 Україна, МПК 
B23H 5/00. № 
u201606100; заявл. 
06.06.2016; опубл. 
10.01.2017, Бюл. № 1. 
– 4 с.
2. Іщенко А.О., 
Рассохін Д.О., Кара 
Є.М. Спосіб захисту 
металевої поверхні від 
кавітаційного та 
абразивного зносу 
Пат. 130674 Україна, 
МПК (2006.01) С 23 С 
14/06. № u201804761; 
заявл. 02.05.2018; 
опубл. 26.12.2018, 
Бюл. № 24. – 4 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Рассохін Д. О. 
Теоретичні 
розрахунки надійності 
металургійного 



обладнання 
[Електронний ресурс]: 
конспект лекцій з 
дісціліне «Теоретичні 
розрахунки надійності 
металургійного 
обладнання» для 
магістрів 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» 
денної та заочної 
форм навчання / Д. О. 
Рассохін. - Маріуполь: 
ПДТУ, 2017. - 82 с. - 
Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1926
0
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 7 років.

311284 Рассохін 
Дмитро 
Олександров
ич

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Приазовський 

державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

090202 
Технологія 

машинобудува
ння, Диплом 

кандидата наук 
ДK 033202, 

виданий 
15.12.2015

4 Комп'ютерне 
моделювання 
архітектурних 
об'єктів

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. A.V. Loza, D. 
Rassokhin, V.V. 
Shishkin Improving the 
Dummy Bar in 
Continuous Slab-
Casting Machines Steel 
in Translation. – 2017. 
– Vol. 47, N 3. – P. 
201–204.
2. D. Rassokhin, A. 
Ischenko, E. 
Nosovskaya 
Experimental study of 
cavitation destruction 
of a protective 
composite 
polyurethane-based 
material Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2019. – 
N 5/12 (101). – P. 23–
28.
3. D. Rassokhin, 
D.Starokadomsky, 
A.Ischenko, 
O.Tkachenko, 
M.Reshetnyk, 
L.Kokhtych 
Determining the 
strength and thermal-, 
chemical resistance of 
the epoxy polymer-
composite filled with 
basalt micronano fiber 
in the amount of  15–80 
% by weight Eastern-



European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2020. – 
N 1/12 (104). – P. 48–
55.
4. D.A. Rassokhin, V.V. 
Chigarev Deformation 
peculiarities of body of 
slag car pan 
Metallurgical and 
Mining Industry: 
Scientific and technical 
journal. – 
Dnipropetrovsk: 
Ukrmetallurginform, 
2014. – №3 – р. 41-44.
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Д. Л. 
Старокадомский , Д.А. 
Рассохин, С. В. 
Шульга, А. А. 
Николайчук, А. А. 
Ткаченко, Н. М. 
Мошковская, И. И. 
Гаращенко, В. А. 
Барбаш, Л. М. Кохтич, 
М. Н. Решетник 
Влияние 
дисперсности 
производных нано-и 
микроцеллюлозы на 
свойства эпоксидного 
полимерного 
композита. – 
Композиты и 
наноструктуры = 
Composites & 
nanostuctures. – 2020. 
– Т. 12, N 2. – С. 53–62.
2. Д. Л. 
Старокадомский, Д.А. 
Рассохин, А. А. 
Ищенко, М. Н. 
Решетник 
Эпоксидные 
композиты для 
ремонта оборудования 
с 50 мас % карбида 
кремния, нитрида 
титана, цемента, 
гипса: эффекты 
термоупрочнения, 
прочность/стойкость, 
морфология, 
сравнение с 
европейскими 
коммерческими 
аналогами Композиты 
и наноструктуры = 
Composites & 
nanostuctures. – 2019. 
– Т. 11, N 2. – С. 85–93.
3. А. В. Лоза, Д.А. 
Рассохин, В. В. 
Шишкин, Е.В. Ткачук  
Применение 
разрядников 
напряжений в 
основных узлах 
технологического 
оборудования МНЛЗ 
[Электронный ресурс] 
Наука та виробництво 
: зб. наук. праць / 
ДВНЗ «ПДТУ». – 



Маріуполь, 2019. – 
Вип. 21. – С. 103–109. 
– Режим доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24845  
4. Т. Н. Карпенко, И. 
Н. Музыка, Д.А. 
Рассохин, А. Д. Лях К 
вопросу о 
несимметричном 
ударе по ролику 
рабочего рольганга 
прокатного стана 
[Электронный ресурс] 
Наука та виробництво 
: зб. наук. праць / 
ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – 
Вип. 20. – С. 17–23. – 
Режим доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24238
5. А. В. Лоза, Б. И. 
Носовский, Д.А. 
Рассохин, В. В. 
Шишкин Термическое 
деформирование 
толстолистовых 
конструкций 
[Электронный ресурс] 
Наука та виробництво 
: зб. наук. праць / 
ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – 
Вип. 21. – С. 53–59. – 
Бібліогр.: с. 58 (5 
назв). – Режим 
доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24885 
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. Іщенко А.О., 
Рассохін Д.О., 
Михайловський Д.В. 
Спосіб відновлення 
опорних поверхонь 
фундаментних плит 
турбоагрегатів Пат. 
113009 Україна, МПК 
B23H 5/00. № 
u201606100; заявл. 
06.06.2016; опубл. 
10.01.2017, Бюл. № 1. 
– 4 с.
2. Іщенко А.О., 
Рассохін Д.О., Кара 
Є.М. Спосіб захисту 
металевої поверхні від 
кавітаційного та 
абразивного зносу 
Пат. 130674 Україна, 
МПК (2006.01) С 23 С 
14/06. № u201804761; 
заявл. 02.05.2018; 
опубл. 26.12.2018, 
Бюл. № 24. – 4 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 



вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Рассохін Д. О. 
Теоретичні 
розрахунки надійності 
металургійного 
обладнання 
[Електронний ресурс]: 
конспект лекцій з 
дісціліне «Теоретичні 
розрахунки надійності 
металургійного 
обладнання» для 
магістрів 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» 
денної та заочної 
форм навчання / Д. О. 
Рассохін. - Маріуполь: 
ПДТУ, 2017. - 82 с. - 
Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1926
0
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 7 років.

291874 Роговий 
Станіслав 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
доктора наук 
ДД 004679, 

виданий 
15.12.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 046888, 
виданий 

05.08.1981, 
Атестат 

доцента ДЦ 
090168, 
виданий 

14.05.1986, 
Атестат 

професора 
12ПP 005742, 

виданий 
30.10.2008

40 Природоохоро
нне та 
курортне 
ландшафтне 
проектування

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1.Роговой С.И. 
Нелинейное 
деформирование в 
теории железобетона 
и расчет прочности 
сечений: / 
Монографія. Полтава: 
РВВ НТУ, 2002. - 183 
с. 
2. Роговий С.І., 
Іваницька І.О., Губій 
М.М. Технічна 
експлуатація будівель 
і споруд / Навч. 
посібник для 
студентів будівельних 
спеціальностей 
Полтава: ПолтНТУ, 
2017. – 205 с. 
3. Роговий С.І., 
Воскобійник П.П., 
Губій М.М., Довженко 
О.О. Папенко О.І., 
Павліков А.М. 
Руденко Ю.М., 
Конструювання 
залізобетонних 
елементів: / Навч. 
посібник. Полтава: 
ПДТУ 2013 – 124 с.
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”
  Протягом останніх 5 
років керувала 
підготовкою студентів 
до виступів на 
конференціях ДВНЗ 
«ПДТУ», які 
отримували перші та 
другі місця, або 
подяку за активну 
участь. У 2017р  
підготовил 1 учасника 
другого туру 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 
робіт.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
   2013-2017 рік 
виконувал обов’язки 
завідувача кафедрою 
ПолтНТУ ім. Юрія 
Кондратюка.
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 працівників 
як офіційного 
оппонента: по 
дисертаційній роботі 
на тему: «Розвиток 
наукових основ 
розробки ефективних 



конструкцій 
шпунтових стін» зі 
спеціальності 05.23.01 
– будівельні 
конструкції, будівлі та 
споруди. Здобувач 
Бабич Василь 
Іванович. 
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 45 
років.

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Русін В.В. Формування 
мережі і типів 
лікувально-
профілактичних 
закладів в сучасних 
соціальних умовах 
великого міста (на 
прикладі м. Полтава): 
дис.канд. арх.: 18.00 
02 / Київський 
Національний 
університет 
будівництва і 
архітектури
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 
наукового керівника 
магістрів кафедри 
(2020-2021 рр.)
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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 архітектурного 
факультету ПолтІБІ, 
- завідувач кафедрою 
дизайну 
архітектурного 
середовища, 
проректор із 
навчально-
методичної та 
наукової роботи 
Полтавського 
інституту економіки і 
права (ПІЕП) 
Університету 
«Україна», 
- завідувач кафедрою 
дизайну та реклами, 
професор кафедри, 
перший проректор з 
науково-педагогічної 
роботи ПІЕП, 
- до 2019 року - 
президент 
Благодійного Фонду 
В.І. Вернадського
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 30 
років.

306893 Лазаренко 
Лариса 
Миколаївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Соціально-
гуманітарний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

KД 063183, 
виданий 

03.07.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005704, 
виданий 

02.12.1994

34 Іноземна мова Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1. Лазаренко Л. М. 
Обґрунтування змісту 
й структури 
іншомовної 
комунікативної 
компетентності 
студентів технічних 
спеціальностей. 
Інноваційна 
педагогіка. Науковий 
журнал. 2019. Вип. 18. 
Т 3. С. 56-59. URL: 
http://www.innovpeda
gogy.od.ua/archives/20
19/18/part_3/13.pdf.
2. Лазаренко Л. М., 
Мараховська Н. В. 
Педагогічний тренінг 
«PeerObservation» як 
спосіб професійної 
самореалізації 
викладача іноземної 
мови. Педагогічні 
науки: Зб. наук. праць 
Херсонського 



державного 
університету. 2019. 
Вип. LXXXVI (86). С. 
276-279. DOI: 
https://doi.org/10.3299
9/ksu2413-1865/2019-
86-53
3. Лазаренко Л. М. 
Теоретико-
методологічні засади 
створення 
сприятливого 
освітнього середовища 
для опанування 
англійською мовою 
студентами технічних 
спеціальностей. 
Збірник наукових 
праць «Педагогічні 
науки». Херсон, 2018. 
Вип. LXXXI (81). Т. 2. 
С. 149-153. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/znppn_2018_81(2) 
34.
4. Лазаренко Л. М. 
Педагогічні умови 
використання 
активних методів 
навчання у процесі 
формування 
професійної 
іншомовної 
компетентності 
бакалаврів. Молодь і 
ринок: Щомісячний 
науково-педагогічний 
журнал. 2018. № 3 
(158). С. 63-68. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Mir_2018_3_14.
5. Лазаренко Л. М., 
Барабаш І. В. 
Застосування 
інтерактивних методів 
навчання при 
формуванні 
іншомовної 
комунікативної 
компетенції у 
студентів немовних 
спеціальностей. 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету: Збірник 
наукових праць. Серія: 
Філологія. Одеса, 
2017. Вип. 31. Т. 2. С. 
154-157. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nvmgu_filol_2017
_31(2) 47. 
6. Лазаренко Л. Н., 
Барабаш И. В. 
Влияние 
интерактивных 
методов на изучение 
иностранных языков. 
Язык и культура: 
научное издание. К.:  
Издательский дом 
Дмитрия  Бураго,  
2016.  Вип. 19. Т III 
(183). С. 388-394. URL: 
https://burago.com.ua/
wp-
content/uploads/2018/
03/183.pdf
3) наявність виданого 
підручника чи 



навчального 
посібника або 
монографії
1. Михно Н. А., 
Лазаренко Л. Н. 
Пособие по фонетике 
английского языка : 
учебное пособие. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2016. 108 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/9698
2. Михно Н. А., 
Лазаренко Л. Н 
Железнодорожные 
перевозки. 
Английский язык для 
профессионального 
общения = Railway 
Transportation. English 
for specific purposes : 
учеб. пособ. 
Мариуполь : ПДТУ, 
2015. 115 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/8297
3. Васильева Т. И., 
Лазаренко Л. Н. 
Английский язык : 
учебное пособие для 
студентов 
направления 
подготовки 
«Экономика 
предприятий». 
Мариуполь: ПГТУ, 
2014. 221 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2517
4. Міхно Н. А., 
Лазаренко Л. М., 
Висоцька Г. В. The 
Explosion: навчальний 
посібник. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2014. 
135 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1867
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: «Шляхи 
подолання 
комунікативних 
бар’єрів при 
викладанні іноземних 
мов студентам 
немовних 
спеціальностей» 
(2014-2015 р., 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); 
«Формування 
професійної 
іншомовної 
комунікативної 
компетенції у 
студентів немовних 
спеціальностей» 
(2018-2019 р., номер 
державної реєстрації 
роботи: 
0118U006901).
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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 1995 р. 
по теперішній час).
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 



вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Лазаренко Л. М. 
Іноземна мова 
фахового 
спрямування: 
методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна 
мова фахового 
спрямування» для 
студентів усіх 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2019. 71 с.
2. Лазаренко Л. М. 
Іноземна мова. Market 
Economy: методичні 
вказівки до 
аудиторної роботи з 
дисципліни «Іноземна 
мова» для студентів 1-
3 курсів усіх 
спеціальностей. 
Частина 1. Маріуполь: 
ПДТУ, 2018. 35 с.
1. Лазаренко Л. М. 
Іноземна мова. Market 
Economy: методичні 
вказівки до 
аудиторної роботи з 
дисципліни «Іноземна 
мова» для студентів 1-
3 курсів усіх 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Частина 2. Маріуполь: 
ПДТУ, 2018. 40 с.

143011 Сараєва 
Ольга 
Віталіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціально-
гуманітарний 

факультет

Диплом 
магістра, 

Маріупольськи
й державний 
гуманітарний 
університет, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
030301 Iсторiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007309, 
виданий 

26.08.2012

7 Історія та 
культура 
України

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Сараєва О.В. Внесок 
земств в культурно-
просвітницький 
розвиток 
Катеринославської 
губернії: 
джерелознавчий 
аспект / О.В. Сараєва 
// Історичні і 
політологічні 
дослідження. - № 4 
(54) 2013.- Донецьк: 
Вид-во Донецького 
національного 
університету, 2013.- С. 
103-111. 
(IndexCopernicus)
2. Сараєва О.В. 
Соціальне 
представництво 
земських установ 
Півдня України (за 
матеріалами 
державного архіву 
Російської федерації) 
/ О.В. Сараєва // 
Вісник 



Маріупольського 
державного 
університету: Збірник 
наукових праць (серія: 
історія, політологія. - 
Вип. 7-8.- Маріуполь: 
Вид-во МДУ, 2013.- С. 
84-92. 
(IndexCopernicus)
3. Сараєва О.В.  
Матеріали 
Державного архіву 
Російської Федерації 
як джерело про участь 
земств Півдня 
України в 
обслуговуванні 
пенітенціарної 
системи / О.В.  
Сараєва // Історичні і 
політологічні 
дослідження. - № 3 
(53) 2013.- Донецьк: 
Вид-во Донецького 
національного 
університету, 2013.- С. 
145-152. 
(IndexCopernicus)
4. Сараєва О.В.  
Соціально-майновий 
склад земських 
службовців Півдня 
України: аналіз 
матеріалів 
діловодства 
Департаменту поліції 
Російської імперії /  
О.В. Сараєва //  
Історичні і 
політологічні 
дослідження. - № 1-2 
(55-56), 2014.- 
Вінниця: Вид-во 
Донецького 
національного 
університету, 2014.- С. 
35-43.  
(IndexCopernicus)
5. Сараєва О.В. 
Релігійно-
просвітницька 
діяльність земств 
Півдня України 
(кінець ХІХ – початок 
ХХ ст.): аналіз 
матеріалів 
діловодства та 
періодики / О.В. 
Сараєва // Історія 
релігій в Україні.- Л.: 
Інститут 
релігієзнавства – 
філія музею історії 
релігії: Вид-во 
«Логос», 2014.- Кн. 1.- 
С. 419 – 429.
6. Сараєва О.В. 
Нормативно-правові 
акти як джерела 
регулювання 
діяльності земств в 
Україні // Вісник 
Донецького 
національного 
університету. - № 1.-  
Вінниця: Вид-во 
Донецького 
національного 
університету, 2015.- С. 
507-512. 
(IndexCopernicus) 



7. Сараєва О.В. 
Cоціальна та 
благочинна діяльність 
земств 
Катеринославської 
губернії // Нові 
сторінки історії 
Донбасу : Збірник 
статей. Кн. 25/ 
Донецький 
національний 
університет ; гол. ред. 
д-р іст. наук, проф. О. 
В. Стяжкіна. – 
Вінниця : ДонНУ, 
2016. – С.  13 – 29. 
(IndexCopernicus)
8. Сараєва О.В. 
BodiesoflandofDonetskr
egionwithinrelationsofp
owerinpost-
reformperiod.// Вісник 
Ль вівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії.- 
№ 17. – Львів 
(Україна): Вид. 
Львівського 
національного 
університету ім. І. 
Франка, 2018.- С. 21-
34 
(IndexCopernicusInter
national);
9. Сараєва О.В. 
Земства 
Слов’яносербського 
повіту та надання 
медичної допомоги 
населенню // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
«Історичні науки».- 
Volume 29 (68). № 4, 
2018IndexCopernicusI
nternational 
(Республіка Польща).- 
С. 45-49;
10. Сараєва О.В. 
Благодійна діяльність 
органів місцевого 
самоврядування у 
роки Першої світової 
війни (на прикладі 
Маріупольського 
повіту)// Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
«Історичні науки»Том 
30 (69) № 4, 2019.- 56-
69(IndexCopernicusInt
ernational).
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1. Сараєва О.В. Історія 
України (у таблицях і 
структурно-логічних 
схемах) // 
Навчальний 
посібник.- Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2014.- 
377 с.
2. Крилова Н.І., 



Сараєва О.В. Історія 
української культури 
(навчальний посібник 
для студентів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання, з 
мультимедійним 
додатком) // 
Навчальний 
посібник.- Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 
Затверджено Вченою 
Радою ДВНЗ «ПДТУ» 
як навчальний 
посібник для 
студентів ВНЗ (прото-
кол № 12 від 28 
травня 2015 р.). 2015. 
– 257 с.  
[Электронный 
ресурс]. – Режим 
доступу: http: // umm. 
pstu.edu / handle/ 
123456789/7660.
3.Сараєва О.В. Історія 
України: актуальні 
питання ХХ–ХХІ ст. : 
навчальний посібник 
для студентів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання // 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», гриф ДВНЗ 
ПДТУ протокол № 14 
від 26.05.2016 р,  
2016.- 198 с.
4. Крилова Н.І., 
Сараєва О.В. Історія та 
культура України (ХХ-
ХХІ ст.). (навчальний 
посібник для усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання. Маріуполь: 
ПДТУ, 2018.- 157 с. 
Затверджено Вченою 
Радою ДВНЗ «ПДТУ» 
як навчальний 
посібник для 
студентів ВНЗ. 
Протокол № 15 від 
23.05.2019.
5 Сараєва О.В. Земства 
Донбасу у системі 
владних і суспільних 
відносин 
пореформеної доби: 
монографія / О.В. 
Сараєва.- Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2013.- 
341 с. 
6. Сараєва О.В. 
Благодійність і 
соціальна допомога як 
інструменти 
вирішення соціальної 
кризи у роки першої 
світової війни (на 
прикладі 
Маріупольського 
повіту) // Соціальний 
захист населення 
сучасної України: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення : 
монографія / В. В. 
Харабет, І. Ф. 
Марченко, А. І. 
Андрющенко, А. С. 



Горбунова-Рубан, Н. 
С. Скок та інші; за ред. 
В. В. Харабета, І. Ф. 
Марченко, А. І. 
Андрющенко, С. О. 
Горбунової-Рубан. – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2017. – С. 39–56. 
(Колективна 
монографія).
7. Сараєва О.В. Мовна 
політика України в 
контексті динаміки 
мовної ситуації: 
правовий механізм, 
етапи, сучасні 
виклики // 
TheStrategicPotentialoft
heStateandTerritorialDe
velopment 
[collectivemonograph] 
/ 
EuropeanInstituteofFur
therEducation – 
DonetskStateUniversity
ofManagement: 
SlovakRepublic, 
Podhájska, 2017. – 258 
р. (с. 244-257) (ISBN 
Словацької 
Республіки) 
(колективна, 
закордонна, 
міжнародна 
монографія).
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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 з 
виховної роботи 
енергетичного 
факультету ДВНЗ 
«ПДТУ».
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці



й загальною кількістю 
три найменування
1.Сараєва О.В. 
Теоретико-практичні 
рекомендації  до 
проведення 
практичного заняття з 
теми «Київська Русь. 
Галицько-Волинське 
князівство» (для 
студентів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання) // 
Методичні вказівки.- 
Маріуполь: ДВНЗ  
«ПДТУ», 2013. –   40 с.
2. Сараєва О.В. 
Українська 
національно-
визвольна війна XVII 
ст.: методичні 
вказівки до 
практичного заняття з 
дисципліни «Історія 
України» для 
студентів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання // 
Методичні вказівки.- 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2015.- 36 с.
3. Сараєва О.В. Історія 
та культура України. 
Національно-
культурне 
відродження України 
ХІХ ст. [Електронний 
ресурс] : методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичного заняття з 
дисципліни «Історія 
та культура України» 
для студентів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання // 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. – 81 с. 
– Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1282
8
4. Сараєва О.В. Історія 
та культура України. 
ХХ-ХХІ ст.ст.: 
тенденції розвитку, 
проблеми, 
перспективи: 
методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичного заняття з 
дисципліни «Історія 
та культура України» 
для студентів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання // 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018.- 81 с. 
5. Сараєва О.В. 
Робочий зошит з 
історії та культури 
України (тестові 
завдання, таблиці  та 
структурно-логічні 
схеми). Ч.1. 
Маріуполь, 2019. 21 с.



6. Сараєва О.В. Історія 
України (у таблицях і 
структурно-логічних 
схемах) // 
Навчальний посібник 
для студентів 
дистанційної форми 
навчання. 2019 р. 
(розміщено на 
платформі Moodle).
16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю
Член товариства 
«Дослідники історії 
Південної України, 
що діє під егідою 
Інституту археографії 
та джерелознавства 
імені М.С. 
Грушевського НАН 
України».
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років
2006-2007 рік – 
учитель ЗОШ № 26; 
2007-2008 рік – 
учитель 
Маріупольський  
міський ліцей; 2012-
2019 – викладач 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Загальний досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 10 
років.

