
Протокол №3 

засідання приймальної комісії  

Центральноукраїнського національного технічного університету 

від «24» грудня 2020 року 
 

Присутні:  Черновол М.І. – голова  приймальної комісії, Кропівний В.М., 
Петренко М.М., Сторожук М.В., Петров І.В., Віхрова Л.Г., Шалімова Н.С., 
Зайченко В.В., Кириченко А.М., Лізунков О.В., Сало В.М., Яцун В.В., Скриннік 
І.О., Мажейка О.Й., Мажара В.А., Богатирьов Д.В., Юрченко О.В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Затвердження складу фахових атестаційних комісій для здобуття ступеня 

«Бакалавр» та «Магістр» на 2021 рік. 
2.  Затвердження складу апеляційних комісій для здобуття ступеня 

«Бакалавр» та «Магістр» на 2021 рік. 
 
По першому питанню СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря 
приймальної комісії Богатирьова Д.В.  про склад фахових атестаційних комісій 
для здобуття ступеня «Бакалавр» та «Магістр» на 2021 рік. 

1.1.Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія». 
Голова комісії – Смірнов Сергій Анатолійович – доцент кафедри 

кібербезпеки та програмного забезпечення.. 
Члени комісії:  
Улічев Олександр Сергійович – викладач кафедри кібербезпеки та 

програмного забезпечення; 
Минайленко Роман Миколайович – доцент кафедри кібербезпеки та 

програмного забезпечення. 
1.2. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Кібербезпека». 
Голова комісії – Коваленко Олександр Володимирович – доцент кафедри 

кібербезпеки та програмного забезпечення. 
Члени комісії:   
Конопліцька-Слободенюк Оксана Костянтинівна – викладач кафедри 

програмування та захисту інформації;  
Дрєєв Олександр Миколайович – доцент кафедри програмування та 

захисту інформації. 
1.3. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Прикладна механіка». 
Голова комісії – Гречка Андрій Іванович – завідувач кафедри 

металорізальних верстатів та систем; 
Члени комісії:  
Годунко Максим Олегович – доцент кафедри технології машинобудування; 
Кузик Олександр Володимирович – доцент кафедри матеріалознавства та 

ливарного виробництва; 
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Свяцький Володимир Вячеславович – доцент кафедри обробки металів 
тиском. 

1.4. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Екологія». 
Голова комісії – Мартиненко Сергій Абелевич доцент кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища. 
Члени комісії:  
Немировський Яків Борисович – професор кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища; 
Коломієць Людмила Василівна – доцент кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища. 
1.5. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Агроінженерія». 
Голова комісії – Петренко Дмитро Іванович, доцент кафедри 

сільськогосподарського машинобудування. 
Члени комісії:   
Сисоліна Ірина Петрівна – доцент кафедри сільськогосподарського 

машинобудування; 
Дубовик Віктор Олександрович – доцент кафедри експлуатації та ремонту 

машин; 
Руденко Тимофій Вікторович – доцент кафедри експлуатації та ремонту 

машин.  
1.6. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Галузеве 

машинобудування». 
Голова комісії – Лещенко Сергій Миколайович, доцент кафедри 

сільськогосподарського машинобудування. 
Члени комісії:   
Артеменко Дмитро Юрійович – доцент кафедри сільськогосподарського 

машинобудування 
Лисенко Олександр Володимирович – доцент кафедри металорізальних 

верстатів та систем; 
Тихий Андрій Анатолійович – доцент кафедри дорожніх, будівельних 

машин та будівництва. 
1.7. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Агрономія». 
Голова комісії – Андрієнко Ольга Олександрівна – доцент кафедри 

загального землеробства. 
Члени комісії:  
Корнічева Галина Іванівна – асистент кафедри загального землеробства; 
Майхровська Валентина Олександрівна – викладач кафедри загального 

землеробства. 
1.8. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології». 
Голова комісії – Мацуй Анатолій Миколайович – доцент кафедри 

автоматизації виробничих процесів. 
Члени комісії:  
Єніна Ірина Іванівна – доцент кафедри автоматизації виробничих процесів; 



 

 

 

3 

Плєшков Сергій Петрович – доцент кафедри автоматизації виробничих 
процесів. 

1.9. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка». 

Голова комісії – Телюта Руслан Васильович – доцент кафедри 
електротехнічних систем та енергетичного менеджменту. 

