
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 

 
ПІБ викладача Посада Структурний 

підрозділ, у 
якому працює 
викладач 

Інформація про 
кваліфікацію 
викладача 

Стаж 
науково
- 
педагогі
чної 
роботи 

Навчальні 
дисципліни, 
що їх викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування 

Ревенко Віра 
Валентинівна 

Доцент 
кафедри  

Кафедра права 
 
 

 

1). Вища освіта: 
Миколаївський 

державний університет 
імені 
В.О. Сухомлинського, 
2009 р. (магістр МК № 
37279222 30.06.2009 р.) 
Спеціальність -  
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Історія. Кваліфікація – 
викладач історії; 
Миколаївський 
державний університет 
імені 
В.О. Сухомлинського, 
2009 р. (спеціаліст 
МК № 37277845 
30.06.2009 р.). 
Спеціальність -  
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Історія. Кваліфікація – 
вчитель історії та 

5 років ОК 1. Історія 
державності та 
культури 
України 

1. Кваліфікація викладача: 
1. Миколаївський державний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського, 2009 р. 
(магістр МК № 37279222 
30.06.2009 р.) 
Спеціальність -  педагогіка і 
методика середньої освіти. 
Історія. Кваліфікація – 
викладач історії; 
2. Кандидат історичних наук, 
спеціальність 05.18.14 – історія 
України (Миколаївський 
національний університет імені 
В.О. Сухомлинського, диплом 
ДК № 015413 від 04.07.2013 р.) 
Тема: «Побут та дозвілля 
сільського населення на Півдні 
України в повоєнний період 
(1945-1955 рр.)». 
3. Національний університет 
кораблебудування імені Адмірала 
Макарова.  Підвищення 
кваліфікації (стажування)  на 



правознавства. 
2) Науковий 

ступінь: 
Кандидат 

історичних наук, 
спеціальність 05.18.14 – 
історія України 
(Миколаївський 
національний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського, 
диплом ДК №015413 
від 04.07.2013 р.) 

Тема: «Побут та 
дозвілля сільського 
населення на Півдні 
України в повоєнний 
період (1945-1955 рр.)». 
3)Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
університет 
кораблебудування імені 
Адмірала Макарова.  
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування)  на 
кафедрі соціально-
гуманітарних 
дисциплін (108 годин). 
Сертифікат АБ №123 
від 25.12.2018 р.;ПЗВО 
«Міжнародний 

кафедрі соціально-гуманітарних 
дисциплін (108 годин). 
Сертифікат АБ №123 від 
25.12.2018 р. 
4. Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, курс 
«Новітня історія України: від 
початку Другої світової війни 
до сучасності» (сертифікат від 
30.03.2021 р.) 
 
2. Публікації: 
1. Початкова та дошкільна  освіта 
в селах південної України у  
повоєнний період (1945−1955 
рр.). Warsaw: RS Global Sp.z O.O., 
2020.  – 76 с. 
ISBN 978 83-957916-66-6 
https://monographs.rsglobal.pl/inde
x.php/rsgl/catalog/book/17 
2. Стан освіти України в 
повоєнний період: огляд 
історіографії//  The scientific 
heritage.   No 45 (2020) Р.3 The 
scientific heritage (Budapest, 
Hungary )2020 № 45. Р.3 s. 40-43. 
3. Форми дозвілля та відпочинку 
сільських дітей в повоєнний 
період //Науковий вісник 
Миколаївського національного 
універ- ситету імені В. О. 
Сухомлинського. Історичні науки 
: зб. наук. праць. – № 1 (47), 



класичний університет 
імені Пилипа Орлика», 
тренінг «Засоби 
дистанційної освіти». 
Сертифікат №21/2/20 
від 26.03.2020 р. (0,1 
кредит); 
- Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, курс 
«Новітня історія 
України: від початку 
Другої світової війни 
до сучасності» 
(сертифікат від 
30.03.2021 р.) 

червень 2019. – Миколаїв : МНУ 
імені В. О. Сухомлинського, 
2019. – С. 20-23. (фахове 
видання) 
4. Забезпечення підручниками 
учнів сільських шкіл Південної 
України у повоєнне 
десятиліття.//Współczesne trendy 
rozwoju edukacji i nauki w 
kontekście interdyscyplinarnym: 
Materiały ІІI Międzynarodowej 
Konferencji Naukowo-Praktycznej, 
29–30 marca 2018 roku / [red.: I. 
Zymomrya, W. Ilnytskyj, H. 
Burunowa, D. Romaniuk, A. 
Sochal]. – Częstochowa – Użhorod 
– Drohobycz: Posvit, 2018. – 508 
s.. – S. 262-265. 
5. Стан шкільної освіти України в 
повоєнні роки: проблеми та 
шляхи вирішення (за матеріалами 
південних областей України) // 
Web of Scholar. International 
Academy journal 5 (2 (20)). – 111-
115. 

 
 

Прозорова 
Галина 
Олександрівна 

 
Доцент 
кафедри 
фармації 

 
Кафедра фармації 

1) Вища освіта: 
Запорізький державний 
університет, АР 
№17035803 від 
30.06.2001 
Спеціальність – хімія, 
біологія, 

 
12 років 

 
ОК02

 Хімія 

1. Кваліфікація викладача: 
1. Запорізький державний 
університет, АР №17035803 від 
30.06.2001 
Спеціальність – хімія, 
біологія, 
Кваліфікація – біолог, викладач 



Кваліфікація – біолог, 
викладач біології 
2) Науковий ступінь 
Кандидат біологічних 
наук, 14.03.05 – 
фармакологія, ДК 
№005350 від 29.03.2012 

 
3)Підвищення 
кваліфікації:  
- Національна 
медична академія 
післядипломної 
освіти імені 
П.Л.Шупика 
Тренінг-практикум 
«Імплементація  
міжнародних 
протоколів у 
фармацевтичну 
практику» 
Сертифікат №060, 
21.02.2019 
Запорізький 
національний 
університет 
- Підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
«Інноваційні 
технології 
навчання біології» 
Свідоцтво про 

біології 
2. Кандидат біологічних наук, 
14.03.05 – фармакологія, 
ДК №005350 від 29.03.2012 
2. Національна медична 
академія післядипломної освіти 
імені П.Л.Шупика 
Тренінг-практикум 
«Імплементація  міжнародних 
протоколів у фармацевтичну 
практику» 
Сертифікат №060, 21.02.2019 
3. Запорізький 
національний університет 
Підвищення кваліфікації за 
програмою «Інноваційні 
технології навчання біології» 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації СС 02125243/0132-
19, 2019 
4. Університет Суспільних 
Наук (UNS) у м. Лодзь у 
співпраці з Фундацію 
CentralEuropeanAcademyStudesa
ndCertifications (CEASC) 
2020/10/1319 міжнародне 
стажування на тему 
«Міжнародні проєкти: 
написання, аплікування, 
управління та звітність» 
серпень-жовтень 2020р. 

 



підвищення 
кваліфікації СС 
02125243/0132-19, 
2019 
- Університет 
Суспільних Наук 
(UNS) у м. Лодзь у 
співпраці з Фундацію 
CentralEuropeanAcadem
yStudesandCertifications 
(CEASC) 2020/10/1319 
міжнародне 
стажування на тему 
«Міжнародні проєкти: 
написання, 
аплікування, 
управління та 
звітність» серпень-
жовтень 2020р. 

 
Стрюкова Інна 
Яківна  

 Кафедра 
журналістики 

1) Вища освіта: 
Київський державний 
педагогічний інститут 
іноземних мов 
кваліфікація(спеціаліс), 
1969 – вчитель 
англійської, 
французької мови. 
2) Підвищення 
кваліфікації: 
- ПЗВО Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика 

 ОК03 Іноземна 
мова (за 
професійним  
спрямуванням) 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Київський державний 
педагогічний інститут 
іноземних мов 
кваліфікація(спеціаліст), 1969 – 
вчитель англійської, 
французької мови. 
2. Підвищення кваліфікації: 
1. ПЗВО Міжнародний 
класичний університет імені 
Пилипа Орлика Тренінг 
«Розвиток викладацької 
майстерності при застосуванні 



Тренінг «Розвиток 
викладацької 
майстерності при 
застосуванні 
інтерактивних методів 
навчання» 
Сертифікат №9/5/20, 
22.10.2020 
- Чорноморський 
національний 
університет імені 
Петра Могили 
стажування з 
дисциплін «Англійська 
мова за професійним 
спрямуванням» та 
«Ділова англійська 
мова» (120 год.) 
Сертифікат LE №102, 
30.06.2017 
- Чорноморський 
національний 
університет імені 
Петра Могили 
стажування з 
дисципліни «Латинська 
мова» (120 год.) 
Сертифікат LE №114, 
20.04.2018 
- Національний 
університет Київо-
Могилянської 
Академії. English 

інтерактивних методів 
навчання» Сертифікат №9/5/20, 
22.10.2020 
2. Чорноморський 
національний університет імені 
Петра Могили стажування з 
дисциплін «Англійська мова 
за професійним 
спрямуванням» та «Ділова 
англійська мова» (120 год.) 
Сертифікат LE №102, 
30.06.2017 
3. Чорноморський 
національний університет імені 
Петра Могили стажування з 
дисципліни «Латинська мова» 
(120 год.) 
Сертифікат LE №114, 
20.04.2018 
4. Національний 
університет Київо-
Могилянської Академії. English 
Language Metodilogy Seminar: 
How to Teach Bisiness 
Comeeunication 30.11.2013   

 



Language Metodilogy 
Seminar: How to Teach 
Bisiness Comeeunication 
30.11.2013   
 

Грищенко 
Олександр 
Володимирович 

Доцент 
кафедри 

Кафедра 
журналістики та 
філології 
 

1). Вища 
освіта: 

- 
Миколаївський 
національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
2012 р. (магістр МК 
№ 43229768 
31.05.2012 р.) 

Спеціальність 
– українська мова і 
література 

Кваліфікація – 
філолог, викладач  з 
української мови і 
літератури  

- Приватний 
заклад вищої освіти 
«Міжнародний 
класичний 
університет імені 
Пилипа Орлика» 

(бакалавр В20 
№262877 від 
06.07.2020 р.) 

Спеціальність 
– початкова освіта 

 ОК04 
Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням) 

1. Кваліфікація викладача: 
1). Миколаївський 

національний університет імені 
В.О.Сухомлинського, 2012 р. (магістр 
МК № 43229768 31.05.2012 р.) 

Спеціальність – українська 
мова і література 

Кваліфікація – філолог, 
викладач  з української мови і 
літератури  

2). Науково-педагогічне 
стажування у Венеціанському 
університеті Ка Фоскарі «Організація 
освітнього процесу в галузі 
філологічних наук: світовий досвід і 
національна практика» (180 год.) (16 
листопада – 28 грудня 2020 р., м. 
Венеція, Італія), сертифікат № FSI-
162805-CaF. 

3). Навчається за освітньою 
програмою «Дошкільна освіта» в 
Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені 
Степана Дем’янчука (м.Рівне) за 
освітньо-науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 2020 р., рік 
випуску 2022 р. 

 



Кваліфікація – 
бакалавр з 
початкової освіти 

2) Науковий 
ступінь: 

Кандидат 
філологічних наук, 
10.01.01 - українська 
література 
(Національний 
університет «Києво-
Могилянська 
академія», диплом 
ДК  № 038944). 

Тема: «Моделі 
урбаністичного 
простору в сучасній 
українській прозі» 

3) Підвищення 
кваліфікації: 

- 
Інформаційно-
аналітичний портал 
Медіа група 
«Миколаївські вісті», 
курс «Культура 
медійного 
слововживання» (15 
годин, сертифікат 
від 08.09.2020 р.); 

- Міжнародна 
науково-практична 
конференція 

3. Публікації:  
1). Грищенко О.В. Практикум 

із сучасної української мови: 
навчальний посібник. Миколаїв: Вид-
во «Іліон», 2020. - 156 с. 

 
4. Тези доповідей на 

конференціях: 
Грищенко О. Організація та 

впровадження філологічної 
підготовки здобувачів вищої освіти в 
умовах коронавірусної пандемії. 
Scientific and pedagogic internship 
«Organization of the educational process 
in the area of philological sciences: a 
global experience and national practice»: 
Internship proceedings (November 16 – 
December 28, 2020).  Venice: 
Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 
P. 21-23. 

 
5. Участь у професійних 

об’єднаннях: 
1). Дійсний член наукової організації 

«Центр україно-європейського 
наукового співробітництва». 
2). Член Миколаївського міського 

міжрайонного осередку «Просвіта» 
імені Миколи Аркаса ГО «Українське 
товариство «Просвіта» 
Миколаївщини» Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка.  