142187 Холькін 
Олександр 
Михайлович

Завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
інформаційних 

технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 004011, 

виданий 
26.02.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ФM 016847, 
виданий 

25.08.1982, 
Атестат 

доцента ДЦ 
094683, 
виданий 

05.11.1986, 
Атестат 

професора AП 
000439, 
виданий 

05.07.2018

45 Вища 
математика

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. Kholkin A. M., Rofe-
Beketov F. S. Parseval 
Equality for Non-Self-
Adjoint Differential 
Operator with Block-
Triangular Potential / 
A. M. Kholkin, F. S. 
Rofe-Beketov // 
Azerbaijan Journal of 
Mathematics, 2018. – 
vol. 8, no. 1. – pp. 1-12 
(Scopus); 
2. Kholkin A. M. 
Asymptotics of the 
fundamental system 
solutions of differential 
equation with block-
triangular operator 
potential / A. M. 
Kholkin // Far East 
Journal of 
Mathematical Sciences 
(FJMS), 2017. – vol. 
102, no. 10. – pp. 2359-



2366 (Scopus); 
3. Kholkin A. M., 
Sanikidze T. A. 
Comparison of Solution 
of the Nonlinear 
Transfer Equation / A. 
M. Kholkin, T. A. 
Sanikidze // Journal of 
Mathematical Physics, 
Analysis, Geometry, 
2017. – vol. 13, no. 4. – 
pp. 344-352 (Scopus); 
4. Kholkin A. M. 
Resolvent for Non-Self-
Adjoint Differential 
Operator with Biock-
Triangular Operator 
Potential / A. M. 
Kholkin // Abstract and 
Applied Analysis. – 
2016. – P. 1-6 (Scopus);  
5. Kholkin A. M. A 
generalization of the 
theorems of alternation 
and non-oscillation for 
differentional-operator 
equations of arbitrary 
even order / A. M. 
Kholkin // Jornal of 
Mathematical Sciences. 
– 2014. – Vol. 196, No. 
5. – P. 44-63 (Scopus);
6. Kholkin A. M., Rofe-
Beketov F. S. Parseval 
Equality for Non-Self-
Adjoint Differential 
Operator with Block-
Triangular Potential / 
A. M. Kholkin, F. S. 
Rofe-Beketov // 
AzerbaijanJournal of 
Mathematics, 2018. – 
vol. 8, no. 1. – pp. 1-12 
(Scopus); 
7. Kholkin A. M., 
Sanikidze T. A. 
Estimations of the 
support of solutions for 
some classes of 
evolutionary systems / 
A. M. Kholkin, T. A. 
Sanikidze // 
International Journal of 
Pure and Applied 
Mathematics, 2018. – 
vol. 118, no. 2. – pp. 
407-411 (Copernicus);
8. Kholkin A. M., 
Sanikidze T. A. On the 
shape of the surface of 
the liquid film that wets 
horizontal surface / A. 
M. Kholkin, T. A. 
Sanikidze // Far East 
Journal of 
Mathematical Sciences 
(FJMS), 2018. – vol. 
108, no. 1. – pp. 93-102 
(Copernicus).
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Kholkin A. M. The 
fundamental solutions 
of differential operator 
with block-triangular 
operator coefficients / 



A. M. Kholkin // 
Journal of Advances in 
Mathematics.-2015. - 
vol. 10, № 6. – P. 3556-
3561;
2. Kholkin A. M. 
Construction of the 
fundamental system of 
solutions for an 
operator differential 
equation with a rapidly 
increasing at infinity 
block triangular 
potential. / A. M. 
Kholkin // 
Mathematica Aeterna. – 
2015. - vol. 5, No. 5. –P. 
769-775; 
3. Kholkin A. M. 
Green’s function for 
non-self-adjoint 
differential operator 
with block – triangular 
operator coefficients / 
A. M. Kholkin // 
Journal of Basic and 
Applied Research 
international, 16(2), 
2016.- P. 116-121; 
4.Kholkin A. M. 
Construction of the 
fundamental system of 
solutions for an 
operator differential 
equation with a rapidly 
increasing at infinity 
block triangular 
potential / A. M. 
Kholkin // 
Mathematica Aeterna, 
vol. 5, no. 5, 2016.- P. 
769-775;
5. Kholkin A. M. The 
Series Expansion of the 
Greens Function of a 
Differential Operator 
with Biock- triangular 
Operator Potential / A. 
M. Kholkin // British 
Journal of Matematics 
& Computer Science, 
19(5), 2016.- P. 1-12; 
6. Холькін О. М., 
Віннікова В. Г. Про 
механізм горіння 
твердого палива / О. 
М. Холькін, В. Г. 
Віннікова // Вісник 
Приазовського 
державного 
університету. Серія : 
Технічні науки. – Вип. 
38, Україна, 
Маріуполь, 2019, С. 
58-62; 
7. Холькін О. М., 
Житаренко О. В. 
Діагностика 
позаштатних режимів 
роботи 
теплотехнічного 
обладнання / О.  М. 
Холькін, О. В. 
Житаренко // Вісник 
Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка. 



Технічні науки. 
Випуск 204 
«Проблеми 
енергозабезпечення та 
енергозбереження в 
АПК України». – 
Харків : ХНТУСГ, 
2019, Україна. – С. 
101-103.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1. Підручники: з 
грифом 
«ДВНЗ”ПДТУ»: 
Холькин А. М. 
Высшая математика. 
В трех частях. Часть І. 
Элементы линейной 
алгебры и 
аналитической 
геометрии / А. М. 
Холькин // ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016, 
Мариуполь, Украина, 
185с;
2. Холькин А. М. 
Высшая математика. 
В трех частях. Часть ІІ. 
Дифференциальное и 
интегральное 
исчисление / А. М. 
Холькин // ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016, 
Мариуполь, Украина, 
452с;
3. Холькин А. М. 
Высшая математика. 
В трех частях. Часть 
ІІІ 
Дифференциальные 
уравнения. Ряды. 
Кратные интегралы / 
А. М. Холькин // ГВУЗ 
«ПГТУ», 2016, 
Мариуполь, Украина, 
334с.
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: «Застосування 
комп’ютерного 
моделювання для 
задач виробництва та 
економіки. Методичні 
аспекти навчання 
математики в 
технічному 
університеті» (2017-
2018 рр.), номер 
державної реєстрації 
роботи: 0117U007328. 
«Математичне 
моделювання в 
виробництві та 



економіці. Нові 
методи навчання 
математики» (2018-
2019 рр.), номер 
державної реєстрації 
роботи: 0118U006924.
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”
  Робота у складі журі 
ІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів    
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів Малої 
академії наук у 2015 і 
2016 році (відділення 
«Математика», 
«Прикладна 
математика», 
«Математичне 
моделювання»).
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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 
вищої та прикладної 
математики.
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 



спеціалізованих 
вчених рад)
  Офіційний опонент 
докторської 
дисертації, 
Могілевський В.І., 
Інстутут математики 
НАНУ, 2016р; 
Офіційний опонент 
докторської 
дисертації, Фардігола 
Л.В.,ФТІНТ НАНУ, 
2016р; Офіційний 
опонент докторської 
дисертації, Ігнатович 
С.Ю., ФТІНТ НАНУ, 
2018р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Холькин А. М. Ряды 
[Электронный  
ресурс] : 
методические 
указания по 
самостоятельному 
изучению темы 
«Ряды» для студентов 
всех направлений  и  
всех  форм   обучения 
/ сост. А.М. Холькин.- 
Мариуполь: ПГТУ, 
2015.- 76 с; 
2. Сударев В. П., 
Холькин А. М. 
Математическая 
статистика 
[Электронный ресурс] 
: методические 
указания для 
самостоятельного 
изучения темы 
«Математическая 
статистика» в рамках 
курсов «Высшая 
математика» и 
«Математика для 
экономистов: теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика» для 
студентов всех 
направлений всех 
форм обучения / сост.: 
В. П. Сударев, А. М. 
Холькин. – 
Мариуполь : ПГТУ, 
2015. – 44 с;
3. Холькин А. М., 
Саникидзе Т. А. 
Математический 
анализ [Электронный 
ресурс] : 
методические 
указания к 
самостоятельному 
изучению курса 
«Математический 
анализ» для студентов 
специальности 
«Прикладная 



математика» всех 
форм обучения / сост.:  
А. М. Холькин, Т. А. 
Саникидзе – 
Мариуполь : ПГТУ, 
2017. − 54с.;
4. Холькін О. М., 
Санікідзе Т. А. 
Методичні вказівки з 
самостійного    
вивчення    курсу  
«Функціональний 
аналіз» для студентів 
спеціальності 
«Прикладна 
математика» / уклад. 
О.М. Холькін, Т.А. 
Саникідзе - 
Маріуполь: ПДТУ, 
2018.- 69с.;
5. Холькін О. М. 
Математичний аналіз 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
по виконанню 
курсової роботи з 
дисципліни 
«Математичний 
аналіз» для студентів 
спеціальності 113 
«Прикладна 
математика» денної 
форми навчання / 
уклад. О. М. Холькін – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2019. – 79 с.;
6. Холькін О. М. 
Математичний аналіз 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення курсу 
«Математичний 
аналіз» для студентів 
спеціальностей 
«Прикладна 
математика», 
«Середня освіта 
(математика)» денної 
форми навчання/ 
уклад. О.М. Холькін - 
Маріуполь: ПДТУ, 
2019.- 40 с.
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. Kholkin A. M. 
Spectral properties of a 
non- selfadjoint  
differential  operator  
with  block-triangular 
operator coefficient / A. 
M. Kholkin / 3 rd 
International Scientific 
Conference 
«DIFFERENTIAL 
EQUATIONS and 
CONTROL  THEORY  
(DECT-2018)»: Book of 
abstracts, September 
25-27 2018., Kharkiv: 
V.N. Karazin Kharkiv 
National University, pp. 
29-30;



2. Kholkin A. M., 
Sanikidze T. A. On 
Some Estimates for the 
Degenerate Parabolic 
System / A. M. Kholkin, 
T. A. Sanikidze // 
Mathematical and 
Related Sciences: 
International 
Conference, Antalya, 
Turkey, April 27-30, 
2019. – Antalya, Duzce 
University, 2019. – P.;
3. Холькін О. М., 
Житаренко О. 
В.Діагностика 
позаштатних режимів 
роботи 
теплотехнічного 
обладнання / О. М. 
Холькін, О. В. 
Житаренко // 
Міжнародна науково - 
практична 
конференція 
«Проблеми 
енергозабезпечення та 
енергозбереження  в 
АПК України» (24-25 
жовтня, Харків). – 
Харків : ХНТУСГ, 
2019, Україна. – С. 
101-103;
4. Холькин А. М. 
Равенство Парсеваля 
для 
дифференциального 
уравнения с блочно-
треугольными 
коэффициентами / А. 
М. Холькин // 
Международная 
научно- техническая 
конференция 
«Университетская 
наука - 2018», 23-24 
мая, 2018 г., ГВУЗ 
«ПГТУ», Мариуполь, 
Украина, с. 277-278;
5. Житаренко О. В., 
Холькін О. М. 
Очищення корисного 
сигналу від шумів за 
допомогою швидкого 
перетворення  Фур’є / 
О. В. Житаренко, О. М. 
Холькін // Актуальні 
питання розвитку 
інформаційних 
технологій: збірник 
тез Всеукраїнської 
конференції молодих 
учених (18 листопада, 
Маріуполь). – 
Маріуполь: ПДТУ, 
2019, Україна. – С. 
144-147.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років    
   Досвід роботи за 
спеціальністю 46 
років.

181968 Потапова 
Наталія 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Приазовський 
державний 
технічний 

17 Економіка 
підприємства 
та організація 
виробництва

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
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: ДВНЗ «ПДТУ», 
2020. – 30 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1996
0
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років    
   Досвід роботи за 
спеціальністю 16 
років.

53707 Гулаков 
Сергій 
Володимиро
вич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Енергетичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 

ДT 001547, 
виданий 

02.02.1990, 
Диплом 

кандидата наук 
TH 060283, 

виданий 
09.02.1983, 

Атестат 
професора ПP 

008608, 
виданий 

23.05.1991, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
034713, 

виданий 
14.12.1983

32 Електротехніка 
та електроніка

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. 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.
2. Burlaka V.V. Power 



factor corrector with a 
high-order harmonics 
filtering function  / V.V. 
Burlaka,  S. V. Gulakov 
// MATEC Web of 
Conferences, Volume 
113, 2017.
3. 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. 
4. V. Burlaka, S. 
Gulakov, S. 
Podnebennaya, E. 
Kudinova, Low-Cost 
Online Uninterruptible 
Power Supply with 
Input Power Factor 
Correction and Wide 
Input Voltage Range, In 
proceedings of  2020 
IEEE 7th International 
Conference on Energy 
Smart Systems (ESS), 
Kyiv, 12-14 May 2020. 
– Kyiv: Igor Sikorsky 
Kyiv Polytechnic 
Institute, 2020.
5. V. Burlaka, S. 
Gulakov, S. 
Podnebennaya, E. 
Kudinova, O. Savenko, 
Bidirectional single 
stage isolated DC-AC 
converter, In 
proceedings of 2020 
IEEE KhPI Week on 
Advanced Technology 
(KhPI Week), Kharkiv, 
05-10 October 2020. – 
Kharkiv: National 
Technical University 
“Kharkiv Polytechnic 
Institute”, 2020. – pp. 
343-346.
6. V. Burlaka, S. 
Gulakov, S. 
Podnebennaya, Motor 
Protection Device For 
Wound Rotor Induction 
Machines, In 
proceedings of 2020 
IEEE Problems of 
Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice (PAEP), 
Kremenchuk, Ukraine, 
2020, pp. 1-4.
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Савенко О.С., 
Бурлака В.В., 
Поднебенна С.К., 
Гулаков С.В. 
Експериментальне 
дослідження роботи 
гібридного 



компенсатора 
реактивної 
потужності. – 
Електромеханічні і 
енергозберігаючі 
системи: науково-
виробничий журнал – 
Кременчук: КрНУ ім. 
М.Остроградського, 
2020. – № 2/2020 
(50). – c.36-42.
2. Поднебенна С.К., 
Бурлака В.В., Гулаков 
С.В. Дослідження 
комплексу машин 
контактного 
зварювання за 
допомогою 
імітаційного 
моделювання 
//Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету : зб. 
наукових праць. Сер.: 
Технічні науки. – 
Маріуполь: ДВНЗ 
“ПДТУ”, 2019. – Вип. 
38. – С. 151-158.
3. 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.
4. Поднебенная С.К. 
Источник питания 
машины контактной 
сварки с улучшенной 
электромагнитной 
совместимостью /C.К. 
Поднебенная, В.В. 
Бурлака, С.В. Гулаков, 
В.Г. Скосырев // 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету : зб. 
наукових праць. Сер.: 
Технічні науки. – 
Маріуполь: ДВНЗ 
“ПДТУ”, 2017. – Вип. 
35. – С. 162-168.
5. Бурлака В.В. 
Инверторный 
прямоходовый 
источник питания с 
повышенным 
коэффициентом 
мощности / В.В. 
Бурлака, С.В. Гулаков, 
С.К. Поднебенная // 
Автоматическая 
сварка. – 2017. – №3 – 
К.:ИЭС им. Е.О. 



Патона, 2017. – С. 59-
61.
6. Поднебенная С.К. К 
вопросу обеспечения 
электромагнитной 
совместимости 
источников питания 
машин контактной 
сварки с 
электрической сетью / 
С.К. Поднебенная, 
В.В. Бурлака, С.В. 
Гулаков // 
Автоматическая 
сварка. – 2016. – №12 
– К.:ИЭС им. Е.О. 
Патона, 2016. – С. 54-
58.
7. Бурлака В.В. 
Устройство для 
возбуждения и 
стабилизации 
сварочной дуги / В.В. 
Бурлака, С.В. Гулаков 
//Автоматическая 
сварка. – 2016. – №11 
– К.:ИЭС им. Е.О. 
Патона, 2016. – С. 48. 
8. Бурлака В.В. 
Перспективные 
инверторные 
сварочные источники 
питания с 
повышенным 
коэффициентом 
мощности / В.В. 
Бурлака, С.В. Гулаков, 
С.К. Поднебенная // 
Автоматическая 
сварка. – 2016. – № 4 
– К.: ИЭС им. Е.О. 
Патона, 2016. – С. 53-
57.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Науковий консультант 
Бурлаки Володимира 
Володимировича 
(диплом ДД № 
008055 від 18.12.2018).
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



Робота у Науковій Раді 
МОНУ з оцінювання 
проектів з напрямів 
“енергетика”, 
“машинобудування”.
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» (2015 – 2017 
рр., номер 
держреєстрації 
0115U000170) – 
керівник
2. Член редколегії 
збірника наукових 
праць “Вісник ПДТУ”, 
серія: Технічні науки.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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 
(2018-2020 рр.).
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 Д 
12.105.02 при 
Донбаській державній 
машинобудівній 
академії).
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
патенти України на 
винаходи №№ 111290, 
111493, 111497, 112554, 
114638, 114689, 114987, 
114990, 114991, 114998, 
115200, 115735, 116838, 
116842, 116854, 116868, 
117645, 121032, 121071
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Електротехніка та 
електроніка 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
курсу «Електротехніка 
та електроніка» 
(частина 2) для 
студентів 
неелектричних 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання. Ч. 2 / 
уклад.: С. В. Гулаков, 
О.С. Савенко. – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2020. – 65 c. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2032
8
2. Гулаков С. В. 
Електромеханічні 
системи автоматизації 
металургійного 
виробництва 
[Електронний ресурс] 
: конспект лекцій з 
дисципліни 
«Електромеханічні 
системи автоматизації 
металургійного 
виробництва» для 
студентів 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка», 
освітньої програми 
«Електромеханічні 
системи автоматизації 
та електропривод» 
денної та заочної 
форм навчання / С. В. 
Гулаков, А. К. 
Алєксєєв. – Маріуполь 



: ПДТУ, 2019. – 95 с. – 
Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1724
0
3. Електротехніка та 
електроніка 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
курсу «Електротехніка 
та електроніка» для 
студентів 
неелектричних 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання / уклад. С. В. 
Гулаков. – Маріуполь 
: ПДТУ, 2019. – 62 c. – 
Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1830
6
4. Електротехніка та 
електроніка 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення курсу 
«Електротехніка та 
електроніка» для 
студентів за 
спеціальністю 132 
«Матеріалознавство» 
ОКР бакалавр всіх 
форм навчання / 
уклад. С. В. Гулаков. – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2018. – 67 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1725
0 
5. Електромеханічні 
системи автоматизації 
металургійних 
установок 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення курсу 
«Електромеханічні 
системи автоматизації 
металургійних 
установок» для 
студентів 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» 
освітньої програми 
«Електромеханічні 
системи автоматизації 
та електропривод» 
денної, заочної та 
прискореної форм 
навчання / уклад. С. В. 
Гулаков. – Маріуполь 
: ПДТУ, 2019. – 18 с. – 
Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/17233

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. К вопросу 
компенсации 
реактивной мощности 
источников питания 
машин контактной 
сварки / Поднебенная 
С.К., Бурлака В.В., 
Гулаков С.В. 
Университетская 
наука – 2018: 
Междунар. научно-
техническая 
конференция, 
Мариуполь, 23-24 мая 
2018 г. – Мариуполь: 
ГВУЗ “ПГТУ”, 2018. – 
Т. 1. – С. 283-284
2. Автономная система 
электроснабжения с 
возобновляемыми 
источниками энергии 
/ Поднебенная С.К., 
Бурлака В.В., Гулаков 
С.В.  // 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. 
36.
3. Совершенствование 
способа управления 
источником питания 
машины контактной 
сварки / Поднебенная 
С.К., Бурлака В.В., 
Гулаков С.В.  
//Международная 
научно-техническая 
конференция 
«Университетская 
наука-2017»: Сб. 
тезисов докладов в 3-х 
томах. Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. –
Т1. – С. 264
4. Пристрій захисту 
асинхронних двигунів 
з фазним ротором 
/Бурлака В.В., Гулаков 
С.В., Поднебенна С.К. 
// Університетська 
наука – 2020: Міжнар. 
науково-технічна 
конференція, 
Маріуполь, 20-21 
травня 2020 г. – 
Маріуполь: ДВНЗ 
“ПДТУ”, 2020. – Т. 1. – 
С. 246-247
Енергоефективність 
систем живлення 
машин контактного 
зварювання 
/Поднебенна С.К., 
Гулаков С.В., Бурлака 
В.В. // 



Університетська наука 
– 2020: Міжнар. 
науково-технічна 
конференція, 
Маріуполь, 20-21 
травня 2020 г. – 
Маріуполь: ДВНЗ 
“ПДТУ”, 2020. – Т. 1. – 
С.250-251
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 45 
років.

365871 Балалаєва 
Олена 
Юріївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
інформаційних 

технологій

Диплом 
магістра, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

080201 
Iнформатика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012441, 
виданий 

01.03.2013, 
Атестат 

доцента AД 
005050, 
виданий 

24.09.2020

9 Інформаційні 
технології та 
програмування

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. Balalayeva E. 
Computer Aided 
Simulation of Behavior 
of Extrusion Press Ram 
Jointly with Rotary 
Elastic Compensator / 
E. Balalayeva, V. 
Kukhar, V. Artiukh, V. 
Filatov, O. Simonova // 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing. – 2019. – 
Vol. 983. – P. 475-488.
2. Kukhar V. Analysis of 
relation between edging 
ratio and deformation 
work done in pre-
forming of workpiece by 
bulk buckling / V. 
Kukhar, E. Balalayeva, 
A. Prysiazhnyi, O. 
Vasylevskyi, I. 
Marchenko // MATEC 
Web of Conferences. – 
2018. –Vol. 178. – P. 
02003 (6 p.)
3. Balalayeva E. 
Researching of the 
Stress-Strain State of 
the Open-Type Press 
Frame Using of Elastic 
Compensator of Errors 
of "Press-Die" System, 
авт. E.Balalayeva, V. 
Artiukh, V. Kukhar, O. 
Tuzenko, V. Glazko, A. 
Prysiazhnyi, V. 
Kankhva // Advances 
in Intelligent Systems 
and Computing, 692. – 
2017. – Р. 220-235.
4. Kukhar V. 
Development of 
alternative technology 
of dual forming of 
profiled workpiece 
obtained by buckling / 



V. Kukhar, V. Burko, A. 
Prysiazhnyi, E. 
Balalayeva, M. 
Nahnibeda // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2016. – 
№ 3/7 (81). – Р. 53 – 
61.
5. Kukhar V. 
Calculation method and 
simulation of work of 
the ring elastic 
compensator for sheet-
forming / V. Kukhar, E. 
Balalayeva, O. Nesterov 
// MATEC Web of 
Conferences 129, 01041 
(2017), pp. 1-4.
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Balalayeva E.Yu. The 
Computer-Aided 
Method of Calculation 
of Universal Elastic 
Rotary Compensator 
for the “Press-and-Die” 
System Errors of Crank 
Press for Drawing-
Forming Operations / 
E.Yu. Balalayeva, V.V. 
Kukhar, O.V. Hrushko 
// HCTL Open Science 
and Technology Letters, 
2014 – Vol. 6. – P. 1 – 
14;
2. Kukhar V.V. 
Calculation of Universal 
Elastic Compensator 
Applied to the Pressing-
Extrusion Operations / 
V.V. Kukhar, E.Yu. 
Balalayeva, O.A. 
Tuzenko, V.A. Burko // 
Multidisciplinary 
Journal of Research in 
Engineering and 
Technology,  2015. – 
Volume 2, Issue 3. –  
Pg.593-604.
3. Кухарь В.В. 
Математическая 
модель 
термодинамических 
процессов при 
контакте градиентно-
нагретой заготовки с 
плоским бойком / В.В. 
Кухарь, О.А. Тузенко, 
Е.Ю. Балалаева, Н.Н. 
Нагнибеда // 
Проблеми трибології 
(Problems of 
Tribology). – 2016. – 
№ 1. – С. 105–111.
4. Кухарь В.В. 
Реализация конечно-
разностной модели 
контактного 
теплообмена при 
остывании заготовки 
на плоском бойке 
после градиентного 
нагрева / В.В. Кухарь, 
О.А. Тузенко, Е.Ю. 
Балалаева // 



Обработка материалов 
давлением: Сб. наук. 
тр. – Краматорск: 
ДГМА, 2016. – № 1 
(42). – С. 19–27.
5. Балалаєва О.Ю. 
Розробка програмного 
забезпечення для 
аналізу механічних 
властивостей 
товстолистового 
прокату із 
використанням 
технології BIG DATA / 
О.Ю. Балалаєва, О.О. 
Тузенко, Д.С. Стахов 
// Наука та 
виробництво. – 2020. 
– Вип. 20. – С. 22-28.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1. Моделирование 
теплообменных 
процессов при 
интенсификации 
формоизменения 
заготовок 
градиентным 
нагревом: 
монография / В. В. 
Кухарь, О. А. Тузенко, 
Е. Ю. Балалаева. – 
Мариуполь : ПГТУ, 
2016. – 136 с.
2. Балалаева Е. Ю. 
Математическое и 
компьютерное 
моделирование 
работы упругих 
компенсаторов: 
монография / Е. Ю. 
Балалаева, О. А. 
Тузенко, В. В. Кухарь. 
– Мариуполь : ПГТУ, 
2017. – 270 с.
3. Моделирование и 
анализ динамических 
процессов: учебное 
пособие / О.А. 
Тузенко, В.В. Кухарь, 
Е.Ю. Балалаева. – 
Мариуполь : ПГТУ, 
2016. – 169 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
  Відповідальний 
виконавець 
держбюджетних тем 
за кафедрою 
інформатики 
(Комп’ютерні науки у 
дослідженнях в різних 
галузях бізнесу, 
виробництва  та 



навчальному процесі, 
№ держреєстрації 
0111U009179;  
Дослідження та 
використання нових 
інформаційних 
технологій у наукових  
розробках, бізнесі, 
виробництві та 
навчальному процесі, 
№ держреєстрації 
0113U006282;  IT у 
виробництві, 
наукових розробках та 
навчальному процес, 
№ держреєстрації  
0114U004919;  
Використання IT у 
наукових розробках, 
виробництві та 
навчальному процесі, 
№ держреєстрації 
0115U004960)
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
  В.о. декана 
факультету 
інформаційних 
технологій
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. Пат. 112943 Україна, 
МПК (2016.01) B21J 
5/00. Спосіб 
виготовлення поковок 
/ В.В. Кухар, О.С. 
Аніщенко, О.Ю. 
Балалаєва, О.О. 
Тузенко, Є.А. Мкртчян 
– №u201605333; 
Заявл. 17.05.2016; 
Опубл. 10.01.2017; 
Бюл. № 1. – 5 с.
2. Пат. 120306 
Україна, МПК 
(2017.01) B21H 1/06 
(2006.01) C22C 14/00. 
Спосіб виготовлення 
кілець з (α+β)-



титанових сплавів / 
О.С. Аніщенко, В.В. 
Кухар, А.Г. 
Присяжний, О.Ю. 
Балалаєва, О.О. 
Тузенко – 
№u201704827; Заявл. 
19.05.2017; Опубл. 
25.10.2017; Бюл. № 
20. – 4 с.
3. Пат. 120895 
Україна, МПК B21H 
1/06 (2006.01). Спосіб 
виготовлення кілець / 
О.С. Аніщенко, В.В. 
Кухар, А.Г. 
Присяжний, О.О. 
Тузенко, О.Ю. 
Балалаєва – 
№u201704853; Заявл. 
19.05.2017; Опубл. 
27.11.2017; Бюл. № 22. 
– 4 с.
4. Пат. 120896 
Україна, МПК 
(2017.01) B21C 9/00. 
Спосіб виготовлення 
дроту з титанових 
сплавів / О.С. 
Аніщенко, В.В. Кухар, 
А.Г. Присяжний, О.О. 
Тузенко, О.Ю. 
Балалаєва – 
№u201704828; Заявл. 
19.05.2017; Опубл. 
27.11.2017; Бюл. № 22.
5. Пат. 45232Україна, 
МПК (2006.01) B30B 
15/28. Спосіб 
кріплення верхньої 
плити штампа до 
повзуна преса / В.В. 
Кухар, К.К, 
Діамантопуло, О.Ю. 
Балалаєва, О.О. 
Тузенко, Д.М. 
Процько – № 
200906825; Заявл. 
30.06.2009; Опубл. 
26.10.2009; Бюл. № 
20.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Пакети прикладних 
програм комп’ютерної 
алгебри [Електронний 
ресурс] : методичні 
вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Пакети прикладних 
програм комп’ютерної 
алгебри» для 
студентів 
спеціальності 122 
«Комп’ютерні науки» 
освітньої програми 
«Інформатика» 
денної, заочної та 
прискореної форми 



навчання / уклад. О. 
Ю. Балалаєва, – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2020. – 41 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1966
8
2. Пакети прикладних 
програм комп’ютерної 
алгебри [Електронний 
ресурс] : методичні 
вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Пакети 
прикладних програм 
комп’ютерної 
алгебри» для 
здобувачів освітнього 
ступеня бакалавра за 
спеціальністю 122 
«Комп’ютерні науки» 
освітньої програми 
«Інформатика» 
денної, заочної та 
прискореної форми 
навчання / укл.: О. Ю. 
Балалаєва, А. В. 
Сергієнко, Є. А. 
Чичкарьов. – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2020. – 105 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1992
8
3. Тривимірне 
моделювання та 
анімація 
[Електронний ресурс] 
: методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Тривимірне 
моделювання та 
анімація» для 
студентів 
спеціальності 122 
«Комп’ютерні науки» 
освітньої програми 
«Інформатика» 
денної, заочної та 
прискореної форми 
навчання: в 2-х ч. Ч. 1. 
Примітиви, 
модифікатори, 
матеріали / укл.: О. 
Ю. Балалаєва, О. О. 
Тузенко – Маріуполь : 
ПДТУ, 2019. – 107 с. – 
Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1879
6
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. Mironenko D. 
Development of a web 
service for forming a 
semantic kernel of a 
website based on data 
mining methods / D. 