Члени комісії:  
Козловський Олександр Антонович – доцент кафедри електротехнічних 

систем та енергетичного менеджменту; 
Сербул Олександр Миколайович – доцент кафедри автоматизації 

виробничих процесів; 
Дідик Олександр Костянтинович – доцент кафедри автоматизації 

виробничих процесів. 
1.11. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Будівництво та цивільна 

інженерія». 
Голова комісії – Джирма Станіслав Олександрович – доцент кафедри 

дорожніх, будівельних машин та будівництва. 
Члени комісії:  
Дарієнко Віктор Вікторович – доцент кафедри дорожніх, будівельних 

машин та будівництва; 
Плотніков Олег Анатолійович – асистент кафедри дорожніх, будівельних 

машин та будівництва. 
1.12. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Автомобільний 

транспорт». 
Голова комісії – Бевз Олег Вікторович – доцент кафедри експлуатації та 

ремонту машин; 
Члени комісії:  
Кулєшков Юрій Володимирович – професор кафедри експлуатації та 

ремонту машин; 
Магопець Сергій Олександрович – завідуючий кафедри експлуатації та 

ремонту машин. 
1.13. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Транспортні технології». 
Голова комісії – Лисенко Сергій Володимирович – доцент кафедри 

експлуатації та ремонту машин. 
Члени комісії: 
Аулін Віктор Васильович – професор кафедри експлуатації та ремонту 

машин; 
Василенко Іван Федорович – доцент кафедри експлуатації та ремонту 

машин. 
1.14. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Матеріалознавство». 
Голова комісії – Катеринич Станіслав Євгенійович – доцент кафедри 

експлуатації та ремонту машин. 
Члени комісії:  
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Солових Євген Костянтинович, професор кафедри експлуатації та ремонту 
машин; 

Маркович Сергій Іванович – доцент кафедри експлуатації та ремонту 
машин. 

1.15. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Фінанси, банківська 
справа та страхування». 

Голова комісії –  Пальчевич Галина Тадеївна – професор кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування. 

Члени комісії:  
 Гаврилова Наталія Валеріївна – доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування; 
Подплєтній Валерій Володимирович – доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування. 
1.16. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Маркетинг». 
Голова комісії – Романчук Сергій Анатолійович – доцент кафедри 

економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики. 
Члени комісії:  

Макаренко Ліна Миколаївна – викладач кафедри економічної теорії, 
маркетингу та економічної кібернетики; 

 Бойко Світлана Володимирівна – викладач кафедри економічної теорії, 
маркетингу та економічної кібернетики. 

1.17. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Міжнародні економічні 
відносини». 

Голова комісії – Миценко Іван Михайлович, професор, завідувач кафедри 
міжнародних економічних відносин. 

Члени комісії:  
Решитько Тетяна Володимирівна – доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин; 
Романюк Людмила Михайлівна – доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин. 
1.18. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Облік і оподаткування». 
Голова комісії – Пугаченко Ольга Борисівна – доцент кафедри аудиту, 

обліку та оподаткування. 
Члени комісії:  
Назарова Галина Борисівна – доцент кафедри аудиту, обліку та 

оподаткування;  
Смірнова Ірина Володимирівна – доцент кафедри аудиту, обліку та 

оподаткування. 
1.19. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Менеджмент». 
Голова комісії – Немченко Тамара Борисівна – доцент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності. 
Члени комісії:  
Глевацька Наталія Миколаївна – доцент кафедри економіки, менеджменту 

та комерційної діяльності; 
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Доренска Анна Олександрівна – асистент кафедри економіки, 
менеджменту та комерційної діяльності. 

1.20. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування». 

Голова комісії – Рябоволик Тетяна Федорівна – старший викладач кафедри 
економіки, менеджменту та комерційної діяльності  

Члени комісії:  
Тушевська Тетяна Володимирівна – асистент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності; 
Немченко Тетяна Анатоліївна – асистент кафедри економіки, менеджменту 

та комерційної діяльності. 
1.21. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». 
Голова комісії – Малаховський Юрій Віталійович – доцент кафедри 

економіки, менеджменту та комерційної діяльності. 
Члени комісії:  
Царенко Ілона Олександрівна – старший викладач кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності; 
Бугайова Марія Вікторівна – доцент кафедри економіки та 

підприємництва. 
1.22. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Економіка». 
Голова комісії – Сисоліна Наталія Петрівна – доцент кафедри економіки та 

підприємництва. 
Члени комісії:  
Вишневська Вікторія Анатоліївна – доцент кафедри економічної теорії, 

маркетингу та економічної кібернетики 
В’юнок Ольга Володимирович – доцент кафедри економіки, менеджменту 

та комерційної діяльності. 
1.23. Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа». 
Голова комісії – Коломієць Олена Борисівна – доцент кафедри історії, 

археології, інформаційної та архівної справи; 
Члени комісії:  
Римар Сергей Петрович – старший викладач кафедри історії, археології, 

інформаційної та архівної справи. 
Дмитришин Богдан Васильович – доцент кафедри економічної теорії, 

маркетингу та економічної кібернетики. 
1.24 Фахова атестаційна комісія з іноземної мови. 