«Проблеми 
філологічних наук, 
міжкультурних 
комунікації та 
перекладознавства в 
Україні та ЄС» 

(сертифікат 
FC-3031036-CAF від 
31.10.2020); 

- Науково-
педагогічне 
стажування у 
Венеціанському 
університеті Ка 
Фоскарі «Організація 
освітнього процесу в 
галузі філологічних 
наук: світовий досвід 
і національна 
практика» (180 год.) 
(16 листопада – 28 
грудня 2020 р., м. 
Венеція, Італія), 
сертифікат № FSI-
162805-CaF. 

- Навчається за 
освітньою програмою 
«Дошкільна освіта» в 
Міжнародному 
економіко-
гуманітарному 
університеті імені 
Степана Дем’янчука 

 
6. Досвід роботи: 
1).Коректор післядипломної 

освіти лабораторії редагування та 
видавничої діяльності МОІППО (2012 
р.) 

2).Фахівець редакційно-
видавничого відділу Миколаївського 
національного університеті імені 
В.О.Сухомлинського (2014-2018 рр.) 

3). Викладач кафедри 
української мови і літератури з 
погодинною оплатою праці 
Миколаївського національного 
університеті імені 
В.О.Сухомлинського (2016-2018 
рр.) 



(м.Рівне) за освітньо-
науковим ступенем 
«магістр», рік вступу 
2020 р., рік випуску 
2022 р. 4 роки 5 
місяців 

Думенко Ірина 
Володимирівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра інженерних 
технологій 

1) Вища освіта: 
Херсонский 
державний 
технічний 
університет, 2002 р. 
спеціальність облік і 
аудит, cпеціаліст з 
обліку і аудиту 
2)Науковий ступінь 
Кандидат економічних 
наук спеціальність 
08.00.04 – економіка та 
управління 
підприємствами, 2010 
р. 
3)Підвищення 
кваліфікації: 
1. Національний  
університет 
кораблебудування 
імені адмірала 
Макарова Інститут 
післядипломної освіти, 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації за 
категоріїю викладач 

 
9 років  

 

ОК05 Безпека 
життєдіяльності 

1. Кваліфікація викладача: 
1. Херсонский державний 
технічний університет, 2002 р. 
спеціальність облік і аудит, 
cпеціаліст з обліку і аудиту 
3. Підвищення кваліфікації: 
Національний  університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова Інститут 
післядипломної освіти, 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації за категоріїю 
викладач БЖД «Особливості 
життєдіяльності при аваріях з 
виміром РР», 2016 р.2. 
Публікації: 

Методика навчання 
студентів ВНЗ в галузі охорони 
праці з використанням 
комп’ютерних технологій 
MOTOROL. – Lublin, 2016/ Vol. 
15 №2. P. 171-176.. 

Сучасні методи та 
методологічні підходи у 
викладанні дисципліни 
«Безпека життєдіяльності»/ 
MOTOROL. – Lublin, 2017/ Vol. 
16 №2. P. 97-102. 



БЖД «Особливості 
життєдіяльності при 
аваріях з виміром РР», 
2016 р. 

Безпека 
життєдіяльності – сучасні 
методи і підходи /Вісник 
ЖНАЕУ. Науково-теоретичний 
збірник , вип. № 2(45), Т 4 ч.ІІ. 
– Житомир ЖНАЕУ, 2017 . – 
с.383-390. 

Методи самоконтролю 
охорони праці / зб. ХНТУСГ, 
вип. 107, Т.2 – Харків: 
ХНТУСГ, 2018, с. 335-339. 
Проблеми самонавчання 
охорони праці/ 
Загальнодержавний 
міжвідомчий науково-
технічний збірник . Випуск 41, 
Кіровоград 2019. – С.365-369. 

Богославська 
Аліна 
Вікторівна 

п
рофесор 

Кафедра 
інженерних 
технологій 

1) Вища освіта: 
Миколаївський 
державний університет 
ім. 
В.О.Сухомлинського, 
2005р. (спеціаліст) 
спеціальність -  
Менеджмент 
організацій.  
кваліфікація – 
економіст       - 
менеджера 
2)Науковий ступінь 
Кандидат економічних 
наук, зі спеціальності 
економіка 

 ОК06 Основи 
екології та 
екологічної 
безпеки  

1. Кваліфікація викладача: 
1. Миколаївський державний 
університет ім. 
В.О.Сухомлинського, 2005р. 
(спеціаліст) 
спеціальність -  Менеджмент 
організацій.  
кваліфікація – економіст       - 
менеджер 
 
2)Науковий ступінь 
Кандидат економічних наук, зі 
спеціальності економіка 
природокористування та охорони 
навколишнього середовища,  ДК 
№056567 від 10.02.2010 р. 



природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища,  ДК 
№056567 від 10.02.2010 
р. 
3) Вчене звання: 
1. Доцент кафедри 
міжнародної економіки 
та економічної 
теорії(12ДЦ №032735 
від 26.10.2012) 
2. Доктор економічних 
наук, за спеціальністю 
Розвиток продуктивних 
сил і регіональна 
економіка,  
( ДД №005828 від 
28.09.2016 

2) 4) Підвищення 
кваліфікації: 
Підвищення 
кваліфікації: 
Міжнародне 
стажування на тему 
«The innovative Methods 
and Technologies of  
Teachinr: The Newest in 
the Europen Education 
Practice » 
Сертифікат,КРК 
19/07/19 05.07.2019 
(180 год.) 

 
3) Підвищення кваліфікації: 
Міжнародне стажування на 
тему «The innovative Methods 
and Technologies of  Teachinr: 
The Newest in the Europen 
Education Practice » 
Сертифікат, КРК 19/07/19 
05.07.2019 (180 год.) 
Національний  університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова Інститут 
післядипломної освіти, Свідоцтво 
про підвищення кваліфікації за 
категоріїю викладач БЖД, 2017 

 



 
Думенко Ірина 
Володимирівна 

Доцент 
кафедри 

Кафедра інженерних 
технологій 

1) Вища освіта: 
Херсонский 
державний 
технічний 
університет, 2002 р. 
спеціальність облік і 
аудит, cпеціаліст з 
обліку і аудиту 
2)Науковий ступінь 
Кандидат економічних 
наук спеціальність 
08.00.04 – економіка та 
управління 
підприємствами, 2010 
р. 
3)Підвищення 
кваліфікації: 
Національний  
університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова 
Інститут 
післядипломної освіти, 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації за 
категоріїю викладач 
БЖД «Особливості 
життєдіяльності при 
аваріях з виміром РР», 
2016 р. 

 

9 років  
 

ОК07 Охорона 
праці (за 
професійним  
спрямуванням) 

1. Кваліфікація викладача: 
1. Херсонский державний 
технічний університет, 2002 р. 
спеціальність облік і аудит, 
cпеціаліст з обліку і аудиту 
3. Підвищення кваліфікації: 
Національний  університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова Інститут 
післядипломної освіти, 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації за категоріїю 
викладач БЖД «Особливості 
життєдіяльності при аваріях з 
виміром РР», 2016 р.2. 
Публікації: 

Методика навчання 
студентів ВНЗ в галузі 
охорони праці з 
використанням 
комп’ютерних технологій 
MOTOROL. – Lublin, 2016/ Vol. 
15 №2. P. 171-176.. 

Сучасні методи та 
методологічні підходи у 
викладанні дисципліни 
«Безпека життєдіяльності»/ 
MOTOROL. – Lublin, 2017/ Vol. 
16 №2. P. 97-102. 

Безпека життєдіяльності 
– сучасні методи і підходи 
/Вісник ЖНАЕУ. Науково-
теоретичний збірник , вип. № 



2(45), Т 4 ч.ІІ. – Житомир 
ЖНАЕУ, 2017 . – с.383-390. 

Методи самоконтролю 
охорони праці / зб. ХНТУСГ, 
вип. 107, Т.2 – Харків: 
ХНТУСГ, 2018, с. 335-339. 

Проблеми самонавчання 
охорони праці/ 
Загальнодержавний міжвідомчий 
науково-технічний збірник . 
Випуск 41, Кіровоград 2019. – 
С.365-369. 

Гайша 
Олександр 
Олександрович 

доцент Кафедра інженерних 
технологій 

1). Вища освіта: 
1. Миколаївський 
Національний 
університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова, 
2004 р. Спеціальність – 
захист інформації з 
обмеженим доступом 
та автоматизація її 
обробки в 
комп’ютерних системах 
та мережах, 
Кваліфікація – інженер-
конструктор. 
2.Миколаївський 
національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
2016 p. Спеціальність 
«Середня освіта 

16 років ОК08 
Комп'ютерна 
техніка та основи 
програмування 

1. Кваліфікація викладача: 
1. Миколаївський Національний 
університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова,2004,  
спеціальність – захист інформації з 
обмеженим доступом та 
автоматизація її обробки в 
комп’ютерних системах та мережах, 
Кваліфікація – інженер-конструктор. 
Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 2016 p., 
спеціальність «Середня освіта 
(Математика)» 
кваліфікація – математик, вчитель 
математики, вчитель інформатики. 
2. Кандидат технічних наук, 
спеціальність – 05.13.06 - 
інформаційні технології (диплом ДК 
№ 046610 від 21.05.2008) 
Тема «Методики забезпечення 



(Математика)»Кваліфік
ація – математик, 
вчитель математики, 
вчитель інформатики. 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат технічних 
наук, спеціальність – 
05.13.06 - інформаційні 
технології (диплом ДК 
№ 046610 від 
21.05.2008). Тема 
«Методики 
забезпечення 
захищеності систем 
дистанційної освіти» 
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
фізики, (атестат 12ДЦ 
№ 031309 від 29.03. 
2012) 
4) Підвищення 
кваліфікації: 
Миколаївський 
національний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського  
Підвищення 
кваліфікації  
за темою 
«Інформаційні 
технології при вивченні 
математичних 
дисциплін» (108 годин, 

захищеності систем дистанційної 
освіти» 
3. Лауреат Премії Президента України 
для молодих науковців 2013 р.( 
свідоцтво №649 від 02.12.2013р.), 
лауреат Міжнародного академічного 
рейтингу популярності «Золота 
фортуна» у номінації «Вища освіта» 
2003 р., переможець Всеукраїнського 
конкурсу патентів «Кращий винахід 
України» у 2006 та 2010 рр.  
2.Підвищення кваліфікації: 
Миколаївський національний 
університет ім. В,О, 
Сухомлинського  
Підвищення кваліфікації  
за темою «Інформаційні 
технології при вивченні 
математичних дисциплін» (108 
годин, 3 ECTS), термін з 
11.04.2016 р. по 10.06.2016 р. 
Сертифікат про підвищення 
кваліфікації АБ №180 від 
10.06.2016р.   

3. Публікації: 
1. Oleksandr Gaisha, Elena 
Gaisha. Use of Non-Normalized 
Fuzzy Sets Membership 
Functions in Automated 
Control Tasks // Proc. of Int. 
Conf. “Actual Problems of 
Unmanned Aerial Vehicles 
Developments”. – Kyiv: National 



3 ECTS), термін з 
11.04.2016 р. по 
10.06.2016 р. 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації АБ №180 
від 10.06.2016р.   