Mironenko, E. 
Balalayeva // 
Technology transfer: 
fundamental principles 
and innovative 
technical solutions. – 
2019. – P. 16-19.
2. Chychkarov Ye. A. 
Automation of records 
keeping of research 
work results of higher 
institution workers on 
the basis of content 
control system / Ye. A. 
Chychkarov, A.V. 
Sergienko, E. Yu. 
Balalayeva // Modern 
methodologies, 
innovations, and 
operational experience 
in the field of technical 
science, Radom 
Academy of Economics, 
Radom, Republic of 
Poland, 27-28 
December 2017. – рр. 
32-35.
3. Тузенко О.О. 
Комп’ютерне 
моделювання 
розподілу потоків 
громадського 
транспорту / О.О. 
Тузенко, О.Ю. 
Балалаєва, С.В. 
Тілінін, К.О. Кулішова 
// «ТАК»: 
телекомунікації, 
автоматика, 
комп’ютерно-
інтегровані технології: 
тези доповідей 
Всеукр. науково-
практ. конф. молодих 
вчених, (Покровськ, 
25-26 листопада 2020 
р.) / ДВНЗ «ДонНТУ. 
– ДВНЗ «ДонНТУ : 
Покровськ. – С. 50-53.
4. Балалаєва О. Ю. 
Проектування 
автоматизованої 
інформаційної 
системи для аналізу 
фізико-механічних 
властивостей 
сталевого прокату із 
використанням 
технології Big Data / 
О. Ю. Балалаєва, О. О. 
Тузенко, Д. С. Стахов 
// Актуальні питання 
розвитку 
інформаційних 
технологій : зб. тез 
Всеукр. конф. молодих 
учених (Маріуполь, 18 
листопада 2019 р.) / 
ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – С. 
12–14.
5. Балалаєва, О. Ю. 
Чисельні методи 
розв’язання 
інтегральних рівнянь 
Вольтерра першого і 
другого роду в 
системах 
комп’ютерної алгебри 
Mathcad, Matlab, 
Maple і Maxima / О. 



Ю. Балалаєва, А. В. 
Чемова, С. І. Володін 
// Університетська 
наука – 2019 : тези 
доп. Міжнар. науково-
техн. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.) : в 4 т. 
/ ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – Т. 
2. – С. 190–191. Режим 
доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23100
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 12 
років.

169299 Ковалевськи
й Ігор 
Абрамович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
кандидата наук 

TH 081945, 
виданий 

12.06.1985, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004494, 
виданий 

28.06.1993

34 Нарисна 
геометрія, 
інженерна та 
комп'ютерна 
графіка

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Спосіб і установка 
для переробки 
залізовмісних відходів 
металургійного 
виробництва / В. В. 
Ожогін [та ін.] // 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету : зб. 
наукових праць / 
ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – 
Вип. 39. – С. 18–26. 
2. Тритяк, C. C. 
Исследования 
процесса зарастания 
внутренней полости 
погружного стакана 
при непрерывной 
разливке 
низкокремнистой 
стали / С. С. Тритяк, 
Л. И. Тарасюк, И. А. 
Ковалевский // 
Університетська наука 
- 2020 :  ДВНЗ 
«ПДТУ». – Маріуполь, 
2020. – Т. 1. – С. 172–
174.
3. Ожогин В. В. Теория 
и практика 
утилизации 
измельчённых 
металлургических 
отходов (современное 
состояние и 
перспективы 
развития) : 
монография. В 2 т. Т. 
2. Теория и практика 
переработки 
сталеплавильных 
шламов и других 
видов 



металлургических 
отходов / В. В. 
Ожогин, Л. И. 
Тарасюк, И. А. 
Ковалевский. – 
Мариуполь : ГВУЗ 
"ПГТУ", 2019. – 384 с.
4. Ковалевский, И. А. 
Воздушная фурма - от 
модели к 3D принтеру 
/ И. А. Ковалевский, 
В. Ю. Сарры // 
Університетська 
наука: ДВНЗ «ПДТУ». 
– Маріуполь, 2019. – 
Т. 2. – С. 49.
5. Ковалевский И. А. 
Использование 
компьютерных 
технологий в курсе 
дистанционного 
обучения / И. А. 
Ковалевский // 
Университетская 
наука-2015: ГВУЗ 
«ПГТУ». – 
Мариуполь, 2015. – Т. 
2. – С. 141.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1. Теория и практика 
утилизации 
измельчённых 
металлургических 
отходов (современное 
состояние и 
перспективы 
развития) : 
монография. В 2 т. Т. 
2. Теория и практика 
переработки 
сталеплавильных 
шламов и других 
видов 
металлургических 
отходов / В. В. 
Ожогин, Л. И. 
Тарасюк, И. А. 
Ковалевский. – 
Мариуполь : ГВУЗ 
"ПГТУ", 2019. – 384 с.
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. „Спосіб підвищення 
сипкості пиловидних 
матеріалів” патент на 
корисну модель     № 
105437, Україна, МПК 
С22В 7/02 № u 2015 
06931. Заявл.13.07.15. 
Опубл.25.03.2016.Бюл.
№6.- 4с.
2. „Спосіб одержання 
гранул”.Патент на 
корисну модель 
№104116  Україна, 
МПК С22В 1/14 № u 
2015 06999. 
Заявл.14.07.15. 
Опубл.12.01.2016.Бюл. 
№1.- 4с
3. «Спосіб сушіння 
шламів».Патент на 
корисну модель  



№87845, Україна, 
МПК С22В 1/00 № u 
2013 09114. 
Заявл.19.07.13 
4. «Прес-
гранулятор».Патент 
на корисну модель  
№91381, Україна, 
МПК С22В 1/24 № а 
2013 12542. Заявл. 
28.10.13.  Опубл. 
10.07.2014. Бюл. 
№13.- 4с
5. Спосіб підвищення 
сипкості шламів 
патент на корисну 
модель  
№77246,Україна, 
МПК С22В 7/02 № u 
2012 07781. 
Заявл.25.06.12. 
Опубл.11.02.2013.Бюл. 
№3.- 5с.
6. Спосіб сушіння 
шламів. Патент на 
корисну модель 
№77247, Україна, 
МПК С22В 7/02 № u 
2012 07785. 
Заявл.25.06.12. 
Опубл.11.02.2013.Бюл. 
№3.- 4с.
7. Спосіб отримання 
залізо флюсу. Патент 
на корисну модель 
№77593, Україна, 
МПК С22В 7/02, С22В 
7/04  № u 2012 07780. 
Заявл. 25.06.12.  
Опубл. 25.02.2013. 
Бюл. №4.- 4с.
8. Спосіб 
обезводнення 
шламів.Патент на 
корисну модель  
№78450, Україна, 
МПК С22В 7/02 № u 
2012 07784. Заявл. 
25.06.12.  Опубл. 
25.03.2013. Бюл. №6.- 
4с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп’ютерна графіка 
[Електронний ресурс] 
: навч. посіб. В 3-х ч. 
Частина 1. Нарисна 
геометрія / І. А. 
Ковалевський [та ін.]. 
– Маріуполь : ПДТУ, 
2015. – 81 с. – Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/7799
2. Начертательная 
геометрия, 
инженерная и 
компьютерная 



графика. Краткий 
курс. Часть 1. 
Начертательная 
геометрия 
[Электронный ресурс] 
: учебное пособие для 
студентов высших 
учебных заведений / 
Н. П. Акрамова, О. Н. 
Кипчарская, С. Е. 
Кондрашин, И. А. 
Ковалевский, Е. В. 
Таранина, Т. Н. 
Филиппенко. – 
Мариуполь : ПГТУ, 
2010. – 55 с. – Режим 
доступа: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1472 
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 38 
років.

306877 Бурко Вадим 
Анатолійови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Енергетичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

090404 
Обробка 
металів 
тиском, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 067097, 

виданий 
22.04.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

034940, 
виданий 

25.04.2013

14 Основи 
охорони праці

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
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, URL: 
http://dx.doi.org/10.15
587/1729-
4061.2016.72063.\ 
Scopus
2. Volodymyr Kukhar, 
Nelly Yelistratova, 
Vadym Burko, Yulia 
Nizhelska, Olga 
Aksionova. (2018). 
Estimation of 
Occupation Safety Risks 
at Energetic Sector of 
Iron and Steel Works, 
International Journal of 
Engineering & 
Technology (UAE), 
2018, Vol. 7 (2.23), pp. 
216–220, URL: 
https://doi.org/10.1441
9/ijet.v7i2.23.11922. \ 
Scopus
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 



виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 
та/або патентів 
загальною кількістю 
п’ять досягнень:
1. Волошин В. С., 
Бурко В. А. 
Математическая 
модель 
фосфорсодержащих 
материальных 
потоков в 
металлургии. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету : зб. 
наукових праць ПДТУ 
(Серія : Технічні 
науки). Маріуполь, 
2015. Вип. № 31. С. 8–
13. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/8345
2. Волошин В.С., 
Бурко В.А. Глобальное 
информационное 
пространство и 
безопасность 
экосистем. Вестник 
Забайкальского 
государст-венного 
университета 
(Вестник ЗабГУ).- 
Чита, 2015. №6(121).С. 
64-70. URL 
https://cyberleninka.ru
/article/n/globalnoe-
informatsionnoe-
prostranstvo-i-
bezopasnost- ekosistem
3. Волошин В. С., 
Бурко В.А., Харабет В. 
В. Отходы в 
строительной 
индустрии Древнего 
Рима. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету : зб. 
наукових праць ПДТУ. 
Маріуполь, 2015. Вип. 
30 (Серія : Технічні 
науки), Т. 2. С. 226–
232. 
URL:http://eir.pstu.ed
u/handle/123456789/7
948 
4. Волошин В. С., 
Бурко В.А 
Математическая 
модель 
фосфорсодержащих 
материальных 
потоков в 
металлургии. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету: зб. 
наукових праць ПДТУ. 
Маріуполь, 2015. Вип. 
31(Серія : Технічні 
науки). С. 8–13. 
URL:http://eir.pstu.ed
u/handle/123456789/8
345



5. Волошин В. С., 
Бурко В.А., Монін В.Л. 
«Конфликты воды» и 
стратегия развития 
водоснабжения в 
г.Мариуполе в 2016-
2020 годах. 
Екологічна безпека: 
проблеми і шляхи 
вирішення: 
зб.наук.ст.Харьків:УК
РНДІЕП,2016. С.81-87. 
URL: 
http://www.niiep.khark
ov.ua/sites/default/files
/konfer2016.pdf
6. Волошин В.С., 
Бурко В.А., 
Елистратова Н. Ю. 
Анализ методов 
оценки рисков 
безопасности труда в 
энергетическом 
хозяйстве 
металлургического 
предприятия. 
Екологічна безпека : 
проблеми та шляхи 
вирішення : зб. наук. 
статей ХІІІ 
Міжнародної 
конференції 
УКРНДІЕП (м. Харків, 
11-15 вересня 2017р.). 
Харків: Райдер, 2017. 
С. 116–123. URL: 
http://www.niiep.khark
ov.ua/sites/default/files
/konfer2017.pdf
7.Волошин В.С., Бурко 
В.А. Питьевая вода. 
Невостребованные 
требования. 
Екологічна безпека: 
проблеми та шляхи 
вирішення: зб. наук. 
статей ХІІІ 
Міжнародної 
конференції 
УКРНДІЕП (м. Харків, 
11-15 вересня 2017р.). 
Харків : Райдер, 2017. 
С. 124–130. URL: 
http://www.niiep.khark
ov.ua/sites/default/files
/konfer2017.pdf
8. Волошин В.С., 
Бурко В.А. та 
інш.Аналіз якості 
морської води 
Таганрозької затоки 
Азовського моря за 
гідрохімічними 
показниками та 
показниками 
забруднення. 
Екологічна безпека : 
проблеми та шляхи 
вирішення : зб. наук. 
статей ХІІІ 
Міжнародної 
конференції 
УКРНДІЕП (м. Харків, 
11-15 вересня 2017р.). 
Харків : Райдер, 2017. 
С. 131–135. 
URL:http://www.niiep.
kharkov.ua/sites/defaul
t/files/konfer2017.pdf 
9. Волошин В.С., 
Бурко В.А., 



Елистратова Н. Ю. 
Оценка рисков 
безопасности труда на 
металлургическом 
предприятии. Вісник 
Приазов. держ. техн. 
ун-ту : зб. наук. праць 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Маріуполь, 2017. Вип. 
35. (Серія : Технічні 
науки). С. 257–263. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16725
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційного колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Виконавець розділів 
звіту по 
держбюджетних 
науково-дослідних 
роботах кафедри 
охорони праці та 
навколишнього 
середовища. 
Відповідальнй 
виконавец наукової 
теми:
1. Розробка і 
впровадження методів 
підвищення безпеки в 
системі 
«промисловість – 
довкілля – 
населення» [Текст] : 
звіт про наук.-дослід. 
роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра охорони 
праці та 
навколишнього 
середовища ; Ред. 
роботи В. С. Волошин. 
– Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2015. – С. 
21–25. – № ДР 
0114U004886.
2. Дослідження і 
розробка заходів щодо 
створення безпечних і 
нешкідливих умов 
проживання в регіоні 
Північного Приазов’я 
(Держбюджет) [Текст] 
: звіт про наук.-дослід. 
роботу, виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра охорони 
праці та 
навколишнього 
середовища ; Ред. 
роботи В. С. Волошин. 
– Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2016. – С. 
12–17. – № ДР 
0115U004922.



10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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 навчально-
наукового інституту 
заочного та 
дистанційного 
навчання ДВНЗ 
«ПДТУ».
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. Пат. 44484 (UA, 
Україна), МПК (2009) 
В 21 К 1/00, В 21 J 
5/00. Спосіб 
штампування поковок 
пластин / Кухар В. В., 
Бурко В. А., Лаврентік 
О. О., Дубініна А. В. 
(UA, Україна). –
№ u200902832; заявл. 
26.03.09; опубл. 
12.10.09, Бюл. № 19. – 
5 с.
2. Пат. 52389 (UA, 
Україна), МПК (2009) 
В 21 J 5/00, B 21 J 
13/02. Інструмент для 
осаджування 
заготовок / Кухар В. 
В., Почупєй В. М., 
Тахтамиш І. В., Бурко 
В. А. (UA, Україна). –
№ u201001897; заявл. 
22.02.10; опубл. 
25.08.10, Бюл. № 16. – 
2 с.
3. Пат. 53896 (UA, 
Україна), МПК (2009) 
В 21 J 5/00, B 21 J 
13/02. Інструмент для 
одержання 
профільованої 
заготовки / Кухар В. 
В., Почупєй В. М., 
Бурко В. А., Тахтамиш 
І. В., Мурашкін А. О. 
(UA, Україна). – № 
u201003591; заявл. 
29.03.10; опубл. 



25.10.10, Бюл. № 20. – 
3 с.
4. Пат. 74746 (UA, 
Україна), МПК 
(2012.01)B 21 D 11/20. 
Спосіб гнуття 
заготовки / Кухар В. 
В., Грушко О. В., 
Молодецька Т. І., 
Каргін Б. С., Каргін С. 
Б., Мкртчян Є.А., 
Кононов О. М., Бурко 
В. А. (UA, Україна). – 
№ u201204820; заявл. 
17.04.12; опубл. 
12.11.12, Бюл. № 21. – 
2 с.
5. Пат. 75646 (UA, 
Україна), МПК 
(2012.01) B 21 J 5/00. 
Спосіб кування валів / 
Кухар В. В., 
Василевський О. В., 
Лісовий М. О., Божко 
М.Є., Бурко В. А. (UA, 
Україна). – № 
u201206061; заявл. 
21.05.12; опубл. 
10.12.12, Бюл. № 23. – 
2 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількість 
три найменування:
1. Безпека 
життєдіяльності та 
цивільний захист: 
методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення курсу 
«Безпека 
життєдіяльності та 
цивільний захист» 
для студентів усіх 
спеціальностей усіх 
форм навчання / 
уклад.: Н. Ю. 
Єлістратова, В. А. 
Бурко. – Маріуполь : 
ПДТУ, 2020. – 27 с.
2. Основи охорони 
праці: конспект лекцій 
з дисципліни «Основи 
охорони праці» для 
студентів усіх 
спеціальностей 
денної, заочної та 
прискоренної форм 
навчання.Сост. В. В., 
Нестеров О. Ю., Бурко 
В. А., Єлістратова Н. 
Ю., Аксьонова О. М. 
Маріуполь: ПДТУ, 
2017. 164 с.
3. Безопасность 
жизнедеятельности и 
гражданская защита: 
курс лекций по 
дисциплине 
«Безопасность 



жизнедеятельности и 
гражданская защита» 
для студентов всех 
специальностей 
дневной, заочной и 
ускоренной форм 
обучения. Сост. 
Аксёнова О.Н., Бурко 
В. А., Елистратова Н. 
Ю., Кухар В. В., 
Нижельская Ю. П.. 
Мариуполь : ПГТУ, 
2017. 182 с.
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. Кухарь В. В. Бурко В. 
А. 
Ресурсосберегающие 
технологии 
штамповки медных 
осесимметричных 
(круглых в плане) 
поковок на основе 
предварительного 
формирования 
бокового профиля 
заготовок свободной 
подготовительной 
осадкой. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету : зб. 
наукових праць ПДТУ. 
(Серія : Технічні 
науки). Маріуполь, 
2014. Вип. 29. С. 36-
48. 
URL:http://eir.pstu.ed
u/handle/123456789/6
895
2.Бурко В. А. 
Особливості 
розслідування та 
обліку нещасних 
випадків 
невиробничого 
характеру. 
Университетская 
наука-2014.: тез. докл. 
междунар. науч.-техн. 
конф. ПГТУ м. 
Мариуполь, 20-21 мая 
2014 г. Мариуполь, 
2014. Т. 2. С. 61. 
URL:http://eir.pstu.ed
u/handle/123456789/9
612
3. Бурко В. А. 
Особливості 
соціальних виплат по 
нещасним випадкам 
виробничого 
характеру Фондом 
соціального 
страхування в зоні 
проведення АТО 
.Университетская 
наука-2015: тез. докл. 
междунар. науч.-техн. 
конф. ГВУЗ «ПГТУ». 
М. Мариуполь, 19-20 
мая 2015 г. 



Мариуполь, 2015. Т. 1. 
С. 239-240.URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7614
4. Бурко В. А. Система 
менеджмента охраны 
здоровья и 
обеспечения 
безопасности труда 
OHSAS 18001. 
Университетская 
наука-2016: тез. докл. 
междунар. науч.-техн. 
конф. ПГТУ м. 
Мариуполь, 19-20 мая 
2016 г. Мариуполь, 
2016. Т. 1. С. 219–220. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/9427
5. Бурко, В. А. Загроза 
сміттєвої катастрофи в 
Україні. 
Университетская 
наука-2018 : в 3 т. : 
тез. докл. междунар. 
науч.-техн. конф. 
ГВУЗ «ПГТУ». М. 
Мариуполь, 23–24 
мая 2018 г. 
Мариуполь, 2018. Т. 1. 
С. 300–301. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/18249
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 15 
років.

154873 Цветкова 
Олена 
Валентинівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
інформаційних 

технологій

Диплом 
кандидата наук 

ФM 028422, 
виданий 

24.06.1987, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
001621, 

виданий 
17.04.1995

33 Фізика Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. Kuz’min S.O., 
Efremenko V.G., 
Chabak Yu.G., 
Tsvetkova E.V. 
Morphologic features of 
bainite in high-carbon 
complex-alloyed steel. 
Metallofizika I 
Noveishie 
Tekhnologii.–2013.–
Vol.35 (No9). – P. 1271 
– 1282 (Scopus); 
2. Zurnadzhi V.I., 
Efremenko V.G., Brykov 
M.N., Gavrilova V.G., 
Tsvetkova E.V. 
Volumetrical changes at 
heating in steel 
60Si2CrV subjected to 
Q&P treatment. 
Izvestiya. Ferrous 
Metallurgy. 2019; 



Volume 62(1), P. 42-48. 
(Scopus).
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Efremenko V.G., 
Zurnadzhi V.I., Chabak 
Y.G., Tsvetkova O.V., 
Dzherenova A.V. 
Application of the Q-n-
P-Treatment for 
Increasing the Wear 
Resistance of Low-Alloy 
Steel with 0.75% C. 
Materials Science. – 
2017. - vol. 53 (1). - P. 
67-75 (Scopus, Web of 
Science Core 
Collection); 
2. Микроструктура 
хромо- ванадистого 
чугуна, формирую-
щаяся при 
плазменной 
обработке 
поверхности и 
последующей 
термической 
обработке / 
В.Г.Ефременко, 
Ю.Г.Чабак, 
Т.В.Пастухова, 
В.И.Зурнаджи, 
В.А.Мазур, Е.В. 
Цветкова // Вісник 
ПДТУ. – 2016. - № 32. 
– С. 41-50;
3. Застосування Q-n-P 
обробки для 
підвищення  
зносотривкості  
низьколегованої сталі 
з 0,75% С / 
О.В.Цвєткова, 
В.Г.Єфременко, Ю.Г. 
Чабак, В.І. Зурнаджи, 
А.В. Джеренова // 
Фізико- химічна 
механіка матеріалів. – 
2017.-т.5.- №1.- С.61-
69; 
4. Фазово-структурное 
состояние и 
механические 
свойства стали 
60С2ХФА в состоянии 
Q-n-P обработки / 
О.В.Цвєткова, 
В.Г.Єфременко, В.І. 
Зурнаджи, В.І. 
Матвієнко, 
М.Н.Бриков, 
М.А.Ксенита // Вісник 
ПДТУ. – 2017. - № 35. 
– С. 40-50; 
5. Зурнаджи В. И. 
Структура и 
механические 
свойства 
высокопрочной стали 
после Q-n-P-
интегрированной 
термической 
обработки / В. И. 
Зурнаджи, В. Г. 
Ефременко, Е. В. 
Цветкова, А. В. 



Джеренова // Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету: зб. 
наукових праць / 
ДВНЗ
«ПДТУ». – Маріуполь, 
2018. – Вип. 37. – С. 
35–43.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
Цветкова О.В., 
Єфременко В.Г. Курс 
фізики у визначеннях, 
прикладах і задачах. 
Навчальний посібник 
з грифом ПДТУ, 
Маріуполь: ПДТУ, 
2018 – 146 с.
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” 
Член конкурсу журі 
МАН міського та 
обласного рівнів в 
2016 р.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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 завідувача 
кафедри фізики
13) наявність виданих 
навчально-



методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування 
1. Цветкова Е. В. 
Основы 
статистической 
физики: конспект 
лекцій. Часть 1. 
Статистика 
Максвелла-
Больцмана, –     
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. – 25с.; 
Цветкова Е. В. Основы 
статистической 
физики: конспект 
лекцій. Часть 2. 
Статистики квантових 
систем, – Маріуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 
29 с.; 
2. Изучение волновых 
свойств микрочастиц: 
методические 
указания по 
выполнению 
лабораторной работы 
№ 99 по курсу 
«Физика» для 
студентов всех 
специальностей всех 
форм обучения, 
Цветкова О.В., . – 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. – 12с.;
3. Вимірювання 
активного опору 
методом мостової 
схеми (місток 
Уітстона): методичні 
вказівки по 
виконанню 
лабораторної роботи 
№ 41 по курсу 
«Фізика» для 
студентів усіх 
спеціальностей, 
Цветкова О.В. – 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2018. – 8с.;
4. Визначення складу 
і молекулярної маси 
хімічного елемента за 
допомогою мас-
сперктрометра, – 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2019.-11с.
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 Розумним 
О., який посів 3 місце 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт, 2015 
р.
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. Віртуальна 
лабораторна робота 
«Визначення 
коефіціентів А та В в 
рівнянні стану 
реального газу Ван-
дер-Ваальса» / 
Актуальні проблеми 
викладання та 
навчання фізики у 
вищих освітніх 
закладах. Матеріали 
міжнародної науково-
методичної 
конференції (Львів, 7-
9 жовтня, 2002р.). - 
Львів: Ліга-Прес, 
2002; 
2. Создание 
композиционной 
структуры в 
низколегированной 
рессорной стали 
применением Q-n-P 
обработки / Міжнар. 
наукова конф. (Київ, 
30 листоп. – 2 груд. 
2017 р.). – Київ, 2017;
3. Влияние отпуска на 
механические 
свойства рессорной 
стали, подвергнутой 
Q-n-P обработке/ 
Міжнародна 
інтернетконференція 
«Проблеми 
довговічності 
матеріалів, покриттів 
та конструкцій», м. 
Вінниця, Україна, 
2018; 
4. Перспективні 



напрямки сучасної 
електроніки, 
інформаційних та 
комп'ютерних систем, 
Дніпровський 
національний 
університет ім. Олеся 
Гончара, м. Дніпро, 
Україна, 2018;
5. Сплави для роботи в 
екстремальних 
умовах, НТТУ "КПІ", 
м. Київ, 2018; 
Джеренова А. В. 
Методика 
организации 
тестирования и 
критерии оценки 
знаний при 
проведении 
экзаменов на кафедре 
физики / А. В. 
Джеренова, Е. В. 
Цветкова // 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 16-
17 травня 2019 р.) : в 4 
т. / ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – Т. 
2. – С. 269–270.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 32 
роки.

366446 Бутенко 
Елеонора 
Олегівна

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
інформаційних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 

національний 
університет, 

рік закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
070301 Хiмiя, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Приазовський 
державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 006759, 
виданий 

17.05.2012, 
Атестат 

доцента AД 
005051, 
виданий 

24.09.2020

6 Хімія Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. Бутенко Э.О., Дан 
Е.Л., Капустин А.Е. 
Нейтрализация 
сероводорода из 
промышленных 
сточных вод методом 
окисления. Вода и 
экология : проблемы и 
решения. – 2015. – Т. 
63, № 3. – С. 49–59. 
(Scopus). 
2. Butenko E.O., 
Timofeeva M.N., 
KapustinA., Panchenko 
V.N., Krupskaya V. V., 
Gil A., Vicente M.A. 
Synthetic and natural 
materials with the 
brucite-like layers as 
highactive catalyst for 
synthesis of 1-methoxy-
2-propanol from 
methanoland propylene 
oxide. Journal of 



Molecular Catalysis A : 
Chemical. – 2016. –Vol. 
423, November. –P. 
22–30.(web of science).
3. Butenko E. , Dan O., 
Kapustin A. Propylene 
oxide polymerization in 
the presence of layered 
double hydroxides. 
Chemistry-Didactics-
Ecology-Metrology. – 
2018. –Vol. 23, N 1-2. – 
P. 137–142. (web of 
science). 
4. Butenko E. Sorption 
reseaches on the 
removal of the bond 
ammonia from the 
wastewater. Építôanyag 
= Journal of Silicate 
Based and Composite 
Materials = Epitoanyag. 
– 2019. –Vol. 71, N  3. – 
P. 84–86. (web of 
science).
5. Butenko E. Dan O., 
Neverova-Dziopak E., 
Kapustin A. 
Naphthalene Removal 
with Layered Double 
Hydroxides. Geomatics 
and environmental 
engineering. – 2020. –
Vol. 14, N  2. –P. 19–30.
(Scopus).
6. Butenko E., Kapustin 
A. Mercarbide Catalyst 
for Alcohol 
Ethoxylation. Journal 
of Siberian Federal 
University. Chemistry 
2020 13(3): 330-339 
(Scopus).
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Бутенко Е.О., 
Капустін О.Є., 
Волошин В.С., Дан 
О.Л. Перспектив 
ліквідації 
накопичувачів рідких 
промислових відходів. 
Металлургическая и 
горнорудная 
промышленность. – 
2016. – № 6 (303). – С. 
110–117.
2. Бутенко Э.О., 
Капустин А.Е., Дан 
Е.Л. Влияние 
различных факторов 
на кинетику удаления 
связанного аммиака 
из промышленных 
сточных вод. Вісник 
Приазов. держ. техн. 
ун-ту : зб. наук. праць 
/ ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2016. – 
Вип. 33. – С. 187–192. 
– (Серія : Технічні 
науки). 
3. Бутенко Э.О. 
Применение 
синтетических 
анионных глин для 



доочистки сточных 
вод коксохимического 
производства от азота 
аммонийного. 
Екологічні науки. – 
2018. – N  1 (20), т. 2. – 
С. 37–40.
4.Бутенко Э.О., 
Капустин А.Е., Дан 
Е.Л. Сульфидные 
загрязнения 
поверхностных вод 
промышленными 
отходами. Вісник 
Приазов. держ. техн. 
ун-ту : зб. наук. праць 
/ ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2018. –
Вип. 37. – С. 217–224. 
– (Серія : Технічні 
науки).
5. Бутенко Э.О., 
Капустин А.Е., 
Предотвращение 
сброса фекальних 
стоков в Азовское 
море с 
использованием 
анаэробних 
процессов. Екологічні 
науки. – 2020. –N 2 
(29). – С. 55–59.
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. Відповідальний 
виконавець 2017-2018 
рр. НДР 0117U001657. 
«Внесок в науково-
технічний трансфер 
Німеччина – Україна: 
Діалог експертів з 
очищення стічних вод 
від забруднень 
водойм міста 
Маріуполя важкими 
металами і розвиток 
процесів для 
скорочення викидів 
чорної металургії».
2. Відповідальний 
виконавець 2016 р. 
НДР 0116U007746 
«Встановлення 
причин та джерел 
утворення 
формальдегіду, 
забруднюючого 
атмосферне повітря м. 
Маріуполя»
3. Відповідальний 
виконавець 2015-2017 
рр. НДР 0115U000169 
«Гідроксиди з 
регульованою 
високоорганізованою 
нанопористою 
структурою – 



селективні сорбенти і 
каталізатори захисту 
навколишнього 
середовища»
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування.
1. Бутенко Е.О., 
Чічкарева Г.Г. Химия 
[Электронный 
ресурс]: конспект 
лекций по 
дисциплине «Химия» 
для студентов всех 
специальностей всех 
форм обучения. 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2018. – 96 с. 
– Режим доступа: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/15252

2. Бутенко Е.О., 
Чічкарева Г.Г. Химия: 
в 2 ч. Ч. 1 
[Электронный 
ресурс]: методические 
указания к 
лабораторным 
работам по курсу 
«Химия» для 
студентов всех 
специальностей всех 
форм обучения. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2017. – 35 с. – Режим 
доступа: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/11998
. 
3. Бутенко Е.О., 
Чічкарева Г.Г. Хімія 
[Електронний ресурс]: 
конспект лекцій з 
дисципліни «Хімія» 
для студентів усіх 
спеціальностей усіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018. – 90 с. 
– Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/15255

4. Бутенко Е.О., 
Чічкарева Г.Г. Хімія 
[Електронний ресурс]: 
методичні вказівки по 
виконанню 
практичних занять по 
дисципліні «Хімія» 
для студентів усіх 
спеціальностей усіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018. – 54 с. 
– Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/15245

5. Бутенко Е.О. 



Біохімія 
[Електронний ресурс]: 
лабораторний 
практикум по 
дисципліні «Біохімія» 
для студентів 
спеціальності 163 
«Біомедична 
інженерія» усіх форм 
навчання Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2020. 
– 41 с. – Режим 
доступу: Режим 
доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/2017
5
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 7 років.

364713 Губарь 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

45 Живопис та 
скульптура

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Русін В.В. Формування 
мережі і типів 
лікувально-
профілактичних 
закладів в сучасних 
соціальних умовах 
великого міста (на 
прикладі м. Полтава): 
дис.канд. арх.: 18.00 
02 / Київський 
Національний 
університет 
будівництва і 
архітектури
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 
наукового керівника 
магістрів кафедри 
(2020-2021 рр.)
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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 архітектурного 
факультету ПолтІБІ, 
- завідувач кафедрою 
дизайну 
архітектурного 
середовища, 
проректор із 
навчально-
методичної та 
наукової роботи 
Полтавського 
інституту економіки і 
права (ПІЕП) 
Університету 
«Україна», 
- завідувач кафедрою 
дизайну та реклами, 
професор кафедри, 
перший проректор з 
науково-педагогічної 
роботи ПІЕП, 
- до 2019 року - 
президент 
Благодійного Фонду 
В.І. Вернадського
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 30 
років.

240632 Коротіч 
Галина 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціально-
гуманітарний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

KH 007552, 
виданий 

26.12.1994, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013448, 
виданий 

19.10.2006

25 Філософія Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. Коротіч Г. В. 
Розуміння Н. 
Аббаньяно сутності 
філософії та її 
головних завдань // 
Актуальні проблеми 
філософії та 
соціології. – 2018. № 
23. – С. 16-20. 
(Copernicus); Коротіч 
Г. В.



2. «Доктрина 
збалансованого 
розвитку «Україна 
2030»: гуманістичні 
аспекти економічних 
проблем» // Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: зб. 
наукових праць. – 
Маріуполь : ДВНЗ 
«Приазовський 
державний технічний 
університет», Вип. 34. 
– 2017. С. 179-185 
(Copernicus).
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Коротіч Г. В. 
Розуміння Н. 
Аббаньяно сутності 
філософії та її 
головних завдань // 
Актуальні проблеми 
філософії та 
соціології. – 2018. № 
23. – С. 16-20.
2. Коротіч Г. В. 
«Доктрина 
збалансованого 
розвитку «Україна 
2030» : гуманістичні 
аспекти економічних 
проблем» // Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки: зб. 
наукових праць. – 
Маріуполь: ДВНЗ 
«Приазовський 
державний технічний 
університет», Вип. 34. 
– 2017. – С. 179-185.
3. Коротіч Г.В. (у 
співавторстві з 
Тищенко А.) 
Особливості аналізу Є. 
М. Трубецьким 
соціально-
філософських 
поглядів Платона // 
Вісник ДонНУЕТ  ім.  
Михайла  Туган-
Барановського. 
Сер.«Гуманітарні 
науки». – 2014. - № 2 
(62). – С. 17-27.
4. Korotich G. V. To the 
problem of freedom in 
the creativity of I. Berlin 
// Scientific enquiry in 
the contemporary 
world: theoretical 
basics and innovative 
approach. 11th edition: 
research articles, San 
Francisco, California, 
USA. – San Francisco: 
B&M Publishing, 2017. 
– 55-63 pp.; Korotich 
G. V. Concerning the 
problem of man in I. A. 



Ilyin’s works // 
Scientific enquiry in the 
contemporary world: 
theoretical basiсs and 
innovative approach. 
7th edition: research 
articles, San Francisco, 
USA. – 2016. – 46-52 
рр.
5. Korotich G.V. Jose 
Ortega y Gasset’s 
conception of the 
essence of philosophy 
and its fundamental 
task // Scientific 
enquiry in the 
contemporary world: 
theoretical basiсs and 
innovative approach. 
6th edition: research 
articles, San  Francisco,  
USA.  –  2016.  –  52-58  
pp.
6.  Korotich G.V. Lou 
Andreas-Salome about 
peculiarity of Friedrich 
Nietzsche’s philosophy 
// Scientific enquiry in 
the contemporary world 
: theoretical basiсs and 
innovative approach. 
5th edition. Vol. 2. 
Humanities and social 
sciences: research 
articles, B&M 
Publishing, San  
Francisco,  USA.  –  
2015.  –  12-18  pp.
7. Korotich G.V. About 
N.A.Berdyaev’s 
conception the 
peculiarities of 
development of 
mankind // Scientific 
enquiry in the 
contemporary world: 
theoretical basics and 
innovative approach. 
3rd edition. Vol. 2. 
Humanities and social 
sciences. Economics. 
Psychology and 
pedagogics: research 
articles. – San 
Francisco, USA. – 2014. 
– p. 19-26.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1. Коротіч Г.В. 
Філософія сталого 
розвитку просторових 
систем:  навчальний 
посібник для магістрів 
нефілософських спец. 
денної та заочної 
форм навчання. – 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017. – 160 с.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
Виконувала обов’язки 
заступника завідувача 
кафедри.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Коротіч Г. В. 
Філософія 
[Електронний ресурс]: 
курс лекцій для 
студентів 
нефілософських 
спеціальностей денної 
та заочної форми 
навчання / Г. В. 
Коротіч. – Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 
– 167 с.
2. Коротич Г.В. 
Философия 
устойчивого развития 
пространственных 
систем: методические 
указания по 
самостоятельному 
изучению 
дисциплины 
«Философия 
устойчивого развития 
пространственных 
систем» для 
магистров 
нефилософских 
специальностей 
дневной и заочной 
форм обучения. – 
Мариуполь:  ГВУЗ 
«ПГТУ», 2015. – 71 с.
3. Коротич Г.В. 
Философия 
устойчивого развития 
пространственных 
систем: конспект 
лекций по 
дисциплине 
«Философия 
устойчивого развития 
пространственных 
систем» для 
магистров 
нефилософских 



специальностей 
дневной и заочной 
форм обучения. – 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ»,2016. – 152 с.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років
Досвід роботи за 
спеціальністю 25 
років.

311284 Рассохін 
Дмитро 
Олександров
ич

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Приазовський 

державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

090202 
Технологія 

машинобудува
ння, Диплом 

кандидата наук 
ДK 033202, 

виданий 
15.12.2015

4 Архітектурне 
проектування з 
використання
м 
комп’ютерних 
систем

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. A.V. Loza, D. 
Rassokhin, V.V. 
Shishkin Improving the 
Dummy Bar in 
Continuous Slab-
Casting Machines Steel 
in Translation. – 2017. 
– Vol. 47, N 3. – P. 
201–204.
2. D. Rassokhin, A. 
Ischenko, E. 
Nosovskaya 
Experimental study of 
cavitation destruction 
of a protective 
composite 
polyurethane-based 
material Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2019. – 
N 5/12 (101). – P. 23–
28.
3. D. Rassokhin, 
D.Starokadomsky, 
A.Ischenko, 
O.Tkachenko, 
M.Reshetnyk, 
L.Kokhtych 
Determining the 
strength and thermal-, 
chemical resistance of 
the epoxy polymer-
composite filled with 
basalt micronano fiber 
in the amount of  15–80 
% by weight Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2020. – 
N 1/12 (104). – P. 48–
55.
4. D.A. Rassokhin, V.V. 
Chigarev Deformation 
peculiarities of body of 
slag car pan 
Metallurgical and 
Mining Industry: 
Scientific and technical 
journal. – 
Dnipropetrovsk: 
Ukrmetallurginform, 



2014. – №3 – р. 41-44.
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Д. Л. 
Старокадомский , Д.А. 
Рассохин, С. В. 
Шульга, А. А. 
Николайчук, А. А. 
Ткаченко, Н. М. 
Мошковская, И. И. 
Гаращенко, В. А. 
Барбаш, Л. М. Кохтич, 
М. Н. Решетник 
Влияние 
дисперсности 
производных нано-и 
микроцеллюлозы на 
свойства эпоксидного 
полимерного 
композита. – 
Композиты и 
наноструктуры = 
Composites & 
nanostuctures. – 2020. 
– Т. 12, N 2. – С. 53–62.
2. Д. Л. 
Старокадомский, Д.А. 
Рассохин, А. А. 
Ищенко, М. Н. 
Решетник 
Эпоксидные 
композиты для 
ремонта оборудования 
с 50 мас % карбида 
кремния, нитрида 
титана, цемента, 
гипса: эффекты 
термоупрочнения, 
прочность/стойкость, 
морфология, 
сравнение с 
европейскими 
коммерческими 
аналогами Композиты 
и наноструктуры = 
Composites & 
nanostuctures. – 2019. 
– Т. 11, N 2. – С. 85–93.
3. А. В. Лоза, Д.А. 
Рассохин, В. В. 
Шишкин, Е.В. Ткачук  
Применение 
разрядников 
напряжений в 
основных узлах 
технологического 
оборудования МНЛЗ 
[Электронный ресурс] 
Наука та виробництво 
: зб. наук. праць / 
ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – 
Вип. 21. – С. 103–109. 
– Режим доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24845  
4. Т. Н. Карпенко, И. 
Н. Музыка, Д.А. 
Рассохин, А. Д. Лях К 
вопросу о 
несимметричном 
ударе по ролику 
рабочего рольганга 
прокатного стана 
[Электронный ресурс] 
Наука та виробництво 



: зб. наук. праць / 
ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – 
Вип. 20. – С. 17–23. – 
Режим доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24238
5. А. В. Лоза, Б. И. 
Носовский, Д.А. 
Рассохин, В. В. 
Шишкин Термическое 
деформирование 
толстолистовых 
конструкций 
[Электронный ресурс] 
Наука та виробництво 
: зб. наук. праць / 
ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – 
Вип. 21. – С. 53–59. – 
Бібліогр.: с. 58 (5 
назв). – Режим 
доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24885 
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. Іщенко А.О., 
Рассохін Д.О., 
Михайловський Д.В. 
Спосіб відновлення 
опорних поверхонь 
фундаментних плит 
турбоагрегатів Пат. 
113009 Україна, МПК 
B23H 5/00. № 
u201606100; заявл. 
06.06.2016; опубл. 
10.01.2017, Бюл. № 1. 
– 4 с.
2. Іщенко А.О., 
Рассохін Д.О., Кара 
Є.М. Спосіб захисту 
металевої поверхні від 
кавітаційного та 
абразивного зносу 
Пат. 130674 Україна, 
МПК (2006.01) С 23 С 
14/06. № u201804761; 
заявл. 02.05.2018; 
опубл. 26.12.2018, 
Бюл. № 24. – 4 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Рассохін Д. О. 
Теоретичні 
розрахунки надійності 
металургійного 
обладнання 
[Електронний ресурс]: 
конспект лекцій з 
дісціліне «Теоретичні 
розрахунки надійності 
металургійного 
обладнання» для 
магістрів 



спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» 
денної та заочної 
форм навчання / Д. О. 
Рассохін. - Маріуполь: 
ПДТУ, 2017. - 82 с. - 
Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1926
0
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 7 років.

235545 Білоус-
Сергєєва 
Світлана 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 015226, 

виданий 
04.04.2013, 

Атестат 
доцента AД 

005491, 
виданий 

26.11.2020

13 Економічна 
теорія

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Формування 
підприємницької 
культури. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
233-239. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13139 
Index Copernicus
2. Білоус-Сергєєва С. 
О. Проблеми 
споживання 
програмного 
забезпечення в умовах 
глобалізації. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2016. Вип. 
14. С. 203-208. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13534
3. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
Право промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. С. 282-287. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15990 
Index Copernicus
4. Білоус-Сергєєва С. 
О. Інноваційний 
розвиток 
підприємництва та 



його потенціал. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2017. Вип. 34. С. 318-
324. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16252
5. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
История 
возникновения 
понятия 
промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
16. С. 342-349. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/19750 
Index Copernicus
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Роль управління 
якістю у концепції 
«Lean Production» та 
проблеми її 
впровадження на 
вітчизняних 
виробництвах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 35. С. 77-83. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22591 
Index Copernicus
7. Білоус-Сергєєва С.О. 
Впровадження 
системи загального 
управління якістю 
(ТQМ) на 
фармацевтичних 
підприємствах. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
17. С. 182-187. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22414
8. Svitlana Bilous-
Sergieieva, Olena 
Khadzhynova, Maryna 
Kravchenko, Svitlana 
Sivitska Peculiarities of 
Production Programs 
Planning in the 
Enterprises Network. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology. 2018. Vol. 
7, No 4.8. P. 448-453. 
URL: 
https://www.sciencepu
bco.com/index.php/ijet
/article/view/27287 
Scopus
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 



фахових видань 
України :
1. Білоус-Сергєєва С. 
О. Основи філософії 
технічної творчості. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Сер.: 
Економічні науки. 
2015. Вип. 29. С. 385-
388. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7803
2. Білоус-Сергєєва С. 
О. Формування 
підприємницької 
культури. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 32, Т. 1. С. 
233-239. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13139
3. Білоус-Сергєєва С. 
О. Проблеми 
споживання 
програмного 
забезпечення в умовах 
глобалізації. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2016. – Вип. 
14. С. 203-208. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13534 
4. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
Право промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. Вип. 
15. – С. 282-287. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15990
5. Білоус-Сергєєва С. 
О. Інноваційний 
розвиток 
підприємництва та 
його потенціал. 
Вісник Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки.  
2017. Вип. 34.  С. 318-
324. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16252
6. Білоус-Сергєєва С. 
О., Сорокіна Л. С. 
История 
возникновения 
понятия 
промышленной 
собственности. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2017. – Вип. 
16. С. 342-349. URL: 
http://eir.pstu.edu/han



dle/123456789/19750 
7. Білоус-Сергєєва С. 
О. Роль управління 
якістю у концепції 
«Lean Production» та 
проблеми її 
впровадження на 
вітчизняних 
виробництвах. Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Вип. 35. С. 77-83. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22591
8.  Білоус-Сергєєва 
С.О. Впровадження 
системи загального 
управління якістю 
(ТQМ) на 
фармацевтичних 
підприємствах. 
Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
17. С. 182-187. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22414
9. Білоус-Сергєєва С. 
О. Маштакова О. Г. 
Дослідження 
«жорстких» та 
«м’яких» підходів 
загального управління 
якістю. Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності. 2018. Вип. 
18. С. 136-142. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23506
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:
Член редакційної 
колігії збірника 
наукових праць 
«Теоретичні і 
практичні аспекти 
економіки та 
інтелектуальної 
власності», ДВНЗ 
«ПДТУ», входить до 
переліку ВАК та 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 



роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Білоус-Сергєєва С. 
О., Капранова Л. Г. 
Основи економічної 
теорії: методичні 
вказівки до виконання 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
економічної теорії» 
для студентів 
технічних 
спеціальностей всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2014. 29 с.
2. Економічна теорія: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Економічна теорія» 
для студентів всіх 
спеціальностей всіх 
форм навчання / 
уклад.: Л. Г. 
Капранова, М. С. 
Кравченко, С. О. 
Білоус-Сергєєва, Ю. І. 
Мацкевич, Л. Ш. 
Маматова. – 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. – 44 с.
3. Економічна теорія: 
методичні вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Економічна теорія» 
для студентів всіх 
спеціальностей всіх 
форм навчання / Л. Г. 
Капранова, С. О. 
Білоус-Сергєєва, М. С. 
Кравченко, Ю. І. 
Мацкевич, Л. Ш. 
Маматова – 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. – 21 с.
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. Білоус-Сергєєва С. 
О. Складові аспекти 
інтелектуального 
капіталу. 
Университетская 
наука- 2015: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 19-20 
мая 2015 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2015. Т. 3. С. 
24-26. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/7126
2. Білоус-Сергєєва С. 