Aviation University, 2017. 
(SCOPUS) 
2. Гайша О.О., Жиров Б.Г., 
Стьопін Є.В., Сальникова О.Ф. 
Дослідження можливості 
несанкціонованого 
відтворення програмного 
забезпечення. // Зб. наук. праць 
ВІ КНУ. – К.: КНУ ім. 
Т.Шевченка, 2015. – №34. – 
С.78-81. 
3. Гайша О.О., Гайша О.О. 
Аналіз можливостей 
використання ненормованих 
функцій належності в теорії 
нечітких множин // Сб. науч. 
трудов «Актуальные научные 
исследования в современном 
мире» №4 (24). – Ч.9. – 
Переяслав-Хмельницкий, 2017 
г. – С.92-95. (Index Copernicus). 
4. Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., 
Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & 
Kairov, V. . (2021). Modelagem e 
tendências de desenvolvimento do 
transporte rodoviário nos países 
do leste europeu. Laplage Em 
Revista, 7(1), p.285-292. 
https://doi.org/10.24115/S2446-
6220202171724p.285-292 

Арамян Армен 
Мартікович 

Доцент 
 

Кафедра інженерних 
технологій 

1) Вища освіта: 
Єреванський ордена 
Трудового Червоного 

13 років ОК09 Вища 
математика 

 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Єреванський ордена Трудового 
Червоного прапора державний 



прапора державний 
університет, 1984 
Спеціальність –
математика. 
Кваліфікація – 
математик, викладач 
2) Науковий 
ступінь  
Кандидат фізико-
математичних наук 
за спеціальністю 
01.01.01 –
математичний аналіз 
(ФМ №036081 від 
30.09.1989 р.) 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
1. Підвищення 
кваліфікації: 
Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників зі 
спецкурсом «Куратор-
тьютор дистанційного 
навчання» на тему 
«Математика» (108 
годин ) термін з 

 
 
 

університет, 1984 Спеціальність 
–математика. Кваліфікація – 
математик, викладач 
2. Кандидат фізико-
математичних наук за 
спеціальністю 01.01.01 –
математичний аналіз (ФМ 
№036081 від 30.09.1989 р.) 
2. Підвищення кваліфікації: 
1. Миколаївський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
Підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників зі 
спецкурсом «Куратор-тьютор 
дистанційного навчання» на тему 
«Математика» (108 годин ) 
термін з 10.11.2017 по 
24.11.2017р. – 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації №31193118/1721-17 
від 24.11.2017 р. 
2. Миколаївський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
Підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників зі 
спецкурсом «Куратор-тьютор 
дистанційного навчання» на тему 
«Математична статистика» (108 
годин ) термін з 10.11.2017 по 
24.11.2017р. 
Свідоцтво про підвищення 



10.11.2017 по 
24.11.2017р. – 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№31193118/1721-17 від 
24.11.2017 р. 
1. Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників зі 
спецкурсом «Куратор-
тьютор дистанційного 
навчання» на тему 
«Математична 
статистика» (108 годин 
) термін з 10.11.2017 по 
24.11.2017р. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№31193118/1721-17 від 
24.11.2017 
2. Університет 
Суспільних Наук (UNS) 
у м. Лодзь (Польща), 
Фундація Central 
European Academy 
Studes and Certifications 

кваліфікації №31193118/1721-17 
від 24.11.2017 
3. Університет Суспільних Наук 
(UNS) у м. Лодзь (Польща), 
Фундація Central European 
Academy Studes and Certifications 
(CEASC), Технологічний 
інститут Католицького 
університету, м. Ружемберок 
(Словения)  
4.Міжнародне стажування на 
тему «Міжнародні проєкти: 
написання, аплікування, 
управління та звітність» 
(серпень-жовтень 2020р, обсяг 6 
кредитів ЕКТС) 
Сертифікат про проходження 
післядипломного міжнародного 
стажування № 2020/10/1317 від 
2020р.  
3. Публікації: 
1. Гарькава В.Ф., Єганов О.Ю., 
Бандура В.М., Арамян А.М. 
Моделювання сучасних 
комп’ютерних систем / 
Монографія, - Варшава: «RS 
Global», 2020  
2. Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., 
Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & 
Kairov, V. . (2021). Modelagem e 
tendências de desenvolvimento do 
transporte rodoviário nos países do 
leste europeu. Laplage Em 



(CEASC), 
Технологічний інститут 
Католицького 
університету, м. 
Ружемберок (Словения)  
3. Міжнародне 
стажування на тему 
«Міжнародні проєкти: 
написання, 
аплікування, 
управління та 
звітність» (серпень-
жовтень 2020р, обсяг 6 
кредитів ЕКТС) 
Сертифікат про 
проходження 
післядипломного 
міжнародного 
стажування № 
2020/10/1317 від 2020р.  

 

Revista, 7(1), p.285-292. 
https://doi.org/10.24115/S2446-
6220202171724p.285-292 

 

Бандура Віктор 
Миколайович 

професо
р  

Кафедра інженерних 
технологій 

1) Вища освіта: 

Миколаївський 
кораблебудівний 
інститут, 1959, 
спеціальність- 
механіка, кваліфікація 
– інженер-механік 
2)Науковий ступінь 
Доктор технічних 
наук,  спеціальність 
21.05.01. - 

55 років ОК10 Фізика 1. Кваліфікація викладача: 
1. Миколаївський кораблебудівний 
інститут, 1959, спеціальність- 
механіка, кваліфікація – інженер-
механік 
2)Доктор технічних наук,  
спеціальність 
21.05.01. - інформаційна безпека 
держави,  
(диплом ДН № 002030 від12.03.1995)  
3)Доцент кафедри фізики, (атестат 
МДЦ № 037900 від 12.07.1967) 



інформаційна безпека 
держави,  
(диплом ДН № 002030 
від12.03.1995)  
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
фізики, (атестат МДЦ 
№ 037900 від 
12.07.1967) 
4)Підвищення 
кваліфікації: 
Запорізький 
національний 
університет 
Підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Інженерія 
програмного 
забезпечення» 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
02125243/0368-18, 2018 

 

4) Підвищення кваліфікації: 
Запорізький національний університет 
Підвищення кваліфікації за 
програмою «Інженерія програмного 
забезпечення» 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації  
СС 02125243/0368-18, 2018 
2. Публікації: 
1.Гарькава В.Ф., Єганов О.Ю., 
Бандура В.М., Арамян А.М. 
Моделювання сучасних 
комп’ютерних / Монографія, - 
Варшава: «RS Global», 2020                                           
2. Гайша О.О., Бандура В.М., Єганов 
О.Ю. Теоретичні засади побудови 
інформаційних технологій сучасних 
геоінформаційних систем / 
Монографія, - Варшава: «RS Global», 
2020.                                                        

 

Верланов 
Олександр 
Юрійович 

доцент  Кафедра інженерних 
технологій 

1)Вища освіта: 
1. Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 
(бакалавр- КВ № 
21202403 від 03 липня 
2002 року), Напрям 
підготовки «Економіка 
і підприємництво», 

6 років ОК11 
Менеджмент (за 
професійним  
спрямуванням) 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Національний університет 
«Києво-Могилянська академія» 
(бакалавр- КВ № 21202403 від 03 
липня 2002 року), Напрям 
підготовки «Економіка і 
підприємництво», кваліфікація  
бакалавра економіки і 
підприємництва. 



кваліфікація  бакалавра 
економіки і 
підприємництва. 
1. Миколаївський 
гуманітарний 
університет  імені 
Петра Могили (магістр 
– МК № 231057789), 
 Спеціальність – 
Фінанси, кваліфікація 
магістра з фінансів 
2)Науковий ступінь 
Кандидат економічних 
наук, спеціальність – 
08.00.09 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності). Тема: 
«Оцінка фінансового 
стану підприємств із 
виробництва машин і 
устаткування: питання 
методології та 
методики»,  
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
фінансів, обліку та 
аудиту (Атестаційна 
колегія МОН України 
атестат 12ДЦ №026216 
від 20.01.2011 р.). 

 

2. Миколаївський 
гуманітарний університет  імені 
Петра Могили (магістр – МК № 
231057789), 
 Спеціальність – Фінанси, 
кваліфікація магістра з фінансів 
3.Науковий ступінь 
Кандидат економічних наук, 
спеціальність – 08.00.09 
бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит (за видами економічної 
діяльності). Тема: «Оцінка 
фінансового стану підприємств із 
виробництва машин і 
устаткування: питання 
методології та методики»,  
4. Вчене звання: 
Доцент кафедри фінансів, обліку 
та аудиту (Атестаційна колегія 
МОН України атестат 12ДЦ 
№026216 від 20.01.2011 р.). 
5.Член громадської організації  
«Всеукраїнський союз 
працівників автотранспорту», 
довідка № 814 від 12.03.2021 р. 
6.Консультування ТДВ "Оріон-
Авто", довідка № 11 від 
17.03.2018 р. 
2. Публікації: 
1. Автотранспортне страхування 
: навч. посіб. / Г. М. Рябенко, О. 
Б. Звягінцева, А. В. 
Богославська, С. М. Пилипенко, 



О. Ю. Верланов. Миколаїв : 
Іліон, 2021. 

Звягінцева 
Ольга Борисівна 

професо
р 

 

кафедра 
туризму та готельно-
ресторанної справи 

1) Вища освіта: 

Одеський технологічний  
інститут харчової  
промисловості,1993р.,  
спеціальність  – 
економіка та управління 
в галузях АПК,  
кваліфікація. – інженер-
економіст. 
2) Науковий ступінь 
Доктор економічних 
наук спеціальність  – 
08.00.04.  економіка та 
управління 
підприємствами 
(Диплом ДД № 001684 
від 01.03.2013) 
Тема «Формування 
ринкової стратегії 
підприємств: теорія, 
методологія, практика» 
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
економічних систем та 
маркетингу (Атестат 
12ДЦ № 034736 від 
28.03.2013). 
4)Підвищення 
кваліфікації: 
ТОВ «Інститут 

12 років ОК12 
Маркетинг (за 
професійним  
спрямуванням) 

1. Кваліфікація викладача: 
Одеський  технологічний інститут 
харчової  
промисловості,1993р., спеціальність  – 
економіка та управління в галузях 
АПК, кваліфікація. – інженер-
економіст. 
2)Доктор економічних наук 
спеціальність  – 08.00.04.  економіка 
та управління підприємствами 
(Диплом ДД № 001684 від 01.03.2013) 
Тема «Формування ринкової стратегії 
підприємств: теорія, методологія, 
практика» 
3)Доцент кафедри економічних 
систем та маркетингу (Атестат 12ДЦ 
№ 034736 від 28.03.2013). 
4) Підвищення кваліфікації: 
ТОВ «Інститут регіональної 
інформації»  
Підвищення кваліфікації за 
програмою «Маркетинговий 
консалтинг» 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації СМ № 0017/17 , 2018р. 
2. Публікації: 
1. Звягінцева О.Б., Іванцова Н.Б., 
Вербина Ю.В., Євдокимова Н.О. 
Теоретико-методологічні засади 
стратегічного маркетингу в сфері 
інформаційних технологій / 



регіональної 
інформації»  
Підвищення кваліфікації 
за програмою 
«Маркетинговий 
консалтинг» 
Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
СМ № 0017/17 , 2018р. 
 

Монографія, - Варшава: «RS Global», 
2020. 
2. Звягінцева О.Б. Протидіючий та 
конверсійний маркетинг 
виробників товарів ірраціонального 
попиту: монографія. / О.Б. 
Звягінцева, М.О. Каташинська – 
Одеса : Фотосинтетика, 2017. –  357 с. 
3. Звягінцева О.Б. Інноваційний 
маркетинг підприємств: теорія, 
методологія, механізм : монографія. 
/ О.Б. Звягінцева, Е.М. Забарна.  – 
Одеса : Фенікс,  2013. – 274 с 

 
Арамян Армен 
Мартікович 

Доцент 
 

Кафедра інженерних 
технологій 

4) Вища освіта: 
Єреванський ордена 
Трудового Червоного 
прапора державний 
університет, 1984 
Спеціальність –
математика. 
Кваліфікація – 
математик, викладач 
5) Науковий 
ступінь  
Кандидат фізико-
математичних наук 
за спеціальністю 
01.01.01 –
математичний аналіз 
(ФМ №036081 від 
30.09.1989 р.) 