О. Ринок нелегального 
програмного 
забезпечення. 
Университетская 
наука – 2017: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 18-19 мая 
2017 г.). Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. Т. 
3. С. 18-20. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/14874
3. Білоус-Сергєєва С. 
О. Програмне 
забезпечення як 
інтелектуальний 
товар. Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки Донбасу і 
Приазов’я: матеріали 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
(Маріуполь, 25-26 
травня, 2017 р.). 
Маріуполь: Вид-во 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. 
С. 55-57. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13697
4. Білоус-Сергєєва С. 
О. Інтелектуальна 
власність як умова 
збереження творчої 
діяльності. 
Университетская 
наука – 2018: тезисы 
докл. Международной 
научно-технич. конф. 
(Мариуполь, 23-24 
мая 2018 г.). 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. Т. 3. С. 
30-32. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/17608
5. Білоус-Сергєєва С. 
О. Управління 
інноваційною 
діяльністю на 
підприємстві. 
Університетська наука 
– 2019: тези доп. 
Міжнародної наук.-
техніч. конф. 
(Маріуполь, 16-17 
травня 2019 р.). 
\\Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. Т. 3. С. 
105-107. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/23197
6. Білоус-Сергєєва С. 
О. Політика 
проктеціонізму при 
вирішенні проблем 
підприємництва. 
Сталий розвиток 
України, проблеми та 
шляхи їх подолання: 
матеріали 
Міжнародної наук.- 
практ. конф. 
(Маріуполь, 14-15 
листопада 2019 р.). 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. С. 213-
215. URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24130
17) досвід практичної 



роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 13 
років.

133959 Зюзь 
Володимир 
Миколайови
ч

Завідувач 
кафедри, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціально-
гуманітарний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 003090, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036536, 
виданий 

21.11.2013

33 Фізичне 
виховання

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. Зюзь В.М., 
Балухтіна В.В. 
Акватуризм и основы 
безопасности. 
Науковий часопис 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 15. 
Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). Зб. 
наук. пр. НПУ імені 
М.П. Драгоманова. 
2017. Вип. 02(69). 
(URL 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nchnpu_015_2014
_3_10).
2. Зюзь В.М., 
Балухтіна В.В. 
Комплекс «Здоровье. 
Труд. Отчизна» как 
фактор укрепления 
здоровья и 
патриотического 
воспитания студентов. 
Науковий часопис 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 15. 
Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). Зб. 
наук. пр. НПУ імені 
М.П. Драгоманова. 
2018. Вип.5(99). (URL 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nchnpu_015_2018
_5_23).
3. Зюзь В.М. 
Профессионально-
прикладная 
физическая 
подготовка для 
студентов технических 
специальностей ПГТУ. 
Науковий часопис 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 15. 
Науково- педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). Зб. 
наук. пр. НПУ імені 
М.П. Драгоманова. 



2019. Вип. 2(108). 
(URL 
http://enpuir.npu.edu.
ua/handle/123456789/
25285)
4. Зюзь В.М., Бабич 
Т.М., Балухтіна В.В. 
Використання смуги 
перешкод у 
прикладній фізичній 
культурі студентів. 
Науковий часопис 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 15. 
Науково- педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). Зб. 
наук. пр. – К.: НПУ 
імені М.П. 
Драгоманова. 2019. 
Вип. 5(113). (URL 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nchnpu_015_2019
_5_16)
5. Зюзь В.М., Бабич 
Т.М., Балухтіна В.В. 
Використання 
кросфіту у прикладній 
фізичній культурі 
студентів ПДТУ. 
Науковий часопис 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 15. 
Науково- педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). Зб. 
наук. пр. – К.: НПУ 
імені М.П. 
Драгоманова. 2019. 
Вип. 9(117). (URL 
http://enpuir.npu.edu.
ua/handle/123456789/
26655)
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Зюзь В.М., 
Балухтіна В.В. 
Акватуризм и основы 
безопасности. 
Науковий часопис 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 15. 
Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). Зб. 
наук. пр. НПУ імені 
М.П. Драгоманова. 
2017. Вип. 02(69). 
(URL 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nchnpu_015_2014
_3_10).
2. Зюзь В.М., 
Балухтіна В.В. 
Комплекс «Здоровье. 
Труд. Отчизна» как 
фактор укрепления 
здоровья и 
патриотического 
воспитания студентов. 
Науковий часопис 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 15. 



Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). Зб. 
наук. пр. НПУ імені 
М.П. Драгоманова. 
2018. Вип.5(99). (URL 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nchnpu_015_2018
_5_23).
3. Зюзь В.М. 
Профессионально-
прикладная 
физическая 
подготовка для 
студентов технических 
специальностей ПГТУ. 
Науковий часопис 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 15. 
Науково- педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). Зб. 
наук. пр. НПУ імені 
М.П. Драгоманова. 
2019. Вип. 2(108). 
(URL 
http://enpuir.npu.edu.
ua/handle/123456789/
25285)
4. Зюзь В.М., Бабич 
Т.М., Балухтіна В.В. 
Використання смуги 
перешкод у 
прикладній фізичній 
культурі студентів. 
Науковий часопис 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 15. 
Науково- педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). Зб. 
наук. пр. – К.: НПУ 
імені М.П. 
Драгоманова. 2019. 
Вип. 5(113). (URL 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nchnpu_015_2019
_5_16)
Зюзь В.М., Бабич 
Т.М., Балухтіна В.В. 
Використання 
кросфіту у прикладній 
фізичній культурі 
студентів ПДТУ. 
Науковий часопис 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 15. 
Науково- педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). Зб. 
наук. пр. – К.: НПУ 
імені М.П. 
Драгоманова. 2019. 
Вип. 9(117). (URL 
http://enpuir.npu.edu.
ua/handle/123456789/
26655)
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1. Зюзь В. Н., Кухарь В. 
В., Данилова Т. Г., 
Балухтина В. В. 
Основы безопасности 
и спасения на воде: 



учебное пособие. 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2014. - 292 с. 
(URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/6864)
2. Зюзь В. Н., Кухарь 
В. В., Марченко И. Ф., 
Балухтина В. В. 
Акватуризм и основы 
безопасности: учебное 
пособие. Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2015, - 
270 с. (URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/8557)
3. Зюзь В.Н., Бабич 
Т.М., Балухтина В.В. ; 
учебное пособие. 
Использование 
средств прикладной 
физической культуры 
в патриотическом 
воспитании 
молодежи; учебное 
пособие. Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ»,, 2017. – 
259 с. (URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/13681)
4. Зюзь В.М., Бойко 
С.А., Камельков Є.І., 
Макєєв А.В. Снукер. 
Особливості гри: 
практичний порадник 
з методики 
тренування для студ. 
вузів / під заг. ред. 
доц. В. М. Зюзя. – 
Маріуполь: ГВУЗ 
«ПДТУ», 2017. – 271 с. 
(URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/16562)
5. Зюзь В.Н., Бабич 
Т.М., Балухтина В.В. 
Використання смуги 
перешкод у 
прикладній фізичній 
культурі», ГВУЗ 
«Приазовский 
государственный 
технический 
університет: 
навчальний посібник. 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПДТУ», 2019 г. – 179 
с. (URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/22704)
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. Зюзь В.М., 
Балухтіна В.В. 
Фізична культура як 
засіб соціальної 
адаптації студентів 
ПДТУ. Науковий 
часопис НПУ імені 
М.П. Драгоманова. 
Серія 15, Науково-
педагогічні проблеми 
фізичної культури 



(фізична культура і 
спорт). Зб. наук. пр. 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова. 2014. 
Вип. 3. (URL 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nchnpu_015_2014
_3_10)
2. Зюзь В.Н., 
Балухтина В.В. 
Совершенствование 
подготовки 
спасателей на воде. 
Науковий часопис 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 15. 
Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). Зб. 
наук. пр. НПУ імені 
М.П. Драгоманова. 
2014. Вип. 9. (URL 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nchnpu_015_2014
_9_19)
3. Зюзь В.М., 
Балухтіна В.В. 
Аспекты 
профессиональной 
підготовки туристов-
водников. Науковий 
часопис НПУ імені 
М.П. Драгоманова. 
Серія 15. Науково-
педагогічні проблеми 
фізичної культури 
(фізична культура і 
спорт). Зб. наук. пр. 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова. 2016. 
Вип. 02(69). (URL 
http://enpuir.npu.edu.
ua/handle/123456789/
19744).
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Спортивно-
організаційна та 
консультативна 
робота в рамках 
співробітництва ДВНЗ 
«ПДТУ» з
5. «Метінвест-
Промсервіс»; надання 
спортивної бази для 
проведення 
тренувань.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 34 
роки.

73614 Монін 
Володимир 
Львович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Енергетичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 025333, 
виданий 

03.04.1991

12 Основи 
екології 
Приазов'я

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 



та/або патентів 
загальною кількістю 
п’ять досягнень:
1. Монин 
В.Л.Показатели, 
определяющие 
качество 
водопроводной воды в 
городе Мариуполе 
(Северное Приазовье). 
Екологічна безпека: 
проблеми і шляхи 
вирішення: зб. наук. 
статей ХІІІ 
міжнародної 
конференції (Харків, 
5-9 вересня 2016 р.) 
УКРНДІЕП. Харків: 
Райдер, 2016. С. 177-
182. URL: 
http://www.niiep.khark
ov.ua/sites/default/files
/konfer2016.pdf
2. 
В.С.Волошин,В.А.Бурк
о Монин В.Л. 
«Конфликты воды» и 
стратегия развития 
водоснабжения в г. 
Мариуполе в 2016-
2020 годах Екологічна 
безпека: проблеми і 
шляхи вирішення: зб. 
наук. статей ХІІІ 
Міжнародної 
конференції 
УКРНДІЕП (м. Харків, 
5-9 вересня 2016 р.). 
Харків: Райдер, 2016. 
С.81-87. URL: 
http://www.niiep.khark
ov.ua/sites/default/files
/konfer2016.pdf
3. Монин В.Л. 
Мониторинг качества 
водопроводной воды в 
городе Мариуполе в 
условиях 
нестабильности 
региона. Екологічна 
безпека: проблеми і 
шляхи вирішення: зб. 
наук. статей ХІІІ 
Міжнародної 
конференції 
УКРНДІЕП (м. Харків, 
11-15 вересня 2017р.). 
Харків : Райдер, 2017. 
С. 312-316. 
URL:http://www.niiep.
kharkov.ua/sites/defaul
t/files/konfer2017.pdf
4. Монин В.Л. 
Елістратова Н.Ю. 
Куліганмкая. Анализ 
состояния воздушной 
среды 
промышленного 
города. Екологічна 
безпека: проблеми і 
шляхи вирішення: зб. 
наук. статей ХІІІ 
Міжнародної 
конференції 
УКРНДІЕП (м. Харків, 
11-15 вересня 2017р.). 
Харків: Райдер, 2017. 
С. 317-322. URL: 
http://www.niiep.khark
ov.ua/sites/default/files
/konfer2017.pdf



5. Рязанцев Г.Б., 
Монин В.Л. Мини-
цунами на Азовском 
море. Наука и жизнь. 
2017. №11 С. 42-43. 
URL: 
https://www.nkj.ru/arc
hive/articles/32453/
Рязанцев Г.Б., Монин 
В.Л.Мини-цунами на 
Азовском море. 
Система «Планета 
Земля»: 200 лет со 
дня кончины Михаила 
Богдановича Барклая-
де-Толли (1761-1818). 
М.: ЛЕНАНД, 2018. С. 
86-88. URL: 
https://istina.msu.ru/p
ublications/article/9260
7006/
6. Монин В.Л. Водный 
баланс и показатели 
качества 
водопроводной воды 
города Мариуполя в 
2017 году. Екологічна 
безпека: проблеми і 
шляхи вирішення: зб. 
наук. статей ХІІІ 
Міжнародної 
конференції 
УКРНДІЕП (м. Харків, 
10-14 вересня 2018 р.). 
Харків: Райдер, 2018. 
С. 242-246 . 
URL:http://www.niiep.
kharkov.ua/sites/defaul
t/files/konfer2018.pdf
7. Монін, В. Л. 
Порівняльний аналіз 
поверхневих джерел 
прісної води для 
водопостачання міста 
Маріуполя . Екологія 
промислового регіону 
: матеріали науково-
практ. конф. III 
екологічного Форуму 
(Краматорськ, 14 
вересня 2018 р.). 
Слов'янськ, 2018.С. 
117–121. URL: 
http://ecology.donoda.
gov.ua/wp-
content/uploads/2018/
10/.pdf
8. Г. Б. Рязанцев, В. Л. 
Монин и др. Морской 
биогаз - 
перспективный 
источник 
возобновляемой 
энергии. Система 
«Планета Земля»: 
XXV лет семинару 
«Система «Планета 
Земля» (1994- 2019): 
монография. Москва, 
2019. С. 223-232. – 
URL: 
http://dovkilya.dn.ua/
morskoj-biogaz- 
perspektivnyj-
istochnik-
vozobnovljaemoj-
jenergii/
9. Монин В. Л., Бурко 
В.А. Анализ водного 
баланса города 
Маріуполя. 



Екологічна безпека: 
проблеми і шляхи 
вирішення: зб. наук. 
статей XV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Харків, 9—13 вересня 
2019 р.) УКРНДІЕП. 
Харків: ПП «Стиль-
Іздат», 2019. С. 232-
235. 
URL:http://www.niiep.
kharkov.ua/sites/defaul
t/files/Konfer2019.pdf
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника, що 
рекомендований 
МОН, іншим 
центральним органом 
виконавчої влади або 
вченою радою закладу 
освіти, або монографії 
(у разі співавторста – з 
фіксованим власним 
внеском):
Кухарь В. В., Монин 
В.Л. Основы 
экологии: учебное 
пособие. Мариуполь: 
ПГТУ, 2016. 159 с. – 
URL : 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/9979
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційного колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Відповідальний 
виконавець наукової 
теми:
1. «Інженерний 
моніторинг 
виробничої, 
екологічної та 
соціальної безпеки у 
місті Маріуполь» 
[Текст] : звіт про 
наук.-дослід. роботу, 
виконану за 
держбюджетом / 
ДВНЗ «ПДТУ». 
Кафедра охорони 
праці та 
навколишнього 
середовища ; Ред. 
роботи В. С. Волошин. 
– Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2019. – С. 
31–36. – № ДР 
018U006920.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/факультету/від



ділення (наукової 
установи)/ 
інституту/філії/кафед
ри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально- 
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;
з 2016 р. по 2019р 
завідувач кафедри 
«Охорона праці й 
навколишнього 
середовища»
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількість 
три найменування:
1. Кухарь В. В., Монин 
В. Л. Основы 
экологии: конспект 
лекций по курсу 
«Основы экологии» 
для студентов всех 
специальностей, 
дневной, заочной и 
ускоренной форм 
обучения. – 
Мариуполь: ПГТУ, 
2015. – 176 с. URL: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/8858

2. Основи екології. 
Екологія: методичні 
вказівки щодо 
виконання 
практичних робіт з 
курсів «Основи 
екології», «Екологія» 
для студентів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форми 
навчання ( уклад.: В. 
Л. Монін, І. І. Бухаров, 
В. С. Волошин.) 
Маріуполь : ПДТУ, 
2018. 30 с. 
URL:http://umm.pstu.
edu/handle/123456789
/14931 
3. Методические 
указания к 
выполнению 
контрольных работ по 
дисциплине «Основы 



экологии», для 
студентов всех форм 
обучения и 
спеціальностей. Сост. 
Монин В.Л., Кухарь. 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2018.15 с. 
URL:http://umm.pstu.
edu/handle/123456789
/16175
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 13 
років.

203899 Ткачук 
Катерина 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
магістра, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

090239 
Пiдйомно-

транспортнi, 
будiвельнi, 

дорожнi, 
меліоративні 

машини i 
обладнання, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Приазовський 
державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 044642, 
виданий 

11.10.2017

8 Будівельні 
машини та 
механізми з 
елементами 
ДМ та М

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1.Суглобов В. В. 
Методика 
определения 
исходных весовых 
данных для 
проектирования 
стреловой системы 
портального крана / 
В. В. Суглобов, В. А. 
Михеев, Е. В. Ткачук 
// Вестник 
Харьковского 
национального 
автомобильно-
дорожного 
университета: Сб. 
науч. трудов. – 
Харьков: ХНАДУ, 
2014. – Вип. №65-66. 
– С. 198 – 204. 
2.Суглобов В. В. 
Определение 
конструктивных 
параметров 
шарнирно-
сочленённых 
стреловых систем 
портальных кранов / 
В. В. Суглобов, Е. В. 
Ткачук // Наука та 
прогрес транспорту. 
Вісник Дніпровського 
національного 
університету 
залізничного 
транспорту: Науковий 
журнал. – : Дніпро, 
2017. – Вип.1 (67). – С. 
198 – 205.
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Суглобов В. В. 



Постановка проблемы 
определения входных 
данных совместного 
автоматизированного 
расчёта, синтеза и 
оптимизации 
стреловой системы и 
системы 
уравновешивания 
портального крана / 
В. В. Суглобов, В. А. 
Михеев, Е. В. Ткачук 
// Підйомно-
транспортна техніка: 
Науково-технічний та 
виробничий журнал. 
– Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2013. – 
Вип. №1 (37). – С. 61 – 
67. 
2. Суглобов В. В. 
Методика 
определения входных 
геометрических 
данных для 
совместного 
автоматизированного 
расчёта, синтеза и 
оптимизации 
стреловой системы и 
системы 
уравновешивания 
портального крана / 
В. В. Суглобов, В. А. 
Михеев, Е. В. Ткачук 
// Підйомно-
транспортна техніка: 
Науково-технічний та 
виробничий журнал. 
– Одеса: Одеський 
національний 
університет,  2013. – 
Вип. №1 (37). – С. 86 – 
96. 
3. Суглобов В. В. Пути 
повышения 
эксплуатационных 
качеств портальних 
кранов 
промышленного 
назначения на стадии 
проектирования / В. 
В. Суглобов, В. А. 
Михеев, Е. В. Ткачук 
// Підйомно-
транспортна техніка: 
Науково-технічний та 
виробничий журнал. 
– Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2013. – 
Вип. №2 (38). – С. 4 – 
11. 
4. Суглобов В. В. 
Оптимизация 
действующих 
нагрузок на механизм 
изменения вылета 
стрелы с целью 
снижения 
энергопотребления 
крана / В. В. Суглобов, 
В. А. Михеев, Е. В. 
Ткачук // Захист 
металургійних машин 
від поломок: 
міжвузівський 
тематичний зб. наук. 



пр.– Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2013. – Вип. 
№15. – С. 133 – 140. 
5. Мавроді О. А., 
Суглобов В. В., Ткачук 
К. В. Центруюча 
ролікоопора 
стрічкових конвеєрів. 
– Патент на корисну 
модель № 100095 
(Україна). – Виданий 
у бюл. № 13, 2015 р.
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
Мавроді О. А., 
Суглобов В. В., Ткачук 
К. В. Центруюча 
ролікоопора 
стрічкових конвеєрів. 
– Патент на корисну 
модель № 100095 
(Україна). – Виданий 
у бюл. № 13, 2015 р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Ткачук Е. В. 
Дистанционный курс 
по дисциплине 
«Изготовление и 
испытание ПТМ», 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2013. Режим 
доступа: 
https://ds.pstu.edu/cou
rse/view.php?id=37129
2. Суглобов В. В., 
Ткачук Е. В. 
Изготовление и 
испытания ПТМ / 
Методические 
указания к 
выполнению 
лабораторных работ 
по курсу 
«Изготовление и 
испытание ПТМ», 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. – 40 с. 
[Электронный 
ресурс]. –
Режим доступа:  
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/13735

3.Ткачук Е. В. 
Транспортные 
машины и 
оборудование / 
Методические 
указания к 
выполнению 
самостоятельной 
работы по курсу 
«Грузоподъёмная, 
транспортная и 
транспортирующая 



техника», Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 
36 с.
4.Ткачук Е. В., Лаврик 
В. П., Кипчарская О. 
Н. Технологические 
основы 
машиностроения и 
изготовления ПТМ/ 
Конспект лекций по 
дисциплине 
«Изготовление и 
испытание ПТМ» для 
студентов отрясли 
знаний 13 – 
Механическая 
инженерия, 
специальности 133 – 
Отраслевое 
машиностроение, 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. – 87 с.
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
1. Виконання 
обов’язків куратора 
групи МБ-13 ДВНЗ 
«ПДТУ», 2013–2014 
р.р.
2. Виконання 
обов’язків куратора 
групи ПТМ-14 ДВНЗ 
«ПДТУ», 2017–2018 
р.р
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 7 років.

75492 Гібаленко 
Олександр 

Завідувач 
кафедри, 

Факультет 
машинобудува

Диплом 
доктора наук 
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Інформація про 
показники, що 



Миколайови
ч

професор, 
Основне 
місце 
роботи

ння та 
зварювання

ДД 006151, 
виданий 

13.12.2016, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 001644, 

виданий 
06.04.1993, 

Атестат 
доцента ДЦAP 

005698, 
виданий 

26.05.1997

туристично-
рекреаційної 
інфраструктур
и

визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. Гибаленко А.Н. 
Мониторингкоррозио
ннойопасностиметалл
оконструкций на 
основе 
характеристики 
потерикачества / 
Збірник наукових 
праць Української 
державної академії 
залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ. – 2016. –  
№161. – С.83-89. 
IndexCopernicus.– 
Режим доступу: 
https://doi.org/10.1866
4/1994-
7852.161.2016.76733
2. Гибаленко А.Н., 
Коваленко А.С., 
Трофимчук Т.С. 
Расчетно-
экспериментальнаяоц
енка характеристики 
живу чести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-
75.IndexCopernicus. – 
Режим доступу: 
http://csw.kart.edu.ua/
article/view/70023
3. Гибаленко А. Н. 
Оценка живу чести 
металлоконструкций 
при моделировании 
факторов 
эксплуатации / А. Н. 
Гибаленко, Т. С. 
Трофимчук // Наука 
та прогрес транспорту. 
Вісник 
Дніпропетровського 
національного 
університету 
залізничного 
транспорту імені 
академіка В. 
Лазаряна. - 2016. - № 
2. - С. 119-128. 
IndexCopernicus. –  
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/vdnuzt_2016_2_14
4. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг уровня 
коррозионной 
опасности 
металлоконструкций с 
учетом 



конструктивних 
параметров и 
русловий 
эксплуатации / 
Збірник наукових 
праць. Серія: галузеве 
машинобудування, 
будівництво. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2016. – Вип.2(46). – 
С.68-74. 
IndexCopernicus. – 
Режим доступу: 
http://znp.nupp.edu.ua
/files/archive/ua/46_2
016/10.pdf
5. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг 
остаточного ресурса 
металлоконструкций в 
коррозионных средах 
/ А.Н. Гибаленко // 
ACADEMIC JOURNAL 
Series: 
IndustrialMachineBuild
ing, CivilEngineering. – 
Полтава: ПНТУ, 2017. 
– Т. 3 (45). –С. 110-116. 
– IndexCopernicus.– 
Режим доступу: 
http://journals.nupp.ed
u.ua/znp/article/view/1
83.
6. Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Обеспечение 
долговременного 
хранения 
металлоконструкций 
при использовании 
вторичной 
противокоррозионной 
защиты / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2019. – Вип. 
23. – С. 11–
17.Наукометрична 
база WorldCat. – 
Режим доступу: 
http://dx.doi.org/10.31
650/2707-3068-2019-
23-11-17
7. Гібаленко А.Н., 
Гібаленко В.А., 
Бочарова О.А. 
Технологічність робіт 
забезпечення 
вторинного захисту 
металоконструкцій від 
корозії в умовах 
хімічно активних 
середовищ / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2020. – Вип. 
ХХ. – С. ХХ–ХХ. 
Наукометрична база 
WorldCat. – Режим 
доступу: 
http://dx.doi.org/10.31
650/2707-3068-2019-
23-11-17
8. O. M. Gibalenko, V. 
A. Gibalenko. 
CorrosionProtectionofM
etalStructuresinManufa



cturingConditions/ 
Inbook: 
Proceedingsofthe 2nd 
InternationalConferenc
eonBuildingInnovations
, – ICBI 2019, pp.45-52. 
ChapterJune 2020. – 
IndexedbyScopus – 
DOI: 10.1007/978-3-
030-42939-3_5. 
Modeofaccess. 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-42939-3_5
9. Gibalenko О, 
,Gibalenko V. 
Bocharova O. 
Anticorrosiveprotection
ofstructuresinrobustdesi
gn [Electronicresource] 
Eastern-
EuropeanJournalofEnte
rprise Technologies. – 
2020. – Vol. 5, N 12 
(107). – Р. 66–72. – 
IndexedbyScopus – 
Modeofaccess: 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/2148
21 
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гібаленко О.М. 
Методологічні 
підходи до 
забезпечення якості та 
надійності 
протикорозійного 
захисту будівельних 
металоконструкцій / 
О.М. Гібаленко // 
Науково-виробничій 
журнал «Промислове 
будівництво та 
інженерні споруди». 
Вип. 1. – Київ 2016г. – 
С.7-18.
2. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг уровня 
коррозионной 
опасности 
металлоконструкций с 
учетом 
конструктивних 
параметров и 
русловий 
эксплуатации / А.Н. 
Гибаленко //Збірник 
наукових праць. Сер.: 
Галузеве 
машинобудування, 
будівництво. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2016. – Вип.2(46). – 
С.68-74.
3. Гибаленко А.Н. 
Мониторинг 
коррозионной 
опасности  
металлоконструкций 
на основе 
характеристики 
потерикачества / 
Гибаленко А.Н. 
//Збірник наукових 
праць Української 



державної академії 
залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ. – 2016. –  
№161. – С.83-89.
4. Гибаленко А.Н. 
Методологічні 
підходи до 
забезпечення якості та 
надійності 
протикорозійного 
захисту будівельних 
металоконструкцій / 
А.Н. Гибаленко // 
Науково–виробничій 
журнал «Промислове 
будівництво та 
інженерні споруди». – 
Київ, 2016. – 
№2(2016). – С.13–20.
5. Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Обеспечение 
долговременного 
хранения 
металлоконструкций 
при использовании 
вторичной 
противокоррозионной 
защиты / Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу і деревини: 
Збірник наукових 
праць: – Одеса.  
ОДАБА, 2019. – Вип. 
23. – С. 11–17. 
6. Гібаленко А.Н., 
Гібаленко В. А., 
Бочарова О. 
А.Технологічність 
робіт забезпечення 
вторинного захисту 
металоконструкцій від 
корозії в умовах 
хімічно активних 
середовищ./ Сучасні 
будівельні конструкції 
з металу та деревини : 
зб. наук. пр. / Одеська 
держ. академія 
будівництва та 
архітектури. – Одеса, 
2020. – Вип. 24. – С. 
28–35. – Режим 
доступу: 
https://odabamdipk.wi
xsite.com/sbornik/2420
20
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
Защита от коррозии 
строительных 
металлических 
конструкций: 
монография / А.Н. 
Гибаленко. –
Мариуполь: ГВУЗ 
ПНТУ, 2015. - 286 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
1. Технічне 
регулювання 
надійності та 
конструктивної 
безпеки з 
урахуванням вимог 
протикорозійного 
захисту /Звіт з 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи кафедри 
БТЕіР. № 
держреєстрації 
0117U007298. – Наук. 
керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2018. – 39 с.
2.Удосконалення 
методів і засобів 
забезпечення 
надійності і 
безпечності споруд, 
конструкцій, 
обладнання та 
інженерних мереж 
при проведенні 
моніторингу стану 
об'єктів / Звіт з 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи кафедри 
БТЕіР. - № 
держреєстрації 
018U006937. – Наук. 
керівник О.М. 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2019. – 36 с.іл.
3. Обстеження та 
оцінка технічного 
стану і 
експлуатаційної 
придатності 
конструкцій будівлі на 
об’єкті «Капітальний 
ремонт будівлі КЗ 
«Маріупольська 
камерна філармонія» 
по пр. Металургів, 52 у 
центральному районі 
м. Маріуполя /Звіт з 
НДР №(Б/Н). – Наук. 
керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ. – 
2019. – 45 с.іл.
4. Розробка 
рекомендацій щодо 
забезпечення 
стійкості 
товстолистового 
прокату ТЛЦ до 
атмосферної корозії 
Звіт з НДР №б/н. – 
Наук. керівник О.М 
Гібаленко. – 
Маріуполь: ПДТУ, 
2020. – 25 с.іл.
Гібаленко О.М. 
входить до складу 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 



фахових видань 
України:
«Сучасні будівельні 
конструкції з металу, 
деревини та 
пластмас», Засновник: 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури. 
Кафедра МД та ПК. 
Свідоцтво про 
державну реєстрацію 
КВ 16172-4644Р.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
1. Гібаленко О.М. є 
завідувачем кафедри 
«Архітектура» 
факультету 
машинобудування та 
зварювання 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету.
2. Гібаленко О.М. є 
директором 
Донбаського центру 
технологічної 
безпеки,(підрозділ 
наукової установи 
ТОВ «Український 
інститут сталевих 
конструкцій ім. 
Шимановського 
В.М.»). Режим 
доступу: 
https://www.urdisc.co
m.ua/prl/kop_dzt.html
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Гібаленко О.М. був 
офіційним опонентом 
наступних здобувачів:
- Носенко О.П. 



«Розвиток наукових 
основ розробки 
ефективних 
конструкцій 
шпунтових стін», 2017 
р. (д.т.н.).
- Гоголь М.В. 
«Регулювання 
напружно-
деформованого стану 
комбінованих 
сталевих 
конструкцій», 2019 р. 
(д.т.н.).
- Тонкачеєв В. 
Г.«Ефективні купола 
зі сталевих 
гнутозварних 
замкнутих профілів з 
вузлами підвищеної 
жорсткості»», 2018 р. 
(к.т.н.). 
2. Гібаленко О.М. є 
членом 
спеціалізованої вченої 
ради:
Д 26.056.03 в 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва i 
архітектури.
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. Гібаленко О.М., 
Ю.Б. Висоцький, B. П. 
Корольов. 
Протикорозійна 
композиція/ Патент 
на корисну модель. 
Пат. 48469 Україна, 
МПК 48469, 
№U200906683. 
Заявл. 25.06.2009; 
опубл. 25.03.2010, 
Бюл. №6. –3 с.
2. Гібаленко О.М., 
Семенов К.О., 
Шишацький А.С. 
Монтажний столик 
для тимчасової 
фіксації елементів 
підсилення ферм. 
Патент на корисну 
модель. 114836 
Україна, МПК № 
201608890. Заявл. 
18.08.2016; опубл. 
27.03.2017. Бюл.№ 6. 
– 4 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Гібаленко О.М.. 
Науково-дослідна 
робота студентів 
/Конспект лекцій з 



дисципліни «Науково-
дослідна робота 
студентів». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 74 
с.
2. Гібаленко О.М. 
Обстеження, 
випробування й 
експлуатація 
будівельних 
конструкцій / 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Обстеження, 
випробування й 
експлуатація 
будівельних 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 120 
с..
3. Гібаленко О.М. 
Технологія 
виготовлення 
металевих 
конструкцій / 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Технологія 
виготовлення 
металевих 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 50 
с..
4. Гібаленко О.М. 
Підсилення 
будівельних 
конструкцій/ 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Підсилення 
будівельних 
конструкцій». - 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ». – 2020. – 48 
с.
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
Гібаленко О.М 
куратор групи 
студентів переможців 
відбіркового етапу 6-
го Національного 
архітектурного 
студентського 
конкурсу STEEL 
FREEDOM 
2019.https://steelfreedo
m.ua/steel-freedom-
result-2019.html.
16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю
Гібаленко О.М. є 
членом-
кореспондента 
Академії будівництва 
України. Відділення: 
«Монтажні та 
спеціальні види робіт 
в будівництві»
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю більше 
30 років.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1.Наукове 
керівництволаборатор
ії «Комп'ютерно-
інженерні технології» 
(КІТ-2020) кафедри 
«Архітектура» ДНВЗ 
ПДТУ.Режим доступу:
2.Наукове 
консультування 
підприємства: 
Акредитований орган 
оцінки відповідності 
та сертифікації 
продукції 
будівельного та 
протипожежного 
призначення ТОВ 
"СВІТОВІ 
СТАНДАРТИ" м. 
Київ,https://namiskiev.
wixsite.com/global-
standards.
3.Експерт 
Донбаського центру 
технологічноїбезпеки 
ТОВ «Український 
інститут сталевих 
конструкцій 
ім.В.М.Шимановськог
о».з безпеки 
експлуатації та 
надійності 
конструкцій будівель і 
споруд,(напрямок: 
«Технічне обстеження 
будівель і споруд»)

196355 Кущенко Доцента, Факультет Диплом 5 Конструкції Інформація про 



Ігор 
Володимиро
вич

Основне 
місце 
роботи

машинобудува
ння та 

зварювання

спеціаліста, 
Приазовський 

державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

010104 
Професiйне 
навчання. 

Промислове, 
громадське та 
сільськогоспод

арське 
будівництво, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046459, 
виданий 

20.03.2018

будівель та 
споруд

показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Kuschenko I.V. 
Assurance of structural 
steel survivability based 
on reservation of  
production facilities 
corrosion proofness 
/I.V. Kushenko // 
Збірник наукових 
праць. Серія: Галузеве 
машинобудування, 
будівництво. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2017. –  Вип. 2 (49) . – 
С. 277-284.
2. Кущенко И.В. 
Мониторинг и 
диагностика 
работоспособности 
стальных 
конструкций на 
основе 
квантификации 
коррозионной 
защищенности / 
И.В.Кущенко // 
Науковий вісник 
будівництва. – Харків: 
ХНУБА, 2017. – № 
3/89. – С. 71-76 .
3. Королёв В.П. 
Обеспечение 
коррозионной 
защищенности 
конструкций с учетом 
рисков 
технологической 
безопасности 
промышленных 
объектов / В.П. 
Королёв, И.В. 
Кущенко // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
университету імени 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2017. – № 3 . – С. 130-
136 .
4. Кущенко И.В. 
Методика 
мониторинга 
живучести 
металлоконструкций с 
учетом уровня 
коррозионной 
опасности / И.В. 
Кущенко // 
Сталезалізобетонні 
конструкції: 
дослідження, 
проектування, 
будівництво, 
експлуатація. – 
Полтава: ПолтНТУ, 
2016. – № 12. – С. 161-
168.
5. Королёв П.В. 
Управление рисками 
коррозионной 



защищенности при 
решении прямой и 
обратной задач 
живучести стальных 
конструкций / П.В. 
Королёв, В.П. 
Королёв, И.В. 
Кущенко // Вісник 
Одеської державної 
академії будівництва 
та архітектури. – 
Одеса: ОДАБА, 2016. – 
№ 63. – С. 67-75.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
Забезпечення 
корозійної та 
функціональної 
стійкості 
металомістких 
комплексів і 
критичної 
інфраструктури за 
допомогою 
інноваційних 
науковомістких 
екоресурсозберігаючи
х технологій [Текст] : 
монографія / 
[Савенко В. І. та ін.] ; 
під заг. ред. Плугіна 
[та ін.] ; Держ. екол. 
акад. післядиплом. 
освіти та упр. [та ін.]. - 
Київ : Центр учбової 
літератури, 2019. - 304 
с. : рис., табл. - 
Бібліогр.: с. 212-241. - 
300 прим. - ISBN 978-
611-01-1644-2
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/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
Керівник навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу «Центр 
кар’єри» з 2006р. по 
теперішній час
13) наявність виданих 



навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Забезпечення 
корозійної та 
функціональної 
стійкості 
металомістких 
комплексів і 
критичної 
інфраструктури за 
допомогою 
інноваційних 
науковомістких 
екоресурсозберігаючи
х технологій, авт. 
Савенко В.І., Плугін 
А.А., Кущенко І.В., 
Машков О.А., 
Висоцька Л.М., 
Ващенко В.М., Бондар 
О.І., Вакараш В.М., 
Корольов В.П., 
Максимов С.Ю., 
Журавський О.Д., 
Куліков П.М. Центр 
учбової літератури, 
Київ, Україна, 2019, 
306 с.
2.Энергоресурсосберег
ающие технологии 
борьбы с коррозией, 
тплопотерями, 
управление 
процессами и 
энергоменеджмент, 
авт. Савенко В.И., 
Фиалко Н.М., Плугин 
А.А., Бондарь А.И., 
Ващенко В.Н., 
Кущенко И.В., 
Доценко С.И., 
Высоцкая Л.Н., 
Куликов П.М., 
Машков О.А., 
Пальчик П.П., 
Максимов С.Ю., 
Журавский А.Д. Центр 
учебной литературы, 
Киев, Украина, 2019, 
250с.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 5 років
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років 
(ММК ім. Ілліча, МК 
«Азовсталь», ООО 
Метінвест-
Промсервіс, 
Азовелектросталь)



197817 Коваленко 
Анна 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
спеціаліста, 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

010104 
Професiйне 
навчання. 

Промислове, 
цивільне та 

сільськогоспод
арське 

будівництво, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Приазовський 
державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014703, 
виданий 

31.05.2013

14 Залізобетонні, 
кам яні, дерев' 
яні, 
пластмасові 
конструкції

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
Коваленко А.С., 
Гибаленко А.Н., 
Трофимчук Т.С. 
Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-75. Index 
Copernicus.– Режим 
доступу: 
Режим доступу: 
http://csw.kart.edu.ua/
article/view/70023
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода // 
Збірник наукових 
праць Українського 
державного 
університету 
залізничного 
транспорту. – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-75.
2. Формирование 
пластики и 
рациональное 
конструирование 
комбинированного 
покрытия // Сучасні 
проблеми архітектури 
та містобудування: 
наук.-техн. зб. – К.: 
КНУБА, 2016. – № 43. 
– С.300-305.
3. Напряженно-
деформированное 
состояние и 
повреждаемость 
элементов 
строительных 
конструкций // Наука 
та виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 



наук. пр. – Маріуполь, 
ПДТУ. – 2018. – Вип. 
19. – С. 130 – 137.
4. Цегляний стиль в 
екстер’єрі та інтер’єрі 
архітектурної 
спадщини та 
сучасності // Наука та 
виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
142–149.
5. Застосування 
об’ємно-планувальних 
засобів забезпечення 
мікрокліматичних 
умов будівель 
цивільного 
призначення // Наука 
та виробництво : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
159–166.
6. Расчетно-
экспериментальная 
оценка 
характеристики 
живучести 
металлоконструкций 
путепровода Збірник 
наукових праць 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту – Харків: 
УкрДЗТ, 2016. – 
№160. – С.65-75.
7. Архітектурні та 
конструктивні заходи 
при проектуванні 
дитячих установ 
нового типу // Наука 
та виробництво. : 
Міжвуз. темат. зб. 
наук. пр. – Маріуполь, 
ДВНЗ «ПДТУ».  – 
2020. – Вип. 23. – С. 
167–174.
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. Виконання функцій 
наукового керівника 
магістрів кафедри за 
темами: «Принципи 
формування та 
вдосконалення 
технологічних рішень 
зведення 
індивідуальних 
житлових будинків з 
індустріальних 
сендвич-панелей», 
«Надійність будівлі на 
основі діагностичних 



ознак технічного 
стану і раціональності 
прийнятих 
конструктивних 
рішень», «Комплексне 
дослідження несучої 
здатності будівель 
історичної споруди», 
«Формування 
конструктивних і 
технологічних рішень 
висотних будівель з 
використанням 
композитних 
матеріалів», 
«Організаційно-
технологічні рішення 
будівництва 
адміністративної 
будівлі при підсиленні 
залізобетонних 
конструкцій», 
«Комплексний підхід 
забезпечення 
довговічності несучих 
конструкцій будівлі 
спортивного 
комплексу на основі 
організаційно-
технологічних 
рішень» (2016-
2020рр.)
2. Виконавець 
наукової теми 
(проекту): 
Нормування 
показників корозійної 
стійкості 
металоконструкцій в 
умовах промислової 
атмосфери і 
кліматичних факторів 
Приморського району 
№ держреєстрації 
016U008745.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування 
1. Коваленко А.С. 
Залізобетонні, кам 
яні, дерев' яні, 
пластмасові 
конструкції: конспект 
лекцій з дисципліни 
«Залізобетонні, кам 
яні, дерев' яні, 
пластмасові 
конструкції» для 
студентів 
спеціальності 191 
«Архітектура і 
містобудування». 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. – 93 с 
2. Коваленко А.С. 
Залізобетонні та кам 
яні конструкції: 
методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення курсу 



«Залізобетонні та кам 
яні конструкції» для 
студентів 
спеціальностей 191 
«Архітектура і 
містобудування», 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
усіх форм навчання / 
уклад.: А.С. 
Коваленко. – 
Маріуполь : ПДТУ, 
2020. – 25 с.
3. Коваленко А.С. 
Залізобетонні та кам 
яні конструкції: 
методичні вказівки по 
виконанню 
практичних занять по 
дисципліні 
«Залізобетонні та кам 
яні конструкції» для 
студентів 
спеціальностей 191 
«Архітектура і 
містобудування», 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
усіх форм навчання. 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2020. – 55 с. 
4. Коваленко А.С. 
Інженерне 
обладнання будинків: 
методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення курсу 
«Інженерне 
обладнання будинків» 
для студентів 
спеціальностей 191 
«Архітектура і 
містобудування», 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
усіх форм навчання / 
уклад.: А.С. 
Коваленко. – 
Маріуполь: ПДТУ, 
2021. – 24 с.
5. Коваленко А.С. 
Тепло-, 
газопостачання та 
вентиляція: методичні 
рекомендації до 
самостійного 
вивчення курсу 
«Тепло-, 
газопостачання та 
вентиляція» для 
студентів 
спеціальностей 191 
«Архітектура і 
містобудування», 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
усіх форм навчання / 
уклад.: А.С. 
Коваленко. – 
Маріуполь: ПДТУ, 
2021. – 25 с.
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
Коваленко А.С. 
куратор групи 
студентів 
Національного 
архітектурного 
студентського 
конкурсу STEEL 
FREEDOM 2020, 
https://steelfreedom.ua
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 14 років
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
Наукове 
консультування 
підприємства ТОВ 
"Будгазтеплоавтомати
ка" м. Маріуполь 
(безпека та надійність 
будівель і споруд при 
експлуатації)

235791 Мальцева 
Ольга 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Соціально-
гуманітарний 

факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 008340, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050048, 
виданий 

03.12.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037138, 
виданий 

17.01.2014

11 Соціологія та 
політологія 

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
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. Мальцева О. В. Сміх 
як чинник 
формування 
національно-
культурної та 
соціальної 



ідентичності 
українського 
козацтва. СХІД : 
Аналітично-
інформаційний 
журнал. 2014. № 5 
(131) вересень-
жовтень. С. 107-116. 
(Google Scholar, Index 
Copernicus 
International, BASE, 
ULRICHSWEB, 
EBSCO, World Cat, 
Philosophy 
Documentation 
Center). URL: 
http://www.google.ru/s
earch?hl=ru- 
UA&source=hp&q=%D
0%A1%D0%BC%D1%96
%D1%85+%D1%8F%D0
%BA+%D1%87%D0%B
8%D0%BD%D0%BD%
D0%B8%D0%BA+%D1
%84%D0%BE%D1%80
%D0%BC%D1%83%D0
%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%BD%D1%8F+%D
0%BD%D0%B0%D1%8
6%D1%96%D0%BE%D
0%BD%D0%B0%D0%B
B%D1%8C%D0%BD%D
0%BE-
%D0%BA%D1%83%D0
%BB%D1%8C%D1%82
%D1%83%D1%80%D0
%BD%D0%BE%D1%97
+%D1%82%D0%B0+%
D1%81%D0%BE%D1%8
6%D1%96%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%BE%D1%97+%D1
%96%D0%B4%D0%B5
%D0%BD%D1%82%D0
%B8%D1%87%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1
%82%D1%96+%D1%83
%D0%BA%D1%80%D0
%B0%D1%97%D0%BD
%D1%81%D1%8C%D0%
BA%D0%BE%D0%B3%
D0%BE+%D0%BA%D0
%BE%D0%B7%D0%B0
%D1%86%D1%82%D0%
B2%D0%B0.+%D0%A1
%D0%A5%D0%86%D0
%94+%3A+%D0%90%
D0%BD%D0%B0%D0%
BB%D1%96%D1%82%D
0%B8%D1%87%D0%B
D%D0%BE-
%D1%96%D0%BD%D1
%84%D0%BE%D1%80
%D0%BC%D0%B0%D1
%86%D1%96%D0%B9%
D0%BD%D0%B8%D0%
B9+%D0%B6%D1%83%
D1%80%D0%BD%D0%
B0%D0%BB.+2014.+%
E2%84%96+5+%28131
%29+%D0%B2%D0%B
5%D1%80%D0%B5%D1
%81%D0%B5%D0%BD
%D1%8C-
%D0%B6%D0%BE%D0
%B2%D1%82%D0%B5
%D0%BD%D1%8C.+%
D0%A1.+107- 
116.+&btnG=%D0%9F
%D0%BE%D0%B8%D1
%81%D0%BA+%D0%B



2+Google&iflsig=AAP1
E1EAAAAAXjhj7YZblrX
HmEtizXzaLCZAkIHSIl
6x&gbv=1
2. Мальцева О. В. 
Діалог моди й сміху : 
модерна та 
постмодерна 
кореляції. СХІД : 
Аналітично- 
інформаційний 
журнал. 2016. № 2 
(142) березень-
квітень. С. 79-87. 
(Google Scholar, Index 
Copernicus 
International, BASE, 
ULRICHSWEB, 
EBSCO, World Cat, 
Philosophy 
Documentation 
Center). URL: 
http://irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/opac/search.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=Skhid_2016_2_1
6
3. Мальцева О. В. 
Соціальні функції 
сміху в сучасних 
ритуалах життєвого 
циклу : вікові та 
родинні ініціації. 
Актуальні проблеми 
філософії і соціології. 
2018. № 22. С. 108-112 
(Index Copernicus 
International). URL: 
http://eir.pstu.edu/bits
tream/handle/1234567
89/17345/pokazchic_2
018.pdf
4. Мальцева О. В. 
Феномен 
карнавалізації спорту 
в постмодерному 
суспільстві. СХІД : 
Аналітично-
інформаційний 
журнал. 2018. № 1 
(153) січень-лютий. С. 
108-120. (Google 
Scholar, Index 
Copernicus 
International, BASE, 
ULRICHSWEB, 
EBSCO, World Cat, 
Philosophy 
Documentation 
Center). URL: 
http://skhid.kubg.edu.u
a/issue/view/7661/sho
wToc
5. Мальцева О. В. 
Специфіка сміхової 
поведінки 
професійних спільнот 
та корпоративного 
гумору. Вісник 
Львівського 
університету. Серія : 
філософсько-
політологічні студії. 
2018. № 17. С. 34-40. 
(Index Copernicus 



International). URL: 
http://irbis-
nbuv.gov.ua/cgi- 
bin/opac/search.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=Vlu%5Ffps%5F2
018%5F 17%5F9
6. Maltseva O. V. 
Simulation of laughter: 
the experience of 
reconstruction. СХІД : 
Аналітично- 
інформаційний 
журнал. 2018. № 3 
(155) травень-червень 
С. 32-38. (Google 
Scholar, Index 
Copernicus 
International, BASE, 
ULRICHSWEB, 
EBSCO, World Cat, 
Philosophy 
Documentation 
Center). URL: 
http://www.google.ru/
url?
q=http://skhid.kubg.ed
u.ua/article/download/
139403/138946&sa=U&
ved=2ahUKEwjAseGw9
LXnAhVokIsKHQbIDe
AQFjAAegQIBBAB&usg
=AOvVaw3jbTFdLYrW
F3ya7czb qeXp
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Мальцева О. В. 
Блазень, клоун, 
плутяга, дурень як 
соціальні провідники 
сміхової стихії. 
Гуманітарний вісник 
ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Григорія Сковороди». 
Додаток 3 до Вип. 36, 
том 1 (17). К. : Гносиз, 
2016. С. 190-199. URL: 
http://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/16775/1
/Labunets_Y_MCPPC_
16_FLMD_PI.pdf 
2. Мальцева О. В. Сміх 
як чинник 
формування 
національно-
культурної та 
соціальної 
ідентичності 
українського 
козацтва. СХІД : 
Аналітично-
інформаційний 
журнал. 2014. № 5 
(131) вересень-
жовтень. С. 107-116. 
(Google Scholar, Index 
Copernicus 