13 років ОК13 Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика 

 
 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Єреванський ордена Трудового 
Червоного прапора державний 
університет, 1984 Спеціальність 
–математика. Кваліфікація – 
математик, викладач 
2. Кандидат фізико-
математичних наук за 
спеціальністю 01.01.01 –
математичний аналіз (ФМ 
№036081 від 30.09.1989 р.) 
2. Підвищення кваліфікації: 
1. Миколаївський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
Підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників зі 
спецкурсом «Куратор-тьютор 
дистанційного навчання» на тему 



6) Підвищення 
кваліфікації: 
1. Підвищення 
кваліфікації: 
Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників зі 
спецкурсом «Куратор-
тьютор дистанційного 
навчання» на тему 
«Математика» (108 
годин ) термін з 
10.11.2017 по 
24.11.2017р. – 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№31193118/1721-17 від 
24.11.2017 р. 
4. Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників зі 
спецкурсом «Куратор-

«Математика» (108 годин ) 
термін з 10.11.2017 по 
24.11.2017р. – 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації №31193118/1721-17 
від 24.11.2017 р. 
2. Миколаївський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
Підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників зі 
спецкурсом «Куратор-тьютор 
дистанційного навчання» на 
тему «Математична 
статистика» (108 годин ) термін 
з 10.11.2017 по 24.11.2017р. 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації №31193118/1721-17 
від 24.11.2017 
3. Університет Суспільних Наук 
(UNS) у м. Лодзь (Польща), 
Фундація Central European 
Academy Studes and Certifications 
(CEASC), Технологічний 
інститут Католицького 
університету, м. Ружемберок 
(Словения)  
4.Міжнародне стажування на 
тему «Міжнародні проєкти: 
написання, аплікування, 
управління та звітність» 
(серпень-жовтень 2020р, обсяг 6 
кредитів ЕКТС) 



тьютор дистанційного 
навчання» на тему 
«Математична 
статистика» (108 годин 
) термін з 10.11.2017 по 
24.11.2017р. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№31193118/1721-17 від 
24.11.2017 
5. Університет 
Суспільних Наук (UNS) 
у м. Лодзь (Польща), 
Фундація Central 
European Academy 
Studes and Certifications 
(CEASC), 
Технологічний інститут 
Католицького 
університету, м. 
Ружемберок (Словения)  
6. Міжнародне 
стажування на тему 
«Міжнародні проєкти: 
написання, 
аплікування, 
управління та 
звітність» (серпень-
жовтень 2020р, обсяг 6 
кредитів ЕКТС) 
Сертифікат про 
проходження 

Сертифікат про проходження 
післядипломного міжнародного 
стажування № 2020/10/1317 від 
2020р.  
3. Публікації: 
1. Гарькава В.Ф., Єганов О.Ю., 
Бандура В.М., Арамян А.М. 
Моделювання сучасних 
комп’ютерних систем / 
Монографія, - Варшава: «RS 
Global», 2020  
2. Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., 
Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & 
Kairov, V. . (2021). Modelagem e 
tendências de desenvolvimento do 
transporte rodoviário nos países do 
leste europeu. Laplage Em 
Revista, 7(1), p.285-292. 
https://doi.org/10.24115/S2446-
6220202171724p.285-292 

 



післядипломного 
міжнародного 
стажування № 
2020/10/1317 від 2020р.  

 
Каіров 
Володимир 
Олексійович  

 

доцент Кафедра інженерних 
технологій 

1) Вища освіта: 
1.Національний 
університет 
кораблебудування 
імені адмірала 
Макарова , 2011, 
спеціальність - 
технологія 
машинобудування, 
кваліфікація - магістр з 
інженерної механіки  
2. Національний 
університет 
кораблебудування 
імені адмірала 
Макарова,  2011 
спеціальність - 
економіка 
підприємства, 
кваліфікація - 
спеціаліст з економіки.   
2) Науковий 
ступінь 
Кандидат технічних 
наук за спеціальністю 
01.02.04 - механіка 
деформованого 

5 років ОК14 Технічна 
механіка 

 
 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Національний університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова , 2011, спеціальність - 
технологія машинобудування, 
кваліфікація - магістр з інженерної 
механіки  
2.Національний університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова,  2011 спеціальність - 
економіка підприємства, кваліфікація 
- спеціаліст з економіки.   
3. Кандидат технічних наук за 
спеціальністю 01.02.04 - механіка 
деформованого твердого тіла (ДК 
№041153 від 28.02.2017р.) 
2. Публікації: 
Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., Haisha, 
O. ., Aramyan, A. ., & Kairov, V. . 
(2021). Modelagem e tendências de 
desenvolvimento do transporte 
rodoviário nos países do leste 
europeu. Laplage Em Revista, 7(1), 
p.285-292. 
https://doi.org/10.24115/S2446-
6220202171724p.285-292 

 



твердого тіла (ДК 
№041153 від 
28.02.2017р.) 

 

Пилипенко 
Світлана 
Миколаївна 

доцент Кафедра інженерних 
технологій 

1) Вища освіта: 
1. Кемеровський 
технологічний 
інститут харчової 
промисловості, 1985 
спеціальність – 
машини і апарати 
харчових виробництв, 
кваліфікація – 
інженер-механік 
2. ВНЗ «Відкритий 
міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна», 
2007, спеціальність – 
комерційна діяльність, 
кваліфікація – магістр 
з комерційної 
діяльності 
2) Науковий 

 ОК15 Інженерна 
та комп'ютерна  
графіка (за 
професійним 
спрямуванням) 

 
 
 
 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Кемеровський технологічний 
інститут харчової 
промисловості, 1985 
спеціальність – машини і 
апарати харчових виробництв, 
кваліфікація – інженер-
механік 
2.ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет 
розвитку людини «Україна», 
2007, спеціальність – 
комерційна діяльність, 
кваліфікація – магістр з 
комерційної діяльності 
3) Кандидат технічних наук, 
спеціальність – 05.02.14 - 
машини і агрегати харчової 
промисловості, КД №017279 
від 20.06.1990 



ступінь 
Кандидат технічних 
наук, спеціальність – 
05.02.14 - машини і 
агрегати харчової 
промисловості, КД 
№017279 від 
20.06.1990 
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
обладнання харчових 
рибопереробних 
виробництв, ДЦ 
АР№002544 від 
25.01.1996 
3) Підвищення 
кваліфікації: 
1.Одеська національна 
академія харчових 
технологій, 
стажування  на кафедрі 
маркетингу, 
підприємництва і 
торгівлі з дисципліни 
«Логістика» (термін 
стажування з 
26.10.2017 р. по 
26.02.2018 р., обсяг 6 
кредитів ЕКТС) 
Довідка №232/Р1 від 
15.03.2018  
2.Університет 
Суспільних Наук 

4) Доцент кафедри обладнання 
харчових рибопереробних 
виробництв, ДЦ АР№002544 
від 25.01.1996 
5) Перший проректор ПЗВО 
МКУ ім.П.Орлика 
6) Підвищення кваліфікації: 
Одеська національна академія 
харчових технологій, 
стажування  на кафедрі 
маркетингу, підприємництва і 
торгівлі з дисципліни 
«Логістика» (термін 
стажування з 26.10.2017 р. по 
26.02.2018 р., обсяг 6 кредитів 
ЕКТС) 
Довідка №232/Р1 від 15.03.2018  
Університет Суспільних Наук 
(UNS) у м. Лодзь (Польща), 
Фундація Central European 
Academy Studes and 
Certifications (CEASC), 
Технологічний інститут 
Католицького університету, м. 
Ружемберок (Словения)  
Міжнародне стажування на 
тему «Міжнародні проєкти: 
написання, аплікування, 
управління та звітність» 
(серпень-жовтень 2020р, обсяг 
6 кредитів ЕКТС) 
Сертифікат про проходження 
післядипломного міжнародного 



(UNS) у м. Лодзь 
(Польща), Фундація 
Central European 
Academy Studes and 
Certifications (CEASC), 
3.Технологічний 
інститут Католицького 
університету, м. 
Ружемберок 
(Словения)  
Міжнародне 
стажування на тему 
«Міжнародні проєкти: 
написання, 
аплікування, 
управління та 
звітність» (серпень-
жовтень 2020р, обсяг 6 
кредитів ЕКТС) 
Сертифікат про 
проходження 
післядипломного 
міжнародного 
стажування 
№2020/10/1315 

 

стажування №2020/10/1315 
2. Публікації: 
 1.Пилипенко С.М. Методичні 
вказівки 
до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Логістика» для 
здобувачів вищої освіти 
галузі знань 27 транспорт 
спеціальності 275 Транспортні 
технології (автомобільний 
транспорт) освітнього ступеня 
бакалавр– Миколаїв: ПЗВО 
МКУ ім.П.Орлика, 2019. – 55 с. 
2. Пилипенко С.М. Методичні 
рекомендації  
до практичних занять з 
дисципліни «Логістика» для 
здобувачів вищої освіти галузі 
знань 27 транспорт 
спеціальності 275 Транспортні 
технології (автомобільний 
транспорт) освітнього ступеня 
бакалавр– Миколаїв: ПЗВО 
МКУ ім.П.Орлика, 2019. – 20 с. 

3.Пилипенко С.М. 
Методичні рекомендації щодо 
забезпечення самостійної 
роботи з дисципліни 
«Логістика» для здобувачів 
вищої освіти 
галузі знань 27 транспорт 
спеціальності 275 Транспортні 
технології (автомобільний 



транспорт) освітнього ступеня 
бакалавр– Миколаїв: ПЗВО 
МКУ ім.П.Орлика, 2019. – 44 с. 
4. С.М. Пилипенко. Концепції 
логістичного аутсорсингу // 
Шляхи підвищення 
конкурентоспроможності 
соціально-економічної системи 
країни: Матеріали III Наук.-
практ. конф., 22 листоп. 2017 р., 
Миколаїв, Україна – Миколаїв: 
ММІРЛ ВНЗ «Університет 
«Україна», 2017. –  С. 106-110. 
5. С.М. Пилипенко. Логістичні 
складові підвищення 
конкурентоспроможності 
підприємства  // Шляхи 
підвищення 
конкурентоспроможності 
соціально-економічної системи 
країни: Матеріали III Наук.-
практ. конф., 22 листоп. 2017 р., 
Миколаїв, Україна – Миколаїв: 
ММІРЛ ВНЗ «Університет 
«Україна», 2017. –  С. 7-10. 
6. С.М. Пилипенко. 
Транспортно-логістична система 
– потреба для України  // Сучасні 
технології розвитку людини в 
інтегрованому суспільстві: 
Матеріали ІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції, 
м. Миколаїв, 15 травня 2018 р. / 



За заг.ред. А.М. Старєвої. – 
Миколаїв: Поліграфічне 
підприємство СПД Румянцева 
Г.В., 2018. – С.153-156 
7.С.М. Пилипенко, І.В.Гончаров 
. Інформаційна логістика у 
забезпеченні ресурсами 
підприємств 
// Шляхи підвищення 
конкурентоспроможності 
соціально-економічної системи 
країни: матеріали III Науково-
практичної конференції 22 
листопада 2017.- Миколаїв: 
ММРЛ ВНЗ «Університет 
«Україна», 2017.-  С.105-108 
8.С.М. Пилипенко, М.Ю. Турти. 
Оптимізація логістичних 
показників в економіці України 
Актуальні проблеми економіки 
та фінансів: Матеріали ІV 
Інтернет-конференції 24 травня 
2018 р. – Миколаїв: ММІРЛ ВНЗ 
«Університет «Україна», 2018. – 
С.24-28. 
9. Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., 
Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & 
Kairov, V. . (2021). Modelagem e 
tendências de desenvolvimento do 
transporte rodoviário nos países 
do leste europeu. Laplage Em 
Revista, 7(1), p.285-292. 
https://doi.org/10.24115/S2446-



6220202171724p.285-292 
 

Гайша 
Олександр 
Олександрович 

доцент Кафедра інженерних 
технологій 

1). Вища освіта: 
1. Миколаївський 
Національний 
університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова, 
2004 р. Спеціальність – 
захист інформації з 
обмеженим доступом 
та автоматизація її 
обробки в 
комп’ютерних системах 
та мережах, 
Кваліфікація – інженер-
конструктор. 
2.Миколаївський 
національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
2016 p. Спеціальність 
«Середня освіта 
(Математика)»Кваліфік
ація – математик, 
вчитель математики, 
вчитель інформатики. 
2) Науковий ступінь: 
Кандидат технічних 
наук, спеціальність – 
05.13.06 - інформаційні 
технології (диплом ДК 
№ 046610 від 

16 років ОК16 
Інформаційні 
системи та 
технології (за 
професійним  
спрямуванням) 

 
 
 
 

1. Кваліфікація викладача: 
1. Миколаївський Національний 
університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова,2004,  
спеціальність – захист інформації з 
обмеженим доступом та 
автоматизація її обробки в 
комп’ютерних системах та мережах, 
Кваліфікація – інженер-конструктор. 
Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 2016 p., 
спеціальність «Середня освіта 
(Математика)» 
кваліфікація – математик, вчитель 
математики, вчитель інформатики. 
2. Кандидат технічних наук, 
спеціальність – 05.13.06 - 
інформаційні технології (диплом ДК 
№ 046610 від 21.05.2008) 
Тема «Методики забезпечення 
захищеності систем дистанційної 
освіти» 
3. Лауреат Премії Президента України 
для молодих науковців 2013 р.( 
свідоцтво №649 від 02.12.2013р.), 
лауреат Міжнародного академічного 
рейтингу популярності «Золота 
фортуна» у номінації «Вища освіта» 
2003 р., переможець Всеукраїнського 
конкурсу патентів «Кращий винахід 



21.05.2008). Тема 
«Методики 
забезпечення 
захищеності систем 
дистанційної освіти» 
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
фізики, (атестат 12ДЦ 
№ 031309 від 29.03. 
2012) 
4) Підвищення 
кваліфікації: 
Миколаївський 
національний 
університет імені 
В.О. Сухомлинського  
Підвищення 
кваліфікації  
за темою 
«Інформаційні 
технології при вивченні 
математичних 
дисциплін» (108 годин, 
3 ECTS), термін з 
11.04.2016 р. по 
10.06.2016 р. 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації АБ №180 
від 10.06.2016р.   