International, BASE, 
ULRICHSWEB, 
EBSCO, World Cat, 
Philosophy 
Documentation 
Center).  URL: 
http://www.google.ru/s
earch?hl=ru- 
UA&source=hp&q=%D
0%A1%D0%BC%D1%96
%D1%85+%D1%8F%D0
%BA+%D1%87%D0%B
8%D0%BD%D0%BD%
D0%B8%D0%BA+%D1
%84%D0%BE%D1%80
%D0%BC%D1%83%D0
%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%BD%D1%8F+%D
0%BD%D0%B0%D1%8
6%D1%96%D0%BE%D
0%BD%D0%B0%D0%B
B%D1%8C%D0%BD%D
0%BE-
%D0%BA%D1%83%D0
%BB%D1%8C%D1%82
%D1%83%D1%80%D0
%BD%D0%BE%D1%97
+%D1%82%D0%B0+%
D1%81%D0%BE%D1%8
6%D1%96%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%BE%D1%97+%D1
%96%D0%B4%D0%B5
%D0%BD%D1%82%D0
%B8%D1%87%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1
%82%D1%96+%D1%83
%D0%BA%D1%80%D0
%B0%D1%97%D0%BD
%D1%81%D1%8C%D0%
BA%D0%BE%D0%B3%
D0%BE+%D0%BA%D0
%BE%D0%B7%D0%B0
%D1%86%D1%82%D0%
B2%D0%B0.+%D0%A1
%D0%A5%D0%86%D0
%94+%3A+%D0%90%
D0%BD%D0%B0%D0%
BB%D1%96%D1%82%D
0%B8%D1%87%D0%B
D%D0%BE-
%D1%96%D0%BD%D1
%84%D0%BE%D1%80
%D0%BC%D0%B0%D1
%86%D1%96%D0%B9%
D0%BD%D0%B8%D0%
B9+%D0%B6%D1%83%
D1%80%D0%BD%D0%
B0%D0%BB.+2014.+%
E2%84%96+5+%28131
%29+%D0%B2%D0%B
5%D1%80%D0%B5%D1
%81%D0%B5%D0%BD
%D1%8C-
%D0%B6%D0%BE%D0
%B2%D1%82%D0%B5
%D0%BD%D1%8C.+%
D0%A1.+107-
116.+&btnG=%D0%9F
%D0%BE%D0%B8%D1
%81%D0%BA+%D0%B
2+Google&iflsig=AAP1
E1EAAAAAXjhj7YZblrX
HmEtizXzaLCZAkIHSIl
6x&gbv=1
3.Мальцева О. В. 
Діалог моди й сміху : 
модерна та 
постмодерна 
кореляції. СХІД: 
Аналітично- 



інформаційний 
журнал. 2016. № 2 
(142) березень-
квітень. С. 79-87. 
(Google Scholar, Index 
Copernicus 
International, BASE, 
ULRICHSWEB, 
EBSCO, World Cat, 
Philosophy 
Documentation 
Center). URL: 
http://irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/opac/search.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=Skhid_2016_2_1
6
4.Мальцева О. В. 
Соціальні функції 
сміху в сучасних 
ритуалах життєвого 
циклу : вікові та 
родинні ініціації. 
Актуальні проблеми 
філософії і соціології. 
2018. № 22. С. 108-112 
(Index Copernicus 
International). URL: 
http://eir.pstu.edu/bits
tream/handle/1234567
89/17345/pokazchic_2
018.pdf
5.Мальцева О. В. 
Феномен 
карнавалізації спорту 
в постмодерному 
суспільстві. СХІД : 
Аналітично-
інформаційний 
журнал. 2018. № 1 
(153) січень-лютий. С. 
108-120. (Google 
Scholar, Index 
Copernicus 
International, BASE, 
ULRICHSWEB, 
EBSCO, World Cat, 
Philosophy 
Documentation 
Center). URL: 
http://skhid.kubg.edu.u
a/issue/view/7661/sho
wToc
6.Мальцева О. В. 
Специфіка сміхової 
поведінки 
професійних спільнот 
та корпоративного 
гумору. Вісник 
Львівського 
університету. Серія : 
філософсько-
політологічні студії. 
2018. № 17. С. 34-40.  
(Index Copernicus 
International). URL: 
http://irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/opac/search.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2



1STR=Vlu%5Ffps%5F2
018%5F 17%5F9
7.Maltseva O. V. 
Simulation of laughter: 
the experience of 
reconstruction. СХІД : 
Аналітично- 
інформаційний 
журнал. 2018. № 3 
(155) травень-червень 
С. 32-38. (Google 
Scholar, Index 
Copernicus 
International, BASE, 
ULRICHSWEB, 
EBSCO, World Cat, 
Philosophy 
Documentation 
Center). URL: 
http://www.google.ru/
url?
q=http://skhid.kubg.ed
u.ua/article/download/
139403/138946&sa=U&
ved=2ahUKEwjAseGw9
LXnAhVokIsKHQbIDe
AQFjAAegQIBBAB&usg
=AOvVaw3jbTFdLYrW
F3ya7czb qeXp
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
Навчальні посібники з 
Грифом МОН / ДВНЗ 
«ПДТУ»
1. Мальцева 
О.В.,Марінова Г.М. 
Політологія: 
навчальний посібник 
/О.В. Мальцева, Г.М. 
Марінова.– 
Маріуполь: ДВНЗ 
«ПДТУ», 2015. – 159 
с.– Рекомендовано 
Вченою радою ДВНЗ 
«ПДТУ» як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
(протокол № 14 від 
25.06.2015 р.)
2. Мальцева О.В. 
Правове регулювання 
соціальних 
конфліктів: 
навчальний посібник 
/ О.В. Мальцева.– 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2016. – 160 с. 
– Рекомендовано 
Вченою радою ДВНЗ 
«ПДТУ» як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
(протокол № 6 від 03 
грудня 2016 р.)/

Монографії 
Одноосібні 
монографії:
1. Мальцева О. В. 
Метаморфози сміху в 
динаміці 
соціокультурного 
простору : 
монографія. 
Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2018. 320 с. 



(20,4 друк. арк.; 18,66 
ум. друк. арк.) 
(Рекомендовано 
Вченою радою 
Національного 
технічного 
університету 
«Дніпровська 
політехніка» протокол 
№ 8 від 13 червня 
2018 р.).
Колективні 
монографії
1. Maльцева О. В. 
Новітні обрії 
глобальної безпеки : 
cміх як демаркатор 
цінностей 
постмодерного 
секуляризованого 
Заходу та 
мусульманського світу 
/ Współczesna 
geopolityka – wyzwanie 
dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego / 
red. A. Kordonska, R. 
Kordonski. Lwów-
Olsztyn : Lwowski 
Uniwersytet Narodowy 
im. Iwana Franki, 2018. 
S. 234-250. (Przyjęto do 
druku Uchwałą Rady 
Wydziału Stosunków 
Międzynarodowych, 
Lwowski Uniwersytet 
Narodowy im. Iwana 
Franki we współpracy z 
Instytutem Nauk 
Politycznych, 
Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie (Protokół nr 4 
z dnia 23.04.2018 r.)).
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Мальцева О. В. 
Соціологія та 
політологія: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
з дисципліни 
«Соціологія та 
політологія» для 
студентів усіх 
спеціальностей, всіх 
форм навчання / 
укладач О. В. 
Мальцева. Маріуполь: 
«ДВНЗ» ПДТУ, 2017. 
– 53 с.
2. Мальцева О. 
В.Політологія: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Політологія» для 
студентів усіх 
спеціальностей , всіх 



форм навчання. 
Маріуполь: «ДВНЗ» 
ПДТУ, 2015. – 41 с.
3. Мальцева О. 
В.Социология: 
методичні вказівки з 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Социология» для 
студентів усіх 
спеціальностей, всіх 
форм навчання. 
Маріуполь: «ДВНЗ» 
ПДТУ, 2015. – 32 с.
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 
студенткою, яка 
зайняла призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт – 
Терентьєва С. у 2017-
2018 навчальному 
році.
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. Мальцева О.В. 
Соціалізація сміху в 
дитячому віці. О.В. 
Мальцева. Vedecky 
pokrok na prelomu 
tysyachalety - 2012: 
VIII Mezinárodni 
vědecko-praktická 
conference, Praha, 
27.05.2012 – 
05.06.2012.
– Praha: Publishing 
House “Education and 
Science” s.r.o., 2012. Dil  
20. С. 37-39. URL: 
http://www.rusnauka.c
om/16_NPRT_2012/Ph
ilosophia/2_111855.doc.
htm
2. Мальцева О.В. Non-
stop реклама: сміх на 
службі суспільства 
масового споживання. 
О.В. Мальцева. Наука 
и инновации в 
современном мире: 
монография. [авт. 
кол.: Бетильмерзаева 
М.М., Древаль И.В., 
Мишенина Т.М. и др.]. 
Проект SWorld. 
Одесса: КУПРИЕНКО 
С.В., 2017. 187 с.: ил., 
табл. С. 48-55. URL: 
https://sworld.com.ua/
simpoz8/90.pdf
3. Мальцева О.В. 
Сміхові лики смерті в 
ритуалах ініціації. 
О.В. Мальцева. 
Научный взгляд в 
будущее. Выпуск № 5. 
Том 3 (Педагогика, 
Психология и 
социология; 
Философия и 
филология; История).   
Проект   SWorld. 
Одесса: КУПРИЕНКО 
С.В., 2017. 107 с. С. 66-
74. URL: 
http://www.google.ru/
url?
q=https://moderntechn
o.de/index.php/meit/ar
ticle/view/slif05-03-
128&sa=U&ved=2ahUK
Ewi6v6Xy-
rXnAhUSqYsKHSW8Cr
MQFjAGegQIBhAB&us
g=AOvVaw3kW0M6pB



8gxbY8oAVznr51
4. Мальцева О.В. 
Емансипація сміху від 
персонального 
референта: механізм 
утворення 
надіндивідуальних 
сміхових настроїв. 
О.В. Мальцева. 
Международная 
научно-техническая 
конференция 
«Университетская 
наука-2017»: Сб. 
тезисов докладов в 3-х 
томах. Том 3. 
Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2017. 209 с. 
С.148-150. URL:
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/15080
5. Мальцева, О. В. 
Постмодерна 
есхатологія: сміх 
наприкінці історії. О. 
В. Мальцева. 
Университетская 
наука-2018 : в 3 т. : 
тез. докл. междунар. 
науч.-техн. конф. 
(Мариуполь, 23–24 
мая 2018 г.). ГВУЗ 
«ПГТУ». Мариуполь, 
2018. Т. 3. С. 180–183. 
URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/17780
Мальцева О. В. 
Репродукування 
моделей симуляції та 
їх смисли : закадровий 
сміх.Современные 
научные тренды: III 
(LV) Международная 
научно-практическая 
конференция по 
философским, 
филологическим, 
юридическим, 
педагогическим, 
экономическим, 
психологическим, 
социологическим и 
политическим наукам, 
Киев, 27 марта 2015 г. 
Киев: ФЛП Пантюх 
Ю.Ф.,2015. С.1-4.URL: 
http://www6.sconferen
ce.org/?
tdfs=0&s_token=15807
54077.0036380913&uui
d=1580754077.003638
0913&searchbox=1&sho
wDomain=1
Вплив масової 
культури на 
формування 
девіантних моделей 
поведінки у підлітків 
та О. В. Мальцева // 
Социальная работа. 
Социология: ХI 
Междунар. научно-
практ. 
конф«Университетска
я наука – 2015» 
(Мариуполь, 19–20 
мая 2015 г.) : сб. 
статей. ГВУЗ «ПГТУ». 
Мариуполь, 2015. С. 
83–89. Библиогр.: с. 



89 (3 назв.). URL: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/12601
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 12 
років.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Консультування 
педагогічного 
колективу 
загальноосвітньої 
школи №7 (з 2013 
року) з питань 
організації 
соціологічних 
опитувань школярів, 
батьків.

311284 Рассохін 
Дмитро 
Олександров
ич

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
машинобудува

ння та 
зварювання

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Приазовський 

державний 
технічний 

університет", 
рік закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

090202 
Технологія 

машинобудува
ння, Диплом 

кандидата наук 
ДK 033202, 

виданий 
15.12.2015

4 САПР в 
будівництві 

Інформація про 
показники, що 
визначають 
кваліфікацію членів 
групи забезпечення:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1. A.V. Loza, D. 
Rassokhin, V.V. 
Shishkin Improving the 
Dummy Bar in 
Continuous Slab-
Casting Machines Steel 
in Translation. – 2017. 
– Vol. 47, N 3. – P. 
201–204.
2. D. Rassokhin, A. 
Ischenko, E. 
Nosovskaya 
Experimental study of 
cavitation destruction 
of a protective 
composite 
polyurethane-based 
material Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2019. – 
N 5/12 (101). – P. 23–
28.
3. D. Rassokhin, 
D.Starokadomsky, 
A.Ischenko, 
O.Tkachenko, 
M.Reshetnyk, 
L.Kokhtych 
Determining the 
strength and thermal-, 
chemical resistance of 
the epoxy polymer-
composite filled with 
basalt micronano fiber 
in the amount of  15–80 
% by weight Eastern-
European Journal of 



Enterprise 
Technologies. – 2020. – 
N 1/12 (104). – P. 48–
55.
4. D.A. Rassokhin, V.V. 
Chigarev Deformation 
peculiarities of body of 
slag car pan 
Metallurgical and 
Mining Industry: 
Scientific and technical 
journal. – 
Dnipropetrovsk: 
Ukrmetallurginform, 
2014. – №3 – р. 41-44.
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Д. Л. 
Старокадомский , Д.А. 
Рассохин, С. В. 
Шульга, А. А. 
Николайчук, А. А. 
Ткаченко, Н. М. 
Мошковская, И. И. 
Гаращенко, В. А. 
Барбаш, Л. М. Кохтич, 
М. Н. Решетник 
Влияние 
дисперсности 
производных нано-и 
микроцеллюлозы на 
свойства эпоксидного 
полимерного 
композита. – 
Композиты и 
наноструктуры = 
Composites & 
nanostuctures. – 2020. 
– Т. 12, N 2. – С. 53–62.
2. Д. Л. 
Старокадомский, Д.А. 
Рассохин, А. А. 
Ищенко, М. Н. 
Решетник 
Эпоксидные 
композиты для 
ремонта оборудования 
с 50 мас % карбида 
кремния, нитрида 
титана, цемента, 
гипса: эффекты 
термоупрочнения, 
прочность/стойкость, 
морфология, 
сравнение с 
европейскими 
коммерческими 
аналогами Композиты 
и наноструктуры = 
Composites & 
nanostuctures. – 2019. 
– Т. 11, N 2. – С. 85–93.
3. А. В. Лоза, Д.А. 
Рассохин, В. В. 
Шишкин, Е.В. Ткачук  
Применение 
разрядников 
напряжений в 
основных узлах 
технологического 
оборудования МНЛЗ 
[Электронный ресурс] 
Наука та виробництво 
: зб. наук. праць / 
ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – 



Вип. 21. – С. 103–109. 
– Режим доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24845  
4. Т. Н. Карпенко, И. 
Н. Музыка, Д.А. 
Рассохин, А. Д. Лях К 
вопросу о 
несимметричном 
ударе по ролику 
рабочего рольганга 
прокатного стана 
[Электронный ресурс] 
Наука та виробництво 
: зб. наук. праць / 
ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – 
Вип. 20. – С. 17–23. – 
Режим доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24238
5. А. В. Лоза, Б. И. 
Носовский, Д.А. 
Рассохин, В. В. 
Шишкин Термическое 
деформирование 
толстолистовых 
конструкций 
[Электронный ресурс] 
Наука та виробництво 
: зб. наук. праць / 
ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2019. – 
Вип. 21. – С. 53–59. – 
Бібліогр.: с. 58 (5 
назв). – Режим 
доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/24885 
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. Іщенко А.О., 
Рассохін Д.О., 
Михайловський Д.В. 
Спосіб відновлення 
опорних поверхонь 
фундаментних плит 
турбоагрегатів Пат. 
113009 Україна, МПК 
B23H 5/00. № 
u201606100; заявл. 
06.06.2016; опубл. 
10.01.2017, Бюл. № 1. 
– 4 с.
2. Іщенко А.О., 
Рассохін Д.О., Кара 
Є.М. Спосіб захисту 
металевої поверхні від 
кавітаційного та 
абразивного зносу 
Пат. 130674 Україна, 
МПК (2006.01) С 23 С 
14/06. № u201804761; 
заявл. 02.05.2018; 
опубл. 26.12.2018, 
Бюл. № 24. – 4 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці



й загальною кількістю 
три найменування
1. Рассохін Д. О. 
Теоретичні 
розрахунки надійності 
металургійного 
обладнання 
[Електронний ресурс]: 
конспект лекцій з 
дісціліне «Теоретичні 
розрахунки надійності 
металургійного 
обладнання» для 
магістрів 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» 
денної та заочної 
форм навчання / Д. О. 
Рассохін. - Маріуполь: 
ПДТУ, 2017. - 82 с. - 
Режим доступу: 
http://umm.pstu.edu/h
andle/123456789/1926
0
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
   Досвід роботи за 
спеціальністю 7 років.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН14. Обирати 
раціональні 
архітектурні 
рішення на основі 
аналізу 
ефективності 
конструктивних, 
інженерно-
технічних систем, 
будівельних 
матеріалів і 
виробів, 
декоративно-
оздоблювальних 
матеріалів.

Інженерне 
обладнання будинків

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

Комп'ютерне 
моделювання 
архітектурних об'єктів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН19. Комп'ютерне Лекційні заняття, практичні Екзамени, письмове 



Організовувати 
презентації та 
обговорення 
проектів 
архітектурно-
містобудівного і 
ландшафтного 
середовища.

моделювання 
архітектурних об'єктів

заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН23. Мати 
здатність 
продовжувати 
навчання із 
значним ступенем 
автономії.

Комп'ютерне 
моделювання 
архітектурних об'єктів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Правознавство 
України

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН9. Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 
аспектів.

Правознавство 
України

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН15. 
Забезпечувати 
дотримання 
санітарно-
гігієнічних, 
інженерно-
технічних, 
економічних, 
безпекових 
нормативних 
вимог

Правознавство 
України

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Соціологія та 
політологія 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН9. Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-

Соціологія та 
політологія 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)



містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 
аспектів.

конкретних ситуацій

ПРН13. Виявляти, 
аналізувати та 
оцінювати 
потреби і вимоги 
клієнтів і 
партнерів, 
знаходити 
ефективні спільні 
рішення щодо 
архітектурно-
містобудівних 
проектів.

Соціологія та 
політологія 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН16. Розуміти 
соціально-
економічні, 
екологічні, етичні й 
естетичні наслідки 
пропонованих 
рішень у сфері
містобудування та 
архітектури.

Соціологія та 
політологія 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Інженерне 
обладнання будинків

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН22. Формувати 
судження, що 
враховують 
соціальні, наукові 
та етичні аспекти 
організації та 
керувати 
професійним 
розвитком осіб та 
груп.

Соціологія та 
політологія 

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН7. 
Застосовувати 
програмні засоби, 
ІТ-технології та 
інтернет-ресурси 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Комп'ютерне 
моделювання 
архітектурних об'єктів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 

Економічна теорія Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)



спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

ПРН15. 
Забезпечувати 
дотримання 
санітарно-
гігієнічних, 
інженерно-
технічних, 
економічних, 
безпекових 
нормативних 
вимог

Економічна теорія Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН16. Розуміти 
соціально-
економічні, 
екологічні, етичні й 
естетичні наслідки 
пропонованих 
рішень у сфері
містобудування та 
архітектури.

Економічна теорія Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Основи екології 
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Основи екології 
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН9. Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 
аспектів.

Основи екології 
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН9. Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 

Основи екології 
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)



аспектів.

ПРН15. 
Забезпечувати 
дотримання 
санітарно-
гігієнічних, 
інженерно-
технічних, 
економічних, 
безпекових 
нормативних 
вимог.

Основи екології 
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН16. Розуміти 
соціально-
економічні, 
екологічні, етичні й 
естетичні наслідки 
пропонованих 
рішень у сфері
містобудування та 
архітектури.

Основи екології 
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН22. Формувати 
судження, що 
враховують 
соціальні, наукові 
та етичні аспекти 
організації та 
керувати 
професійним 
розвитком осіб та 
груп.

Фізичне виховання Практичні заняття в 
спортивній залі, на 
спортивних майданчиках, 
метод інструктажу, метод 
вправ

Заліки, здача нормативів

ПРН15. 
Забезпечувати 
дотримання 
санітарно-
гігієнічних, 
інженерно-
технічних, 
економічних, 
безпекових 
нормативних 
вимог

Фізичне виховання Практичні заняття в 
спортивній залі, на 
спортивних майданчиках, 
метод інструктажу, метод 
вправ

Заліки, здача нормативів

ПРН5. 
Застосовувати 
основні теорії 
проектування, 
реконструкції та 
реставрації 
архітектурно-
містобудівних, 
архітектурно-
середовищних і 
ландшафтних 
об’єктів, сучасні 
методи і 
технології, 
міжнародний і 
вітчизняний досвід 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Комп'ютерне 
моделювання 
архітектурних об'єктів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 

Комп'ютерне 
моделювання 
архітектурних об'єктів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт



задач архітектури 
та 
містобудування.

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Конструкції будівель 
та споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН14. Обирати 
раціональні 
архітектурні 
рішення на основі 
аналізу 
ефективності 
конструктивних, 
інженерно-
технічних систем, 
будівельних 
матеріалів і 
виробів, 
декоративно-
оздоблювальних 
матеріалів.

Конструкції будівель 
та споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН2. Знати 
основні засади та 
принципи 
архітектурно- 
містобудівної 
діяльності.

Архітектурна 
композиція

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи.

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи.

ПРН15. 
Забезпечувати 
дотримання 
санітарно-
гігієнічних, 
інженерно-
технічних, 
економічних, 
безпекових 
нормативних 
вимог.

Інженерне 
обладнання будинків

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування

Архітектурна 
композиція

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи

ПРН5. 
Застосовувати 
основні теорії 
проектування, 
реконструкції та 
реставрації 
архітектурно-
містобудівних, 

Архітектурна 
композиція

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи



архітектурно-
середовищних і 
ландшафтних 
об’єктів, сучасні 
методи і 
технології, 
міжнародний і 
вітчизняний досвід 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування. 
ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

Архітектурна 
композиція

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи.

ПРН11. 
Застосовувати 
художньо-
композиційні 
засади в 
архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

Архітектурна 
композиція

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи.

ПРН19. 
Організовувати 
презентації та 
обговорення 
проектів 
архітектурно-
містобудівного і 
ландшафтного 
середовища

Архітектурна 
композиція

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи.

ПРН 21. Бути 
спроможними 
нести 
відповідальність за 
вироблення та 
ухвалення рішень у 
непередбачуваних 
робочих та/або 
навчальних 
контекстах.

Архітектурна 
композиція

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи.

ПРН2. Знати 
основні засади та 
принципи 
архітектурно- 
містобудівної 
діяльності.

Історія архітектури 
Приазовського регіону

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 

Історія архітектури 
Приазовського регіону

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)



задач архітектури 
та 
містобудування.

ПРН6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з 
різних джерел, 
необхідну для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень

Історія архітектури 
Приазовського регіону

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН16. Розуміти 
соціально-
економічні, 
екологічні, етичні й 
естетичні наслідки 
пропонованих 
рішень у сфері
містобудування та 
архітектури.

Історія архітектури 
Приазовського регіону

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН22. Формувати 
судження, що 
враховують 
соціальні, наукові 
та етичні аспекти 
організації та 
керувати 
професійним 
розвитком осіб та 
груп.

Історія архітектури 
Приазовського регіону

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Технологія 
будівельних процесів в 
архітектурному 
середовище

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, захист 
курсового проекту.

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Технологія 
будівельних процесів в 
архітектурному 
середовище

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, захист 
курсового проекту.

ПРН15. 
Забезпечувати 
дотримання 
санітарно-
гігієнічних, 
інженерно-
технічних, 
економічних, 
безпекових 
нормативних 
вимог

Технологія 
будівельних процесів в 
архітектурному 
середовище

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, захист 
курсового проекту.

ПРН17. 
Застосовувати 
енергоефективні 
та інші інноваційні 
технології при 
проектуванні 
архітектурних 
об’єктів.

Технологія 
будівельних процесів в 
архітектурному 
середовище

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, захист 
курсового проекту.



ПРН 21. Бути 
спроможними 
нести 
відповідальність за 
вироблення та 
ухвалення рішень у 
непередбачуваних 
робочих та/або 
навчальних 
контекстах.

Технологія 
будівельних процесів в 
архітектурному 
середовище

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, захист 
курсового проекту.

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Економіка 
будівництва України

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН15. 
Забезпечувати 
дотримання 
санітарно-
гігієнічних, 
інженерно-
технічних, 
економічних, 
безпекових 
нормативних 
вимог

Економіка 
будівництва України

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН16. Розуміти 
соціально-
економічні, 
екологічні, етичні й 
естетичні наслідки 
пропонованих 
рішень у сфері
містобудування та 
архітектури.