України» у 2006 та 2010 рр.  
2.Підвищення кваліфікації: 
Миколаївський національний 
університет ім. В,О, 
Сухомлинського  
Підвищення кваліфікації  
за темою «Інформаційні 
технології при вивченні 
математичних дисциплін» 
(108 годин, 3 ECTS), термін з 
11.04.2016 р. по 10.06.2016 р. 
Сертифікат про підвищення 
кваліфікації АБ №180 від 
10.06.2016р.   

3. Публікації: 
1. Oleksandr Gaisha, Elena 
Gaisha. Use of Non-Normalized 
Fuzzy Sets Membership 
Functions in Automated Control 
Tasks // Proc. of Int. Conf. 
“Actual Problems of Unmanned 
Aerial Vehicles Developments”. – 
Kyiv: National Aviation 
University, 2017. (SCOPUS) 
2. Гайша О.О., Жиров Б.Г., 
Стьопін Є.В., Сальникова О.Ф. 
Дослідження можливості 
несанкціонованого відтворення 
програмного забезпечення. // 
Зб. наук. праць ВІ КНУ. – К.: 
КНУ ім. Т.Шевченка, 2015. – 
№34. – С.78-81. 
3. Гайша О.О., Гайша О.О. 



Аналіз можливостей 
використання ненормованих 
функцій належності в теорії 
нечітких множин // Сб. науч. 
трудов «Актуальные научные 
исследования в современном 
мире» №4 (24). – Ч.9. – 
Переяслав-Хмельницкий, 2017 
г. – С.92-95. (Index Copernicus). 
4. Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., 
Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & 
Kairov, V. . (2021). Modelagem e 
tendências de desenvolvimento do 
transporte rodoviário nos países 
do leste europeu. Laplage Em 
Revista, 7(1), p.285-292. 
https://doi.org/10.24115/S2446-
6220202171724p.285-292 

Каіров 
Володимир 
Олексійович  
 

д
оцент 

Кафедра 
інженерних 
технологій 

1) Вища освіта: 
1.Національний 
університет 
кораблебудування 
імені адмірала 
Макарова , 2011, 
спеціальність - 
технологія 
машинобудування, 
кваліфікація - магістр з 
інженерної механіки  
1. Національний 
університет 
кораблебудування 
імені адмірала 

5 років ОК17 Основи 
теорії систем та 
управління 

 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Національний університет 

кораблебудування імені адмірала 
Макарова , 2011, спеціальність - 
технологія машинобудування, 
кваліфікація - магістр з інженерної 
механіки  

2.Національний університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова,  2011 спеціальність - 
економіка підприємства, 
кваліфікація - спеціаліст з 
економіки.   

3. Кандидат технічних наук за 
спеціальністю 01.02.04 - механіка 



Макарова,  2011 
спеціальність - 
економіка 
підприємства, 
кваліфікація - 
спеціаліст з економіки.   
2) Науковий 
ступінь 
Кандидат технічних 
наук за спеціальністю 
01.02.04 - механіка 
деформованого 
твердого тіла (ДК 
№041153 від 
28.02.2017р.) 

 

деформованого твердого тіла (ДК 
№041153 від 28.02.2017р.) 

2. Публікації: 
Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., 

Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & Kairov, 
V. . (2021). Modelagem e tendências de 
desenvolvimento do transporte 
rodoviário nos países do leste 
europeu. Laplage Em Revista, 7(1), 
p.285-292. 
https://doi.org/10.24115/S2446-
6220202171724p.285-292 

 

Каіров 
Володимир 
Олексійович 

доцент Кафедра інженерних 
технологій 

 
 
 

3) Вища освіта: 
1.Національний 
університет 
кораблебудування 
імені адмірала 
Макарова , 2011, 
спеціальність - 
технологія 
машинобудування, 
кваліфікація - магістр з 
інженерної механіки  
2. Національний 
університет 
кораблебудування 
імені адмірала 
Макарова,  2011 

5 років ОК18 Ергономіка 1. Кваліфікація викладача: 
1.Національний університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова , 2011, спеціальність - 
технологія машинобудування, 
кваліфікація - магістр з 
інженерної механіки  
2.Національний університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова,  2011 спеціальність - 
економіка підприємства, 
кваліфікація - спеціаліст з 
економіки.   
3. Кандидат технічних наук за 
спеціальністю 01.02.04 - 
механіка деформованого 
твердого тіла (ДК №041153 від 



спеціальність - 
економіка 
підприємства, 
кваліфікація - 
спеціаліст з економіки.   
4) Науковий 
ступінь 
Кандидат технічних 
наук за спеціальністю 
01.02.04 - механіка 
деформованого 
твердого тіла (ДК 
№041153 від 
28.02.2017р.) 

 

28.02.2017р.) 
2. Публікації: 
Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., 
Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & 
Kairov, V. . (2021). Modelagem e 
tendências de desenvolvimento do 
transporte rodoviário nos países do 
leste europeu. Laplage Em 
Revista, 7(1), p.285-292. 
https://doi.org/10.24115/S2446-
6220202171724p.285-292 

 

Верланов 
Олександр 
Юрійович 

доцент  Кафедра інженерних 
технологій 

1)Вища освіта: 
1. Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 
(бакалавр- КВ № 
21202403 від 03 липня 
2002 року), Напрям 
підготовки «Економіка 
і підприємництво», 
кваліфікація  бакалавра 
економіки і 
підприємництва. 
3. Миколаївський 
гуманітарний 
університет  імені 
Петра Могили (магістр 
– МК № 231057789), 
 Спеціальність – 

6 років ОК19 Основи 
економіки за 
професійним  
спрямуванням 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Національний університет 
«Києво-Могилянська академія» 
(бакалавр- КВ № 21202403 від 03 
липня 2002 року), Напрям 
підготовки «Економіка і 
підприємництво», кваліфікація  
бакалавра економіки і 
підприємництва. 
3. Миколаївський 
гуманітарний університет  імені 
Петра Могили (магістр – МК № 
231057789), 
 Спеціальність – Фінанси, 
кваліфікація магістра з фінансів 
3.Науковий ступінь 
Кандидат економічних наук, 
спеціальність – 08.00.09 



Фінанси, кваліфікація 
магістра з фінансів 
2)Науковий ступінь 
Кандидат економічних 
наук, спеціальність – 
08.00.09 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності). Тема: 
«Оцінка фінансового 
стану підприємств із 
виробництва машин і 
устаткування: питання 
методології та 
методики»,  
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
фінансів, обліку та 
аудиту (Атестаційна 
колегія МОН України 
атестат 12ДЦ №026216 
від 20.01.2011 р.). 

 

бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит (за видами економічної 
діяльності). Тема: «Оцінка 
фінансового стану підприємств із 
виробництва машин і 
устаткування: питання 
методології та методики»,  
4. Вчене звання: 
Доцент кафедри фінансів, обліку 
та аудиту (Атестаційна колегія 
МОН України атестат 12ДЦ 
№026216 від 20.01.2011 р.). 
5.Член громадської організації  
«Всеукраїнський союз 
працівників автотранспорту», 
довідка № 814 від 12.03.2021 р. 
6.Консультування ТДВ "Оріон-
Авто", довідка № 11 від 
17.03.2018 р. 
2. Публікації: 
1. Автотранспортне страхування 
: навч. посіб. / Г. М. Рябенко, О. 
Б. Звягінцева, А. В. 
Богославська, С. М. Пилипенко, 
О. Ю. Верланов. Миколаїв : 
Іліон, 2021. 

Гарькава 
Вікторія 
Федорівна 

доцент  Кафедра інженерних 
технологій 

1) Вища освіта: 
1.Паризький 
університет Сорбона, 
2020 р., спеціальність – 
транспорт і логістика, 
кваліфікація – магістр з 
транспорту і логістики 

6 років ОК20 Вступ до 
фаху  

1. Кваліфікація викладача: 
1.Паризький університет 

Сорбона, 2020 р., спеціальність – 
транспорт і логістика, 
кваліфікація – магістр з 
транспорту і логістики 
(визнано Вченою радою ПЗВО 



(визнано Вченою 
радою ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика» 
протокол № 7 від 
24.02.2021 р.). 
2. Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2016 р., спеціальність - 
геодезія, картографія та 
землеустрій 
кваліфікація - інженер з 
геодезії, картографії та 
землеустрою. 
3.Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2021 р., спеціальність – 
комп’ютерна інженерія,   
кваліфікація - магістр з 
комп’ютерної 
інженерії. 
4.Національний  
університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова, 
2011р., спеціальність – 
облік і аудит, 
кваліфікація – магістр з 
обліку і аудиту 
Сертифікат на рівень 

«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 
Орлика» протокол № 7 від 
24.02.2021 р.). 

2.Міжнародний 
класичний університет імені 
Пилипа Орлика, 2016 р., 
спеціальність - геодезія, 
картографія та землеустрій 
кваліфікація - інженер з геодезії, 
картографії та землеустрою. 

3.Міжнародний 
класичний університет імені 
Пилипа Орлика, 2021 р., 
спеціальність – комп’ютерна 
інженерія,   кваліфікація - 
магістр з комп’ютерної 
інженерії. 

4.Національний  
університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова, 2011р., 
спеціальність – облік і аудит, 
кваліфікація – магістр з обліку і 
аудиту 

Сертифікат на рівень 
володіння іноземною мовою 
(англ) В-2 № 59/17/18/K від 
30.10.17р.5)  

5.Член громадської 
організації  «Всеукраїнський 
союз працівників 
автотранспорту», довідка № 814 
від 12.03.2021 р. 



володіння іноземною 
мовою (англ) В-2 № 
59/17/18/K від 
30.10.17р. 
5.Паризький 
університет Сорбона, 
2020 р., спеціальність – 
транспорт і логістика, 
кваліфікація – магістр з 
транспорту і логістики 
(визнано Вченою 
радою ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика» 
протокол № 7 від 
24.02.2021 р.). 
6.Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2016 р., спеціальність - 
геодезія, картографія та 
землеустрій 
кваліфікація - інженер з 
геодезії, картографії та 
землеустрою. 
7.Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2021 р., спеціальність – 
комп’ютерна інженерія,   
кваліфікація - магістр з 
комп’ютерної 

6.Консультування ТДВ 
"Оріон-Авто", довідка № 11 від 
17.03.2018 р. 

7.Підвищення 
кваліфікації: 

ТДВ "Оріон-Авто" 
стажування «Пасажирські 
перевезення (автомобільний 
транспорт) та 
інфраструктура», 60 годин, 
2021 р. 

2.Публікацій. 
1.The use of economic retro 

research for the methodological 
provision of the capitalization of 
enterprises // Baltic Journal of 
Economic Studies, Volume 3 
Number 5. Riga: Publishing House 
“Baltija Publishing”, 2017, 79-83 
(Наукометричне видання Web of 
Science) 

2.Harkava, V. ., Pylypenko, 
O. ., Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & 
Kairov, V. . (2021). Modelagem e 
tendências de desenvolvimento 
do transporte rodoviário nos 
países do leste europeu. Laplage 
Em Revista, 7(1), p.285-292. 
https://doi.org/10.24115/S2446-
6220202171724p.285-292 

3. ЄГАНОВ О.Ю., 
ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА 
В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН 



інженерії. 
8.Національний  
університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова, 
2011р., спеціальність – 
облік і аудит, 
кваліфікація – магістр з 
обліку і аудиту 
Сертифікат на рівень 
володіння іноземною 
мовою (англ) В-2 № 
59/17/18/K від 
30.10.17р. 
2.Науковий ступінь 
Кандидат економічних 
наук, (диплом ДК № 
032457 від 15.12.2015) 
 спеціальність  08.00.11 
–математичні методи, 
моделі та інформаційні 
технології в економіці,  
«Моделювання 
ефективності 
використання 
трудового потенціалу 
регіону» 
3.Вчене звання. 
Доцент кафедри 
економіки та 
інформаційної безпеки 
атестат АД № 000879 
від 16.05.2018 р. 

А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ 
В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., 
ГАРЬКАВА В. Ф. Транспортні 
системи та логістика: 
монографія. – Варшава: RS 
Global Sp. z O.O., 2021. – в друці  

4.Методичні рекомендації 
щодо підготовки до 
семінарських занять з 
дисципліни «Взаємодія видів 
транспорту» для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. 
Пилипа Орлика» - 39с. 
5. Методичні вказівки щодо 
підготовки до практичних та 
самостійних  робіт з дисципліни 
«Міжнародні перевезення» для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. 
Пилипа Орлика»/, 40 с., 2020 р. 
6.Методичні вказівки щодо 
виконання дипломної роботи для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт» спеціальності 275 
«Транспортні технології» / ПВНЗ 
«МКУ ім.. Пилипа Орлика» - 
50с. 



-17 від 07.04.2017 
Підвищення 
кваліфікації: 
ТДВ "Оріон-Авто" 
стажування 
«Пасажирські 
перевезення 
(автомобільний 
транспорт) та 
інфраструктура», 60 
годин, 2021 р. 

 

 
6. Проведення навчальних 

занять із спеціальних дисциплін 
іноземною мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних годин на 
навчальний рік: -. 

6.1. Міжнародні 
перевезення (ОП Транспортні 
технології (автомобільний 
транспорт)») обсягом 56 ауд.год. 

 
 
 

Думенко 
Костянтин 
Миколайович 

професо
р  

Кафедра інженерних 
технологій 

1) Вища освіта: 
Миколаївський 
державний аграрний 
університет,  
2003, спеціальність  - 
механізація сільського 
господарства, 
кваліфікація-магістр 
інженер-механік 
Полтавський 
національний 
технічний університет 
імені Юрія Кондратюка 
Центр післядипломної 
освіти, 2009, 
спеціальність-
транспортні технології, 
кваліфікація – інженер 
з транспорту 
2)Науковий ступінь 

 
17 років  

 

ОК21 Загальний 
курс транспорту 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Миколаївський державний 
аграрний університет, 2003, 
спеціальність  - механізація 
сільського господарства, 
кваліфікація-магістр інженер-
механік 
2. Полтавський національний 
технічний університет імені 
Юрія Кондратюка  
Центр післядипломної освіти, 
2009, спеціальність-
транспортні технології, 
кваліфікація – інженер з 
транспорту 
3. Доктор технічних наук, 
спеціальність 05.05.11-машини 
і засоби механізації 
сільськогосподарського 
виробництва, ( ДД №001319 від 



Доктор технічних наук, 
спеціальність 05.05.11-
машини і засоби 
механізації 
сільськогосподарського 
виробництва,  
( ДД №001319 від 
26.09.2012) 
Тема «Розробка 
науково-технічних 
основ забезпечення 
надійності 
зернозбиральних 
комбайнів шляхом 
удосконалення систем 
їх технічного 
обслуговування» 
3)Вчене звання 
Доцент кафедри 
загальнотехнічних 
дисциплін,  
(12ДЦ №023592 від 
09.11.2010) 
4)Підвищення 
кваліфікації: 
1. Національний 
технічний університет 
«Харьківський 
політехнічний 
інститут» 
Дистанційний курс  
«Організація 
перевезень і управління 

26.09.2012). Тема «Розробка 
науково-технічних основ 
забезпечення надійності 
зернозбиральних комбайнів 
шляхом удосконалення систем 
їх технічного обслуговування» 
4. Доцент кафедри 
загальнотехнічних дисциплін,  
(12ДЦ №023592 від 09.11.2010) 
6. Підвищення кваліфікації: 
1. Національний технічний 
університет «Харьківський 
політехнічний інститут» 
Дистанційний курс  «Організація 
перевезень і управління на 
транспорті» 
Сертифікат, 10.04.2018 
2.Технологічний інститут Хамбера 
м. Торонто, Канада, Стажування за 
програмою «Транспортні 
технології» (24 кредита), термін до 30 
квітня 2021 р. 

2. Публікації: 
1.ЄГАНОВ О.Ю., 

ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА 
В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН 
А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ 
В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., 
ГАРЬКАВА В. Ф. Транспортні 
системи та логістика: 
монографія. – Варшава: RS 
Global Sp. z O.O., 2021. – в 
друці  



на транспорті» 
Сертифікат, 10.04.2018 
2.Технологічний 
інститут Хамбера м. 
Торонто, Канада, 
Стажування за 
програмою 
«Транспортні 
технології» (24 
кредита), термін до 30 
квітня 2021 р. 

 

2.Теоретичний аналіз 
структурних та кінематичних 
параметрів удар-пілінгу 
пристрою для транспортного 
засобу/ Науковий вісник 
Національного університету 
біоресурсів і 
природокористування України. 
Серія: техніка та енергетика 
АПК / Редкол. : C. М. 
Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – 
К., 2016. – Вип. 251. – 266-273 
с. 

3.Experimental research of 
rectilinear translational vibrations 
of a screen box excited by a ball 
balancer Eastern-European 
Journal of Eenterprise 
Technologies – 2016. – Vol. 
3(81). №7. – P. 47–52. 

4.Studying the 
peculiarities of balancing of 
flexible double-support rotors by 
two passive automatic balancers 
placed near supports Eastern-
European Journal of Eenterprise 
Technologies – 2016. – Vol. 
4(82). №7. – P. 4–8. 

5.Empirical criterion for 
the occurrence of auto-balancing 
and its application for 
axisymmetric rotor with a fixed 
point and isotropic elastic support 



Eastern-European Journal of 
Eenterprise Technologies – 2016. 
– Vol. 5(83). №7. – P. 11–18. 

6.Experimental research of 
rectilinear translational vibrations 
of a screen box excited by a ball 
balancer Eastern-European 
Journal of Eenterprise 
Technologies – 2017. – Vol. 
2(86). №7. – P. 23–29. 

7.Methods of balancing of 
an axisymmetric flexible rotor by 
passive auto-balancers Eastern-
European Journal of Eenterprise 
Technologies – 2017. – Vol. 
3(87). №7. – P. 22–27. 

8.Equations of motion of 
vibration machines with a 
translational motion of platforms 
and a vibration exciter in the form 
of a passive autobalancer Eastern-
European Journal of Eenterprise 
Technologies – 2017. – Vol. 
5(89). №7. – P. 19–25. 

9.Search for two-
frequency motion modes of 
single-mass vibratory machine 
with vibration exciter in the form 
of passive auto-balancer Eastern-
European Journal of Eenterprise 
Technologies – 2017. – Vol. 
5(89). №7. – P. 19–25. 

10.Search for the 



conditions for the occurrence of 
auto-balancing in the framework 
of a planar model of the rotor 
mounted on anisotropic viscous-
elastic supports Eastern-European 
Journal of Eenterprise 
Technologies – 2017. – Vol. 
5(89). №7. – P. 19–25. 

11. Search for the dual-
frequency motion modes of a 
dual-mass vibratory machine with 
a vibration exciter in the form of 
passive auto-balancer Eastern-
European Journal of Eenterprise 
Technologies – 2018. – Vol. 
1(91). №7. – P. 47–54.  

 
Гарькава 
Вікторія 
Федорівна 

доцент  Кафедра інженерних 
технологій 

1) Вища освіта: 
1.Паризький 
університет Сорбона, 
2020 р., спеціальність – 
транспорт і логістика, 
кваліфікація – магістр з 
транспорту і логістики 
(визнано Вченою 
радою ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика» 
протокол № 7 від 
24.02.2021 р.). 
2. Міжнародний 
класичний університет 

6 років ОК22 Основи 
транспортних 
технологій 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Паризький університет 

Сорбона, 2020 р., спеціальність – 
транспорт і логістика, 
кваліфікація – магістр з 
транспорту і логістики 
(визнано Вченою радою ПЗВО 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 
Орлика» протокол № 7 від 
24.02.2021 р.). 

2.Міжнародний 
класичний університет імені 
Пилипа Орлика, 2016 р., 
спеціальність - геодезія, 
картографія та землеустрій 



імені Пилипа Орлика, 
2016 р., спеціальність - 
геодезія, картографія та 
землеустрій 
кваліфікація - інженер з 
геодезії, картографії та 
землеустрою. 
3.Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2021 р., спеціальність – 
комп’ютерна інженерія,   
кваліфікація - магістр з 
комп’ютерної 
інженерії. 
4.Національний  
університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова, 
2011р., спеціальність – 
облік і аудит, 
кваліфікація – магістр з 
обліку і аудиту 
Сертифікат на рівень 
володіння іноземною 
мовою (англ) В-2 № 
59/17/18/K від 
30.10.17р. 
5.Паризький 
університет Сорбона, 
2020 р., спеціальність – 
транспорт і логістика, 
кваліфікація – магістр з 

кваліфікація - інженер з геодезії, 
картографії та землеустрою. 

3.Міжнародний 
класичний університет імені 
Пилипа Орлика, 2021 р., 
спеціальність – комп’ютерна 
інженерія,   кваліфікація - 
магістр з комп’ютерної 
інженерії. 

4.Національний  
університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова, 2011р., 
спеціальність – облік і аудит, 
кваліфікація – магістр з обліку і 
аудиту 

Сертифікат на рівень 
володіння іноземною мовою 
(англ) В-2 № 59/17/18/K від 
30.10.17р.5)  

5.Член громадської 
організації  «Всеукраїнський 
союз працівників 
автотранспорту», довідка № 814 
від 12.03.2021 р. 

6.Консультування ТДВ 
"Оріон-Авто", довідка № 11 від 
17.03.2018 р. 

7.Підвищення 
кваліфікації: 

ТДВ "Оріон-Авто" 
стажування «Пасажирські 
перевезення (автомобільний 
транспорт) та 



транспорту і логістики 
(визнано Вченою 
радою ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика» 
протокол № 7 від 
24.02.2021 р.). 
6.Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2016 р., спеціальність - 
геодезія, картографія та 
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облік і аудит, 
кваліфікація – магістр з 
обліку і аудиту 
Сертифікат на рівень 

«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 
Орлика» протокол № 7 від 
24.02.2021 р.). 

2.Міжнародний 
класичний університет імені 
Пилипа Орлика, 2016 р., 
спеціальність - геодезія, 
картографія та землеустрій 
кваліфікація - інженер з геодезії, 
картографії та землеустрою. 

3.Міжнародний 
класичний університет імені 
Пилипа Орлика, 2021 р., 
спеціальність – комп’ютерна 
інженерія,   кваліфікація - 
магістр з комп’ютерної 
інженерії. 

4.Національний  
університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова, 2011р., 
спеціальність – облік і аудит, 
кваліфікація – магістр з обліку і 
аудиту 

Сертифікат на рівень 
володіння іноземною мовою 
(англ) В-2 № 59/17/18/K від 
30.10.17р.5)  

5.Член громадської 
організації  «Всеукраїнський 
союз працівників 
автотранспорту», довідка № 814 
від 12.03.2021 р. 



володіння іноземною 
мовою (англ) В-2 № 
59/17/18/K від 
30.10.17р. 
2.Науковий ступінь 
Кандидат економічних 
наук, (диплом ДК № 
032457 від 15.12.2015) 
 спеціальність  08.00.11 
–математичні методи, 
моделі та інформаційні 
технології в економіці,  
«Моделювання 
ефективності 
використання 
трудового потенціалу 
регіону» 
3.Вчене звання. 
Доцент кафедри 
економіки та 
інформаційної безпеки 
атестат АД № 000879 
від 16.05.2018 р. 
-17 від 07.04.2017 
5.Паризький 
університет Сорбона, 
2020 р., спеціальність – 
транспорт і логістика, 
кваліфікація – магістр з 
транспорту і логістики 
(визнано Вченою 
радою ПЗВО 
«Міжнародний 

6.Консультування ТДВ 
"Оріон-Авто", довідка № 11 від 
17.03.2018 р. 

7.Підвищення 
кваліфікації: 

ТДВ "Оріон-Авто" 
стажування «Пасажирські 
перевезення (автомобільний 
транспорт) та інфраструктура», 
60 годин, 2021 р. 