Економіка 
будівництва України

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Комп'ютерне 
моделювання 
архітектурних об'єктів

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН17. 
Застосовувати 
енергоефективні 
та інші інноваційні 
технології при 
проектуванні 
архітектурних 
об’єктів.

Інженерне 
обладнання будинків

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН5. 
Застосовувати 
основні теорії 
проектування, 
реконструкції та 
реставрації 
архітектурно-
містобудівних, 
архітектурно-
середовищних і 
ландшафтних 
об’єктів, сучасні 
методи і 
технології, 
міжнародний і 

Містобудування в 
умовах фабрично-
заводської 
урбаністики

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)



вітчизняний досвід 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

ПРН6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з 
різних джерел, 
необхідну для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень.

Основи архітектури 
інтер’єру за 
національними 
традиціями Таврії та 
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування

Конструкції будівель 
та споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Містобудування в 
умовах фабрично-
заводської 
урбаністики

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН9. Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 
аспектів.

Містобудування в 
умовах фабрично-
заводської 
урбаністики

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

Містобудування в 
умовах фабрично-
заводської 
урбаністики

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН19. 
Організовувати 
презентації та 
обговорення 
проектів 
архітектурно-
містобудівного і 
ландшафтного 
середовища.

Містобудування в 
умовах фабрично-
заводської 
урбаністики

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 

Основи організації 
будівельного 
виробництва та 
менеджмент

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт



технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

конкретних ситуацій

ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Основи організації 
будівельного 
виробництва та 
менеджмент

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Основи організації 
будівельного 
виробництва та 
менеджмент

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН13. Виявляти, 
аналізувати та 
оцінювати 
потреби і вимоги 
клієнтів і 
партнерів, 
знаходити 
ефективні спільні 
рішення щодо 
архітектурно-
містобудівних 
проектів.

Основи організації 
будівельного 
виробництва та 
менеджмент

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН13. Виявляти, 
аналізувати та 
оцінювати 
потреби і вимоги 
клієнтів і 
партнерів, 
знаходити 
ефективні спільні 
рішення щодо 
архітектурно-
містобудівних 
проектів.

Основи організації 
будівельного 
виробництва та 
менеджмент

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН 20. Управляти 
складною 
технічною або 
професійною 
діяльністю чи 
проектами.

Основи організації 
будівельного 
виробництва та 
менеджмент

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Містобудування в 
умовах фабрично-
заводської 
урбаністики

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН22. Формувати 
судження, що 
враховують 
соціальні, наукові 
та етичні аспекти 
організації та 
керувати 
професійним 
розвитком осіб та 
груп.

Основи організації 
будівельного 
виробництва та 
менеджмент

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 

Виробнича практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка



фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Виробнича практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

ПРН5. 
Застосовувати 
основні теорії 
проектування, 
реконструкції та 
реставрації 
архітектурно-
містобудівних, 
архітектурно-
середовищних і 
ландшафтних 
об’єктів, сучасні 
методи і 
технології, 
міжнародний і 
вітчизняний досвід 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Виробнича практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування

Виробнича практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

перевірка

ПРН2. Знати 
основні засади та 
принципи 
архітектурно- 
містобудівної 
діяльності.

Навчальна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Навчальна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

ПРН5. 
Застосовувати 
основні теорії 
проектування, 
реконструкції та 
реставрації 
архітектурно-
містобудівних, 
архітектурно-

Навчальна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка



середовищних і 
ландшафтних 
об’єктів, сучасні 
методи і 
технології, 
міжнародний і 
вітчизняний досвід 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Навчальна практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

ПРН2. Знати 
основні засади та 
принципи 
архітектурно- 
містобудівної 
діяльності.

Державний іспит за 
фахом

Репродуктивні, проблемно –
пошукові

Комплексний екзамен, 
письмовий контроль, 
перевірка ПРН

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Державний іспит за 
фахом

Репродуктивні, проблемно –
пошукові

Комплексний екзамен, 
письмовий контроль, 
перевірка ПРН

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Державний іспит за 
фахом

Репродуктивні, проблемно –
пошукові

Комплексний екзамен, 
письмовий контроль, 
перевірка ПРН

ПРН2. Знати 
основні засади та 
принципи 
архітектурно- 
містобудівної 
діяльності.

Виробнича практика Репродуктивні та 
продуктивні методи, 
ілюстративний метод, метод 
інструктажу, словесні 
методи, наочні методи

Дифзалік, усний контроль, 
письмовий контроль, 
практична перевірка

ПРН2. Знати 
основні засади та 
принципи 
архітектурно- 
містобудівної 
діяльності.

Основи архітектури 
інтер’єру за 
національними 
традиціями Таврії та 
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Містобудування в 
умовах фабрично-
заводської 
урбаністики

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН14. Обирати 
раціональні 
архітектурні 

Будівельні конструкції           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 



рішення на основі 
аналізу 
ефективності 
конструктивних, 
інженерно-
технічних систем, 
будівельних 
матеріалів і 
виробів, 
декоративно-
оздоблювальних 
матеріалів.

ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

(письмові модулі)

ПРН9. Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 
аспектів.

Основи архітектури 
інтер’єру за 
національними 
традиціями Таврії та 
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН16. Розуміти 
соціально-
економічні, 
екологічні, етичні й 
естетичні наслідки 
пропонованих 
рішень у сфері
містобудування та 
архітектури.

Основи архітектури 
інтер’єру за 
національними 
традиціями Таврії та 
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН5. 
Застосовувати 
основні теорії 
проектування, 
реконструкції та 
реставрації 
архітектурно-
містобудівних, 
архітектурно-
середовищних і 
ландшафтних 
об’єктів, сучасні 
методи і 
технології, 
міжнародний і 
вітчизняний досвід 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Природоохоронне та 
курортне ландшафтне 
проектування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН9. Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 
аспектів.

Природоохоронне та 
курортне ландшафтне 
проектування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 

Природоохоронне та 
курортне ландшафтне 
проектування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 



методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН12. 
Застосовувати 
сучасні теоретико-
методологічні та 
типологічні 
підходи до 
вирішення проблем 
формування та 
розвитку 
архітектурно-
містобудівного та 
ландшафтного 
середовища.

Природоохоронне та 
курортне ландшафтне 
проектування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН15. 
Забезпечувати 
дотримання 
санітарно-
гігієнічних, 
інженерно-
технічних, 
економічних, 
безпекових 
нормативних 
вимог.

Природоохоронне та 
курортне ландшафтне 
проектування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН15. 
Забезпечувати 
дотримання 
санітарно-
гігієнічних, 
інженерно-
технічних, 
економічних, 
безпекових 
нормативних 
вимог.

Природоохоронне та 
курортне ландшафтне 
проектування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН19. 
Організовувати 
презентації та 
обговорення 
проектів 
архітектурно-
містобудівного і 
ландшафтного 
середовища.

Природоохоронне та 
курортне ландшафтне 
проектування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН9. Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 
аспектів.

Образотворче 
мистецтво Таврії та  
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН16. Розуміти 
соціально-
економічні, 
екологічні, етичні й 
естетичні наслідки 
пропонованих 
рішень у сфері

Образотворче 
мистецтво Таврії та  
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)



містобудування та 
архітектури.
ПРН2. Знати 
основні засади та 
принципи 
архітектурно- 
містобудівної 
діяльності.

Містобудування в 
умовах фабрично-
заводської 
урбаністики

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Будівельні матеріали, 
вироби в контексті 
природних ресурсів  
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН9. Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 
аспектів.

Будівельні матеріали, 
вироби в контексті 
природних ресурсів  
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН14. Обирати 
раціональні 
архітектурні 
рішення на основі 
аналізу 
ефективності 
конструктивних, 
інженерно-
технічних систем, 
будівельних 
матеріалів і 
виробів, 
декоративно-
оздоблювальних 
матеріалів.

Будівельні матеріали, 
вироби в контексті 
природних ресурсів  
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН2. Знати 
основні засади та 
принципи 
архітектурно- 
містобудівної 
діяльності.

Архітектурні 
конструкції  
туристично-
рекреаційної 
інфраструктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Архітектурні 
конструкції  
туристично-
рекреаційної 
інфраструктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)



ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Архітектурні 
конструкції  
туристично-
рекреаційної 
інфраструктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН5. 
Застосовувати 
основні теорії 
проектування, 
реконструкції та 
реставрації 
архітектурно-
містобудівних, 
архітектурно-
середовищних і 
ландшафтних 
об’єктів, сучасні 
методи і 
технології, 
міжнародний і 
вітчизняний досвід 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Архітектурні 
конструкції  
туристично-
рекреаційної 
інфраструктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Архітектурні 
конструкції  
туристично-
рекреаційної 
інфраструктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН09. 
Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 
аспектів.

Архітектурні 
конструкції  
туристично-
рекреаційної 
інфраструктури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Будівельні конструкції           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Будівельні конструкції           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН8. Знати 
нормативну базу 

Будівельні конструкції           Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 



архітектурно-
містобудівного 
проектування.

пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Будівельні матеріали, 
вироби в контексті 
природних ресурсів  
Приазов'я

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Конструкції будівель 
та споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН14. Обирати 
раціональні 
архітектурні 
рішення на основі 
аналізу 
ефективності 
конструктивних, 
інженерно-
технічних систем, 
будівельних 
матеріалів і 
виробів, 
декоративно-
оздоблювальних 
матеріалів

САПР в будівництві Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

Рисунок Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з 
різних джерел, 
необхідну для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень.

Інформаційні 
технології та 
програмування

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, 
тестування у системі 
дистанційного навчання 
контрольні роботи

ПРН7. 
Застосовувати 
програмні засоби, 
ІТ-технології та 
інтернет-ресурси 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 

Інформаційні 
технології та 
програмування

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, 
тестування у системі 
дистанційного навчання 
контрольні роботи



містобудування.
ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп'ютерна графіка

Лекційні заняття, 
практичні,  лабораторні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально - 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір
конкретних ситуацій

Заліки, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН7. 
Застосовувати 
програмні засоби, 
ІТ-технології та 
інтернет-ресурси 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп'ютерна графіка

Лекційні заняття, 
практичні,  лабораторні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально - 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір
конкретних ситуацій

Заліки, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп'ютерна графіка

Лекційні заняття, 
практичні,  лабораторні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально - 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір
конкретних ситуацій

Заліки, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Опір матеріалів Лекційні заняття, 
практичні,  лабораторні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально - 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН 6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з 
різних джерел, 
необхідну для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень.

Опір матеріалів Лекційні заняття, 
практичні,  лабораторні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально - 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПР14. Обирати 
раціональні 
архітектурні 
рішення на основі 
аналізу 
ефективності 
конструктивних, 
інженерно-
технічних систем, 
будівельних 
матеріалів і 
виробів, 

Опір матеріалів Лекційні заняття, 
практичні,  лабораторні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально - 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт



декоративно-
оздоблювальних 
матеріалів.
ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Фізика Лекційні заняття, 
практичні,  лабораторні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально - 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН 6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з 
різних джерел, 
необхідну для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень.

Фізика Лекційні заняття, 
практичні,  лабораторні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально - 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Інформаційні 
технології та 
програмування

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, 
тестування у системі 
дистанційного навчання 
контрольні роботи

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Хімія Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально - 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН 6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з 
різних джерел, 
необхідну для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень.

Безпека 
життедіяльності і 
цівільний захист

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Дифзалік, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН15. 
Забезпечувати 
дотримання 
санітарно-
гігієнічних, 
інженерно-

Безпека 
життедіяльності і 
цівільний захист

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт



технічних, 
економічних, 
безпекових 
нормативних 
вимог в 
архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

конкретних ситуацій

ПРН2. Знати 
основні засади та 
принципи 
архітектурно- 
містобудівної 
діяльності

Архітектурне 
проектування з 
використанням 
комп’ютерних систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Архітектурне 
проектування з 
використанням 
комп’ютерних систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН7. 
Застосовувати 
програмні засоби, 
ІТ-технології та 
інтернет-ресурси 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Архітектурне 
проектування з 
використанням 
комп’ютерних систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Архітектурне 
проектування з 
використанням 
комп’ютерних систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН9. Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 
аспектів.

Архітектурне 
проектування з 
використанням 
комп’ютерних систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

Архітектурне 
проектування з 
використанням 
комп’ютерних систем

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН2. Знати 
основні засади та 
принципи 
архітектурно- 
містобудівної 
діяльності.

Планування міст і 
транспорт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи



ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Планування міст і 
транспорт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН 6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з 
різних джерел, 
необхідну для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень.

Хімія Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально - 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН 6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з 
різних джерел, 
необхідну для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень.

Електротехніка та 
електроніка

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, 
тестування у системі 
дистанційного навчання  
контрольні роботи

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Електротехніка та 
електроніка

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, 
тестування у системі 
дистанційного навчання  
контрольні роботи

ПРН11. 
Застосовувати 
художньо-
композиційні 
засади в 
архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

Рисунок Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН1. Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань державною 
та іноземною 
мовами усно і 
письмово.

Ділова українська 
мова

Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
розмовна практика

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Ділова українська 
мова

Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
розмовна практика

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи



ПРН6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з 
різних джерел, 
необхідну для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень.

Ділова українська 
мова

Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
розмовна практика

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН13. Виявляти, 
аналізувати та 
оцінювати 
потреби і вимоги 
клієнтів і 
партнерів, 
знаходити 
ефективні спільні 
рішення щодо 
архітектурно-
містобудівних 
проектів.

Ділова українська 
мова

Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
розмовна практика

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН22. Формувати 
судження, що 
враховують 
соціальні, наукові 
та етичні аспекти 
організації та 
керувати 
професійним 
розвитком осіб та 
груп.

Ділова українська 
мова

Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
розмовна практика

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН23. Мати 
здатність 
продовжувати 
навчання із 
значним ступенем 
автономії.

Ділова українська 
мова

Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
розмовна практика

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН1. Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань державною 
та іноземною 
мовами усно і 
письмово.

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
розмовна практика.

Залік, дифзалік, екзамен, 
письмове опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
розмовна практика.

Залік, дифзалік, екзамен, 
письмове опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з 
різних джерел, 
необхідну для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектних 
архітектурно-

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
розмовна практика.

Залік, дифзалік, екзамен, 
письмове опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи



містобудівних 
рішень.

ПРН22. Формувати 
судження, що 
враховують 
соціальні, наукові 
та етичні аспекти 
організації та 
керувати 
професійним 
розвитком осіб та 
груп.

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
розмовна практика.

Залік, дифзалік, екзамен, 
письмове опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН23. Мати 
здатність 
продовжувати 
навчання із 
значним ступенем 
автономії.

Іноземна мова Практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
розмовна практика.

Залік, дифзалік, екзамен, 
письмове опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Історія та культура 
України

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з 
різних джерел, 
необхідну для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень.

Історія та культура 
України

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН9. Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 
аспектів.

Історія та культура 
України

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН13. Виявляти, 
аналізувати та 
оцінювати 
потреби і вимоги 
клієнтів і 
партнерів, 
знаходити 
ефективні спільні 
рішення щодо 
архітектурно-
містобудівних 
проектів.

Історія та культура 
України

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи



ПРН16. Розуміти 
соціально-
економічні, 
екологічні, етичні й 
естетичні наслідки 
пропонованих 
рішень у сфері 
містобудування та 
архітектури.

Історія та культура 
України

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН22. Формувати 
судження, що 
враховують 
соціальні, наукові 
та етичні аспекти 
організації та 
керувати 
професійним 
розвитком осіб та 
груп.

Історія та культура 
України

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Філософія Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН22. Формувати 
судження, що 
враховують 
соціальні, наукові 
та етичні аспекти 
організації та 
керувати 
професійним 
розвитком осіб та 
груп.

Філософія Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Вища математика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, дифзалік, екзамен, 
письмове опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), 
тестування у системі 
дистанційного навчання

ПРН 6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з 
різних джерел, 
необхідну для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень

Вища математика Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, дифзалік, екзамен, 
письмове опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), 
тестування у системі 
дистанційного навчання

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 

Економіка 
підприємства та 
організація 
виробництва

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи



гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

містобудування.
ПРН6. Збирати, 
аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з 
різних джерел, 
необхідну для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень.

Економіка 
підприємства та 
організація 
виробництва

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН5. 
Застосовувати 
основні теорії 
проектування, 
реконструкції та 
реставрації 
архітектурно-
містобудівних, 
архітектурно-
середовищних і 
ландшафтних 
об’єктів, сучасні 
методи і 
технології, 
міжнародний і 
вітчизняний досвід 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Планування міст і 
транспорт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Планування міст і 
транспорт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН16. Розуміти 
соціально-
економічні, 
екологічні, етичні й 
естетичні наслідки 
пропонованих 
рішень у сфері
містобудування та 
архітектури.

Економіка 
підприємства та 
організація 
виробництва

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

Планування міст і 
транспорт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН19. 
Організовувати 
презентації та 
обговорення 
проектів 

Основи 
містобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)



архітектурно-
містобудівного і 
ландшафтного 
середовища

пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Основи охорони праці Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН15. 
Забезпечувати 
дотримання 
санітарно-
гігієнічних, 
інженерно-
технічних, 
економічних, 
безпекових 
нормативних 
вимог

Основи охорони праці Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН15. 
Забезпечувати 
дотримання 
санітарно-
гігієнічних, 
інженерно-
технічних, 
економічних, 
безпекових 
нормативних 
вимог

Основи охорони праці Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Основи САПР Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН7. 
Застосовувати 
програмні засоби, 
ІТ-технології та 
інтернет-ресурси 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Основи САПР Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Основи САПР Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН23. Мати 
здатність 

Основи САПР Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 



продовжувати 
навчання із 
значним ступенем 
автономії

пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН2. Знати 
основні засади та 
принципи 
архітектурно- 
містобудівної 
діяльності

Теорія архітектури і 
архітектурного 
проектування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Теорія архітектури і 
архітектурного 
проектування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН5. 
Застосовувати 
основні теорії 
проектування, 
реконструкції та 
реставрації 
архітектурно-
містобудівних, 
архітектурно-
середовищних і 
ландшафтних 
об’єктів, сучасні 
методи і 
технології, 
міжнародний і 
вітчизняний досвід 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Теорія архітектури і 
архітектурного 
проектування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Теорія архітектури і 
архітектурного 
проектування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН9. Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 
аспектів.

Теорія архітектури і 
архітектурного 
проектування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

Теорія архітектури і 
архітектурного 
проектування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)



ПРН19. 
Організовувати 
презентації та 
обговорення 
проектів 
архітектурно-
містобудівного і 
ландшафтного 
середовища.

Теорія архітектури і 
архітектурного 
проектування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

САПР в будівництві Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН7. 
Застосовувати 
програмні засоби, 
ІТ-технології та 
інтернет-ресурси 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

САПР в будівництві Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

САПР в будівництві Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

САПР в будівництві Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН 23. Мати 
здатність 
продовжувати 
навчання із 
значним ступенем 
автономії

САПР в будівництві Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Будівельні машини та 
механізми з 
елементами ДМ та М

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН 6. Збирати, Будівельні машини та Лекційні заняття, практичні Екзамени, письмове 



аналізувати й 
оцінювати 
інформацію з 
різних джерел, 
необхідну для 
прийняття 
обґрунтованих 
проектних 
архітектурно-
містобудівних 
рішень

механізми з 
елементами ДМ та М

заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН9. Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 
аспектів.

Планування міст і 
транспорт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН18. Знати 
особливості участі 
в архітектурно-
містобудівному 
конкурсному 
проектуванні.

Основи 
містобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН12. 
Застосовувати 
сучасні теоретико-
методологічні та 
типологічні 
підходи до 
вирішення проблем 
формування та 
розвитку 
архітектурно-
містобудівного та 
ландшафтного 
середовища.

Основи 
містобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Основи 
містобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Основи 
містобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН18. Знати 
особливості участі 
в архітектурно-

Планування міст і 
транспорт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи



містобудівному 
конкурсному 
проектуванні.

ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

ПРН19. 
Організовувати 
презентації та 
обговорення 
проектів 
архітектурно-
містобудівного і 
ландшафтного 
середовища.

Планування міст і 
транспорт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи

ПРН2. Знати 
основні засади та 
принципи 
архітектурно- 
містобудівної 
діяльності.

Архітектура будівель 
та споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, захист 
курсового проекту. 

ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування

Архітектура будівель 
та споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, захист 
курсового проекту. 

ПРН5. 
Застосовувати 
основні теорії 
проектування, 
реконструкції та 
реставрації 
архітектурно-
містобудівних, 
архітектурно-
середовищних і 
ландшафтних 
об’єктів, сучасні 
методи і 
технології, 
міжнародний і 
вітчизняний досвід 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Архітектура будівель 
та споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, захист 
курсового проекту. 

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Архітектура будівель 
та споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, захист 
курсового проекту. 

ПРН9. Розробляти 
проекти, 
здійснювати 
передпроектний 
аналіз у процесі 
архітектурно-
містобудівного 
проектування з 
урахуванням цілей, 
ресурсних 
обмежень, 
соціальних, 
етичних та 
законодавчих 
аспектів.

Архітектура будівель 
та споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, захист 
курсового проекту. 

ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 

Архітектура будівель 
та споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 



художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проектуванні

репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, захист 
курсового проекту. 

ПРН 21. Бути 
спроможними 
нести 
відповідальність за 
вироблення та 
ухвалення рішень у 
непередбачуваних 
робочих та/або 
навчальних 
контекстах.

Архітектура будівель 
та споруд

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій.

Залік, екзамен, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт, захист 
курсового проекту. 

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та містобудування

Залізобетонні, кам яні, 
дерев' яні, пластмасові 
конструкції

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН8. Знати 
нормативну базу 
архітектурно-
містобудівного 
проектування

Залізобетонні, кам яні, 
дерев' яні, пластмасові 
конструкції

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПР14. Обирати 
раціональні 
архітектурні 
рішення на основі 
аналізу 
ефективності 
конструктивних, 
інженерно-
технічних систем, 
будівельних 
матеріалів і 
виробів, 
декоративно-
оздоблювальних 
матеріалів.

Залізобетонні, кам яні, 
дерев' яні, пластмасові 
конструкції

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН3. 
Застосовувати 
теорії та методи 
фізико-
математичних, 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Інженерна геодезія Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт

ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 

Інженерна геодезія Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
практичні заняття, 
самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 

Екзамени, письмове 
опитування, усне 
опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі), захист 
лабораторних робіт



проектування. репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проектуванні

Композиція Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання.

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи.

ПРН11. 
Застосовувати 
художньо-
композиційні 
засади в 
архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

Композиція Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання.

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи
Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи.

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи.

ПРН 21. Бути 
спроможними 
нести 
відповідальність за 
вироблення та 
ухвалення рішень у 
непередбачуваних 
робочих та/або 
навчальних 
контекстах.

Композиція Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання.

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи

ПРН 21. Бути 
спроможними 
нести 
відповідальність за 
вироблення та 
ухвалення рішень у 
непередбачуваних 
робочих та/або 
навчальних 
контекстах.

Композиція Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання.

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи.

ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проектуванні

Живопис та 
скульптура

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 
роботи.

ПРН11. 
Застосовувати 
художньо-
композиційні 
засади в 
архітектурно-

Живопис та 
скульптура

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 

Поточне тестування. 
підсумкове тестування чи 
контрольна робота за 
вибором викладача;. 
оцінювання додаткових 
видів робот, захист курсової 



містобудівному 
проектуванні.

конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

роботи.

ПРН10. 
Застосовувати 
сучасні засоби і 
методи інженерної, 
художньої і 
комп’ютерної 
графіки, що 
використовуються 
в архітектурно-
містобудівному 
проектуванні.

Основи 
містобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН4. Оцінювати 
фактори і вимоги, 
що визначають 
передумови 
архітектурно-
містобудівного 
проектування.

Основи 
містобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН5. 
Застосовувати 
основні теорії 
проектування, 
реконструкції та 
реставрації 
архітектурно-
містобудівних, 
архітектурно-
середовищних і 
ландшафтних 
об’єктів, сучасні 
методи і 
технології, 
міжнародний і 
вітчизняний досвід 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач архітектури 
та 
містобудування.

Основи 
містобудування

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій, 
дослідницькі методи 
навчання

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи 
(письмові модулі)

ПРН12. 
Застосовувати 
сучасні теоретико-
методологічні та 
типологічні 
підходи до 
вирішення проблем 
формування та 
розвитку 
архітектурно-
містобудівного та 
ландшафтного 
середовища.

Планування міст і 
транспорт

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самонавчання, 
пояснювально- 
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно- 
пошукові, розбір 
конкретних ситуацій

Залік, письмове опитування, 
усне опитування, письмові 
контрольні роботи

 