2.Публікацій. 
1.The use of economic retro 

research for the methodological 
provision of the capitalization of 
enterprises // Baltic Journal of 
Economic Studies, Volume 3 
Number 5. Riga: Publishing House 
“Baltija Publishing”, 2017, 79-83 
(Наукометричне видання Web of 
Science) 

2.Harkava, V. ., Pylypenko, 
O. ., Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & 
Kairov, V. . (2021). Modelagem e 
tendências de desenvolvimento 
do transporte rodoviário nos 
países do leste europeu. Laplage 
Em Revista, 7(1), p.285-292. 
https://doi.org/10.24115/S2446-
6220202171724p.285-292 

3. ЄГАНОВ О.Ю., 
ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА 
В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН 
А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ 



класичний університет 
імені Пилипа Орлика» 
протокол № 7 від 
24.02.2021 р.). 
6.Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2016 р., спеціальність - 
геодезія, картографія та 
землеустрій 
кваліфікація - інженер з 
геодезії, картографії та 
землеустрою. 
7.Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2021 р., спеціальність – 
комп’ютерна інженерія,   
кваліфікація - магістр з 
комп’ютерної 
інженерії. 
8.Національний  
університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова, 
2011р., спеціальність – 
облік і аудит, 
кваліфікація – магістр з 
обліку і аудиту 
Сертифікат на рівень 
володіння іноземною 
мовою (англ) В-2 № 
59/17/18/K від 

В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., 
ГАРЬКАВА В. Ф. Транспортні 
системи та логістика: 
монографія. – Варшава: RS 
Global Sp. z O.O., 2021. – в друці  

4.Методичні 
рекомендації щодо підготовки 
до семінарських занять з 
дисципліни «Взаємодія видів 
транспорту» для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. 
Пилипа Орлика» - 39с. 
5. Методичні вказівки щодо 
підготовки до практичних та 
самостійних  робіт з дисципліни 
«Міжнародні перевезення» для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. 
Пилипа Орлика»/, 40 с., 2020 р. 
6.Методичні вказівки щодо 
виконання дипломної роботи для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт» спеціальності 275 
«Транспортні технології» / ПВНЗ 
«МКУ ім.. Пилипа Орлика» - 
50с. 

 



30.10.17р. 
Підвищення 
кваліфікації: 
ТДВ "Оріон-Авто" 
стажування 
«Пасажирські 
перевезення 
(автомобільний 
транспорт) та 
інфраструктура», 60 
годин, 2021 р. 

 

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних дисциплін 
іноземною мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних годин на 
навчальний рік: -. 

6.1. Міжнародні 
перевезення (ОП Транспортні 
технології (автомобільний 
транспорт)») обсягом 56 ауд.год. 

 
 
 

Гарькава 
Вікторія 
Федорівна 

доцент  Кафедра інженерних 
технологій 

1) Вища освіта: 
1.Паризький 
університет Сорбона, 
2020 р., спеціальність – 
транспорт і логістика, 
кваліфікація – магістр з 
транспорту і логістики 
(визнано Вченою 
радою ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика» 
протокол № 7 від 
24.02.2021 р.). 
2. Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2016 р., спеціальність - 
геодезія, картографія та 
землеустрій 

6 років ОК31Міжнародні 
перевезення 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Паризький університет 

Сорбона, 2020 р., спеціальність 
– транспорт і логістика, 
кваліфікація – магістр з 
транспорту і логістики 
(визнано Вченою радою ПЗВО 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 
Орлика» протокол № 7 від 
24.02.2021 р.). 

2.Міжнародний 
класичний університет імені 
Пилипа Орлика, 2016 р., 
спеціальність - геодезія, 
картографія та землеустрій 
кваліфікація - інженер з геодезії, 
картографії та землеустрою. 

3.Міжнародний 
класичний університет імені 



кваліфікація - інженер з 
геодезії, картографії та 
землеустрою. 
3.Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2021 р., спеціальність – 
комп’ютерна інженерія,   
кваліфікація - магістр з 
комп’ютерної 
інженерії. 
4.Національний  
університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова, 
2011р., спеціальність – 
облік і аудит, 
кваліфікація – магістр з 
обліку і аудиту 
Сертифікат на рівень 
володіння іноземною 
мовою (англ) В-2 № 
59/17/18/K від 
30.10.17р. 
5.Паризький 
університет Сорбона, 
2020 р., спеціальність – 
транспорт і логістика, 
кваліфікація – магістр з 
транспорту і логістики 
(визнано Вченою 
радою ПЗВО 
«Міжнародний 

Пилипа Орлика, 2021 р., 
спеціальність – комп’ютерна 
інженерія,   кваліфікація - 
магістр з комп’ютерної 
інженерії. 

4.Національний  
університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова, 2011р., 
спеціальність – облік і аудит, 
кваліфікація – магістр з обліку і 
аудиту 

Сертифікат на рівень 
володіння іноземною мовою 
(англ) В-2 № 59/17/18/K від 
30.10.17р.5)  

5.Член громадської 
організації  «Всеукраїнський 
союз працівників 
автотранспорту», довідка № 814 
від 12.03.2021 р. 

6.Консультування ТДВ 
"Оріон-Авто", довідка № 11 від 
17.03.2018 р. 

7.Підвищення 
кваліфікації: 

ТДВ "Оріон-Авто" 
стажування «Пасажирські 
перевезення (автомобільний 
транспорт) та 
інфраструктура», 60 годин, 
2021 р. 

2.Публікацій. 
1.The use of economic 



класичний університет 
імені Пилипа Орлика» 
протокол № 7 від 
24.02.2021 р.). 
6.Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2016 р., спеціальність - 
геодезія, картографія та 
землеустрій 
кваліфікація - інженер з 
геодезії, картографії та 
землеустрою. 
7.Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2021 р., спеціальність – 
комп’ютерна інженерія,   
кваліфікація - магістр з 
комп’ютерної 
інженерії. 
8.Національний  
університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова, 
2011р., спеціальність – 
облік і аудит, 
кваліфікація – магістр з 
обліку і аудиту 
Сертифікат на рівень 
володіння іноземною 
мовою (англ) В-2 № 
59/17/18/K від 

retro research for the 
methodological provision of the 
capitalization of enterprises // 
Baltic Journal of Economic 
Studies, Volume 3 Number 5. Riga: 
Publishing House “Baltija 
Publishing”, 2017, 79-83 
(Наукометричне видання Web of 
Science) 

2.Harkava, V. ., Pylypenko, 
O. ., Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & 
Kairov, V. . (2021). Modelagem e 
tendências de desenvolvimento 
do transporte rodoviário nos 
países do leste europeu. Laplage 
Em Revista, 7(1), p.285-292. 
https://doi.org/10.24115/S2446-
6220202171724p.285-292 

3. ЄГАНОВ О.Ю., 
ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА 
В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН 
А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ 
В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., 
ГАРЬКАВА В. Ф. Транспортні 
системи та логістика: 
монографія. – Варшава: RS 
Global Sp. z O.O., 2021. – в друці  

4.Методичні рекомендації 
щодо підготовки до 
семінарських занять з 
дисципліни «Взаємодія видів 
транспорту» для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня 



30.10.17р. 
2.Науковий ступінь 
Кандидат економічних 
наук, (диплом ДК № 
032457 від 15.12.2015) 
 спеціальність  08.00.11 
–математичні методи, 
моделі та інформаційні 
технології в економіці,  
«Моделювання 
ефективності 
використання 
трудового потенціалу 
регіону» 
3.Вчене звання. 
Доцент кафедри 
економіки та 
інформаційної безпеки 
атестат АД № 000879 
від 16.05.2018 р. 
-17 від 07.04.2017 
Підвищення 
кваліфікації: 
ТДВ "Оріон-Авто" 
стажування 
«Пасажирські 
перевезення 
(автомобільний 
транспорт) та 
інфраструктура», 60 
годин, 2021 р. 

 

«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. 
Пилипа Орлика» - 39с. 
5. Методичні вказівки щодо 
підготовки до практичних та 
самостійних  робіт з 
дисципліни «Міжнародні 
перевезення» для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. 
Пилипа Орлика»/, 40 с., 2020 р. 
6.Методичні вказівки щодо 
виконання дипломної роботи для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт» спеціальності 275 
«Транспортні технології» / ПВНЗ 
«МКУ ім.. Пилипа Орлика» - 
50с. 

 
6. Проведення 

навчальних занять із 
спеціальних дисциплін 
іноземною мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних годин на 
навчальний рік: -. 

6.1. Міжнародні 
перевезення (ОП Транспортні 
технології (автомобільний 
транспорт)») обсягом 56 ауд.год. 

 



 
 

Гарькава 
Вікторія 
Федорівна 

доцент  Кафедра інженерних 
технологій 

1) Вища освіта: 
1.Паризький 
університет Сорбона, 
2020 р., спеціальність – 
транспорт і логістика, 
кваліфікація – магістр з 
транспорту і логістики 
(визнано Вченою 
радою ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика» 
протокол № 7 від 
24.02.2021 р.). 
2. Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2016 р., спеціальність - 
геодезія, картографія та 
землеустрій 
кваліфікація - інженер з 
геодезії, картографії та 
землеустрою. 
3.Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2021 р., спеціальність – 
комп’ютерна інженерія,   
кваліфікація - магістр з 
комп’ютерної 
інженерії. 

6 років ОК32 
Інфраструктура 
транспорту 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Паризький університет 

Сорбона, 2020 р., спеціальність 
– транспорт і логістика, 
кваліфікація – магістр з 
транспорту і логістики 
(визнано Вченою радою ПЗВО 
«Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 
Орлика» протокол № 7 від 
24.02.2021 р.). 

2.Міжнародний 
класичний університет імені 
Пилипа Орлика, 2016 р., 
спеціальність - геодезія, 
картографія та землеустрій 
кваліфікація - інженер з геодезії, 
картографії та землеустрою. 

3.Міжнародний 
класичний університет імені 
Пилипа Орлика, 2021 р., 
спеціальність – комп’ютерна 
інженерія,   кваліфікація - 
магістр з комп’ютерної 
інженерії. 

4.Національний  
університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова, 2011р., 
спеціальність – облік і аудит, 
кваліфікація – магістр з обліку і 
аудиту 



4.Національний  
університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова, 
2011р., спеціальність – 
облік і аудит, 
кваліфікація – магістр з 
обліку і аудиту 
Сертифікат на рівень 
володіння іноземною 
мовою (англ) В-2 № 
59/17/18/K від 
30.10.17р. 
5.Паризький 
університет Сорбона, 
2020 р., спеціальність – 
транспорт і логістика, 
кваліфікація – магістр з 
транспорту і логістики 
(визнано Вченою 
радою ПЗВО 
«Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика» 
протокол № 7 від 
24.02.2021 р.). 
6.Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2016 р., спеціальність - 
геодезія, картографія та 
землеустрій 
кваліфікація - інженер з 

Сертифікат на рівень 
володіння іноземною мовою 
(англ) В-2 № 59/17/18/K від 
30.10.17р.5)  

5.Член громадської 
організації  «Всеукраїнський 
союз працівників 
автотранспорту», довідка № 814 
від 12.03.2021 р. 

6.Консультування ТДВ 
"Оріон-Авто", довідка № 11 від 
17.03.2018 р. 

7.Підвищення 
кваліфікації: 

ТДВ "Оріон-Авто" 
стажування «Пасажирські 
перевезення (автомобільний 
транспорт) та 
інфраструктура», 60 годин, 
2021 р. 

2.Публікацій. 
1.The use of economic retro 

research for the methodological 
provision of the capitalization of 
enterprises // Baltic Journal of 
Economic Studies, Volume 3 
Number 5. Riga: Publishing House 
“Baltija Publishing”, 2017, 79-83 
(Наукометричне видання Web of 
Science) 

2.Harkava, V. ., Pylypenko, 
O. ., Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & 
Kairov, V. . (2021). Modelagem e 



геодезії, картографії та 
землеустрою. 
7.Міжнародний 
класичний університет 
імені Пилипа Орлика, 
2021 р., спеціальність – 
комп’ютерна інженерія,   
кваліфікація - магістр з 
комп’ютерної 
інженерії. 
8.Національний  
університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова, 
2011р., спеціальність – 
облік і аудит, 
кваліфікація – магістр з 
обліку і аудиту 
Сертифікат на рівень 
володіння іноземною 
мовою (англ) В-2 № 
59/17/18/K від 
30.10.17р. 
2.Науковий ступінь 
Кандидат економічних 
наук, (диплом ДК № 
032457 від 15.12.2015) 
 спеціальність  08.00.11 
–математичні методи, 
моделі та інформаційні 
технології в економіці,  
«Моделювання 
ефективності 

tendências de desenvolvimento 
do transporte rodoviário nos 
países do leste europeu. Laplage 
Em Revista, 7(1), p.285-292. 
https://doi.org/10.24115/S2446-
6220202171724p.285-292 

3. ЄГАНОВ О.Ю., 
ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА 
В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН 
А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ 
В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., 
ГАРЬКАВА В. Ф. Транспортні 
системи та логістика: 
монографія. – Варшава: RS 
Global Sp. z O.O., 2021. – в друці  

4.Методичні рекомендації 
щодо підготовки до 
семінарських занять з 
дисципліни «Взаємодія видів 
транспорту» для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. 
Пилипа Орлика» - 39с. 
5. Методичні вказівки щодо 
підготовки до практичних та 
самостійних  робіт з дисципліни 
«Міжнародні перевезення» для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. 
Пилипа Орлика»/, 40 с., 2020 р. 



використання 
трудового потенціалу 
регіону» 
3.Вчене звання. 
Доцент кафедри 
економіки та 
інформаційної безпеки 
атестат АД № 000879 
від 16.05.2018 р. 
-17 від 07.04.2017 
Підвищення 
кваліфікації: 
ТДВ "Оріон-Авто" 
стажування 
«Пасажирські 
перевезення 
(автомобільний 
транспорт) та 
інфраструктура», 60 
годин, 2021 р. 

 

6.Методичні вказівки щодо 
виконання дипломної роботи для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт» спеціальності 275 
«Транспортні технології» / ПВНЗ 
«МКУ ім.. Пилипа Орлика» - 
50с. 

 
6. Проведення 

навчальних занять із 
спеціальних дисциплін 
іноземною мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних годин на 
навчальний рік: -. 

6.1. Міжнародні 
перевезення (ОП Транспортні 
технології (автомобільний 
транспорт)») обсягом 56 ауд.год. 

 
 
 

Кириченко 
Олександр 
Анатолійович 

Завідува
ч 
кафедри,  

п
рофесор  

Кафедра 
права 

1) Вища освіта: 
Київський державний 
університет імені 
Т.Г. Шевченка, 1984р. 
Спеціальність – 
правознавство. 
Кваліфікація – юрист 
2)Науковий ступінь 
Доктор юридичних 
наук за спеціальністю 

28 років ОК33 Митна 
справа та основи 
митного права 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Київський державний 
університет імені Т.Г. Шевченка, 
1984р. Спеціальність – 
правознавство. Кваліфікація – 
юрист 
2. Доктор юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.09 – 
кримінальний процес та 
криміналістика; судова 



12.00.09 – 
кримінальний процес та 
криміналістика; судова 
експертиза (ДН 
№003334 від 
25.12.1996)  
3) Вчене звання: 
Професор кафедри 
кримінального процесу 
та криміналістики (ПР 
№000892 від 
18.10.2001) 
4) Підвищення 
кваліфікації: 
1.Національний 
університет 
кораблебудування ім. 
адмірала Макарова 
Стажування з  
дисциплін за науковою 
спеціальністю 12.00.09 
«Кримінальний процес 
та криміналістика; 
судова експертиза», 
сертифікат серія 69-01 
№ 3941 від 16.01.2015 
р. 
2. Інститут права та 
післядипломної освіти 
Міністерства Юстиції 
України 
.Підвищення 
кваліфікації за 

експертиза (ДН №003334 від 
25.12.1996)  
3. Професор кафедри 
кримінального процесу та 
криміналістики (ПР №000892 від 
18.10.2001) 
4. Підвищення кваліфікації: 
1.Каблебудування ім. адмірала 
Макарова Стажування з  
дисциплін за науковою 
спеціальністю 12.00.09 
«Кримінальний процес та 
криміналістика; судова 
експертиза», сертифікат серія 69-
01 № 3941 від 16.01.2015 р. 
2. Інститут права та 
післядипломної освіти 
Міністерства Юстиції України 
Підвищення кваліфікації за 
програмою тематичного 
короткострокового семінару 
«Забезпечення основ 
національної безпеки України 
кримінально-правовими 
заходами» 
Сертифікат про підвищення 
кваліфікації №375, 2018 
3.МВС України Миколаївський 
науково-дослідний єкспертно-
криміналістичний центр.  
Стажування в обсязі 166 годин 
2020р. (довідка про стажування 
№19/115/05/-8967-2020)  



програмою 
тематичного 
короткострокового 
семінару «Забезпечення 
основ національної 
безпеки України 
кримінально-
правовими заходами» 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації №375, 
2018 
3.МВС України 
Миколаївський 
науково-дослідний 
єкспертно-
криміналістичний 
центр.  
Стажування в обсязі 
166 годин 2020р. 
(довідка про 
стажування 
№19/115/05/-8967-2020)  

 

2. Публікації 
1. Ланцедова Ю. О. Курс 

лекцій із сучасних проблем 
протидії правопорушенням: 
навч. посібник / [Ю. О. 
Ланцедова; за наук. ред. О. А. 
Кириченка]. – Друге видання. - 
Миколаїв : МНУ ім. В. О. 
Сухомлинського, 2015. – 92 с. 
[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://www.chdu.edu.ua/index.php?
page=yuridichniy 

2. Кириченко О. А. 
Новітня доктрина сутності і 
видового поділу правопорушень 
та юридичної відповідальності. 
Курс лекцій до традиційної 
навчальної дисципліни «Теорія 
держави і права»: навч. посібник 
/ О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. 
– Миколаїв : МНУ імені 
В. О. Сухомлинського, 2015. – 36 
с. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://librarymnu.kl.com.ua/prac_v
ycl.html 

3. Тунтула О. С. Курс 
лекцій з навчальної дисципліни 
«Правові основи реалізації 
соціального захисту населення»: 
навч. посібник для підготовки 
студентів з галузі знань 23 



«Соціальна робота» 
спеціальності 231 «Соціальна 
робота» ОКР «Магістр». 
Четверте видання 
/ О. С. Тунтула, О. А. Кириченко. 
– Миколаїв : МНУ імені 
В. О. Сухомлинського, 2017. – 
192 с. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: <Внутрішня 
електронна мережа наукової 
бібліотеки Миколаївського 
національного університету імені 
В. О. Сухомлинського> <27> 
4. Kyrychenko О. A. Modern 
Doctrine Value of Legal Status of 
Socio Individuals to Resolve 
Jurisprudence Collisions of Judges 
Removal from Office Due to 
Criminal Responsibility 
/ O. A. Kyrychenko, 
O. U. Shlychek // The Journal of 
Eastern European Law. Журнал 
східноєвропейського права. – 
Міжнар. наукометричні бази 
Index Copernicus International, 
HeinOnline. - 2017. – № 37. – С. 
4-7 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http:// 
easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2017/03/kyrychen
ko_slychek_37.pdf  

Верланов 
Олександр 

доцент  Кафедра інженерних 
технологій 

1)Вища освіта: 
1. Національний 

6 років ОК34 
Управління АТП 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Національний університет 



Юрійович університет «Києво-
Могилянська академія» 
(бакалавр- КВ № 
21202403 від 03 липня 
2002 року), Напрям 
підготовки «Економіка 
і підприємництво», 
кваліфікація  бакалавра 
економіки і 
підприємництва. 
4. Миколаївський 
гуманітарний 
університет  імені 
Петра Могили (магістр 
– МК № 231057789), 
 Спеціальність – 
Фінанси, кваліфікація 
магістра з фінансів 
2)Науковий ступінь 
Кандидат економічних 
наук, спеціальність – 
08.00.09 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності). Тема: 
«Оцінка фінансового 
стану підприємств із 
виробництва машин і 
устаткування: питання 
методології та 
методики»,  
3) Вчене звання: 

 «Києво-Могилянська академія» 
(бакалавр- КВ № 21202403 від 03 
липня 2002 року), Напрям 
підготовки «Економіка і 
підприємництво», кваліфікація  
бакалавра економіки і 
підприємництва. 
4. Миколаївський 
гуманітарний університет  імені 
Петра Могили (магістр – МК № 
231057789), 
 Спеціальність – Фінанси, 
кваліфікація магістра з фінансів 
3.Науковий ступінь 
Кандидат економічних наук, 
спеціальність – 08.00.09 
бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит (за видами економічної 
діяльності). Тема: «Оцінка 
фінансового стану підприємств із 
виробництва машин і 
устаткування: питання 
методології та методики»,  
4. Вчене звання: 
Доцент кафедри фінансів, обліку 
та аудиту (Атестаційна колегія 
МОН України атестат 12ДЦ 
№026216 від 20.01.2011 р.). 
5.Член громадської організації  
«Всеукраїнський союз 
працівників автотранспорту», 
довідка № 814 від 12.03.2021 р. 
6.Консультування ТДВ "Оріон-



Доцент кафедри 
фінансів, обліку та 
аудиту (Атестаційна 
колегія МОН України 
атестат 12ДЦ №026216 
від 20.01.2011 р.). 

 

Авто", довідка № 11 від 
17.03.2018 р. 
2. Публікації: 
1. Автотранспортне 
страхування : навч. посіб. / Г. 
М. Рябенко, О. Б. Звягінцева, А. 
В. Богославська, С. М. 
Пилипенко, О. Ю. Верланов. 
Миколаїв : Іліон, 2021. 
2.Методичні рекомендації 
щодо підготовки до 
семінарських занять з 
дисципліни «Управління 
автотранспортним 
підприємством» для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. 
Пилипа Орлика» - 42с. 
5. Методичні вказівки 
щодо підготовки до 
практичних та самостійних  
робіт з дисципліни 
«Економічна безпека 
автотранспортного 
підприємства» для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. 
Пилипа Орлика»/, 46 с., 2020 р. 
6. Методичні вказівки щодо 
виконання дипломної роботи для 
студентів освітньо-



кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
«Транспорт» спеціальності 275 
«Транспортні технології» / ПВНЗ 
«МКУ ім.. Пилипа Орлика» - 
50с. 

 
Верланов 
Олександр 
Юрійович 

доцент  Кафедра інженерних 
технологій 

1)Вища освіта: 
1. Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 
(бакалавр- КВ № 
21202403 від 03 липня 
2002 року), Напрям 
підготовки «Економіка 
і підприємництво», 
кваліфікація  бакалавра 
економіки і 
підприємництва. 
7. Миколаївський 
гуманітарний 
університет  імені 
Петра Могили (магістр 
– МК № 231057789), 
 Спеціальність – 
Фінанси, кваліфікація 
магістра з фінансів 
2)Науковий ступінь 
Кандидат економічних 
наук, спеціальність – 
08.00.09 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 

6 років ОК35 
Економічна 
безпека АТП  
 

1. Кваліфікація викладача: 
1.Національний університет 
«Києво-Могилянська академія» 
(бакалавр- КВ № 21202403 від 03 
липня 2002 року), Напрям 
підготовки «Економіка і 
підприємництво», кваліфікація  
бакалавра економіки і 
підприємництва. 
5. Миколаївський 
гуманітарний університет  імені 
Петра Могили (магістр – МК № 
231057789), 
 Спеціальність – Фінанси, 
кваліфікація магістра з 
фінансів 
3.Науковий ступінь 
Кандидат економічних наук, 
спеціальність – 08.00.09 
бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит (за видами 
економічної діяльності). Тема: 
«Оцінка фінансового стану 
підприємств із виробництва 
машин і устаткування: питання 
методології та методики»,  



видами економічної 
діяльності). Тема: 
«Оцінка фінансового 
стану підприємств із 
виробництва машин і 
устаткування: питання 
методології та 
методики»,  
3) Вчене звання: 
Доцент кафедри 
фінансів, обліку та 
аудиту (Атестаційна 
колегія МОН України 
атестат 12ДЦ №026216 
від 20.01.2011 р.). 

 

4. Вчене звання: 
Доцент кафедри фінансів, обліку 
та аудиту (Атестаційна колегія 
МОН України атестат 12ДЦ 
№026216 від 20.01.2011 р.). 
5.Член громадської організації  
«Всеукраїнський союз 
працівників автотранспорту», 
довідка № 814 від 12.03.2021 р. 
6.Консультування ТДВ "Оріон-
Авто", довідка № 11 від 
17.03.2018 р. 
2. Публікації: 
1. Автотранспортне страхування 
: навч. посіб. / Г. М. Рябенко, О. 
Б. Звягінцева, А. В. 
Богославська, С. М. Пилипенко, 
О. Ю. Верланов. Миколаїв : 
Іліон, 2021. 
2.Методичні рекомендації 
щодо підготовки до 
семінарських занять з 
дисципліни «Управління 
автотранспортним 
підприємством» для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» галузі знань  27 
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8. Методичні вказівки 
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комп’ютерних системах та мережах, 
Кваліфікація – інженер-
конструктор. 
Миколаївський національний 
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національний 
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В.О.Сухомлинського, 
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«Середня освіта 
(Математика)»Кваліфік
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Підвищення 
кваліфікації  

математики, вчитель інформатики. 
2. Кандидат технічних наук, 
спеціальність – 05.13.06 - 
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2003 р., переможець Всеукраїнського 
конкурсу патентів «Кращий винахід 
України» у 2006 та 2010 рр.  
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11.04.2016 р. по 
10.06.2016 р. 
Сертифікат про 
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2. Гайша О.О., Жиров Б.Г., 
Стьопін Є.В., Сальникова О.Ф. 
Дослідження можливості 
несанкціонованого відтворення 
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університет ім. В,О, 
Сухомлинського  
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