Голова комісії –  Миценко Валерій Іванович – завідувач кафедри іноземної 
мови. 

Члени комісії:  
Щербина Світлана Володимирівна, доцент кафедри іноземних мов; 
Гавриленко Ольга Миколаївна, доцент кафедри іноземних мов; 
Головко Ірина Олексіївна – викладач кафедри іноземної мови. 
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1.25 Фахова атестаційна комісія зі спеціальності «Комп’ютерні науки». 
Голова комісії – Петренюк Володимир Ілліч – доцент кафедри кібербезпеки 

та програмного забезпечення. 
Члени комісії:  
Ладигіна Ольга Анатоліївна – викладач кафедри кібербезпеки та 

програмного забезпечення;  
Константинова Лілія Володимирівна – викладач кафедри програмування та 

захисту інформації. 
ВИСТУПИЛИ: Шалімова Н.С, Віхрова Л.Г. які внесли пропозицію, про 

затвердження фахових комісій. 

Результати голосування по п. 1: 

За–17 

Утрималось–0 

Проти–0 

УХВАЛИЛИ: 
  1. Головам фахових атестаційних комісій розробити і подати на затвердження 
до 31 січня 2021 р. програми та  тестові завдання для вступних іспитів на ступені 
«Бакалавр» та «Магістр».  
2. Розроблені програми, тестові завдання з фаху та іноземної мови подати у 
приймальну комісію відповідальному секретарю Богатирьову Д.В.    
 
По другому питанню СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря 
приймальної комісії Богатирьова Д.В. про склад апеляційних  комісій для 
здобуття ступеня «Бакалавр» та «Магістр» на 2021 рік у такому складі: 

Голова апеляційної комісії Петренко Микола Миколайович – професор 
кафедри сільськогосподарського машинобудування, заступник голови 
приймальної комісії; 

Кропівний Володимир Миколайович – перший проректор ЦНТУ, 
заступник голови приймальної комісії; 

Члени апеляційної комісії з іноземної мови: 
Русановська Тетяна Вікторівна – доцент кафедри іноземної мови; 
Гречихіна Наталя Володимирівна – викладач кафедри іноземної мови. 
Члени апеляційної комісії з математики та фізики: 
Якименко Сергій Миколайович – голова комісії завідувач кафедри вищої 

математики та фізики; 
Пукалов Віктор Вікторович – доцент кафедри деталей машин та 

прикладної механіки; 
Пирогов Володимир Васильович – доцент кафедри деталей машин та 

прикладної механіки 
Члени апеляційної комісії хімії та зі спеціальності «Екологія»: 
Мірзак Тетяна Петрівна – асистент кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища;  
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Кривошей Юрій Іванович – викладач кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища; 

Топольний Федір Пилипович – професор кафедри загального 
землеробства. 

Члени апеляційної комісії з історії України: 
Орлик Василь Михайлович – завідувач кафедри суспільних наук та 

документознаства; 
Куликовський Сергій Борисович – доцент кафедри суспільних наук та 

документознаства. 
Члени апеляційної комісії з біології та зі спеціальності «Агрономія»: 
Мостіпан Микола Іванович – завідувач кафедри загального землеробства; 
Кулик Галина Андріївна  – доцент кафедри загального землеробства; 
Васильковська Катерина Вікторівна – доцент кафедри загального 

землеробства. 
Члени апеляційної комісії зі спеціальності «Галузеве машинобудування»: 
Свірень Микола Олександрович – завідувач кафедри 

сільськогосподарського машинобудування; 
Хачатурян Сергій Леонідович – доцент кафедри дорожніх, будівельних 

машин та будівництва; 
Лузан Петро Григорович – доцент кафедри сільськогосподарського 

машинобудування. 
Члени апеляційної комісії з спеціальності «Агроінженерія»: 
Амосов Володимир Васильович – доцент кафедри 

сільськогосподарського машинобудування 
Мачок Юрій Вікторович – доцент кафедри сільськогосподарського 

машинобудування; 
Дейкун Віктор Анатолійович – доцент кафедри сільськогосподарського 

машинобудування. 
Члени апеляційної комісії зі спеціальності «Облік і оподаткування»: 
Магопець Олена Анатоліївна – завідувач кафедри кафедри аудиту, обліку 

та оподаткування; 
Гай Олександр Миколайович – доцент кафедри аудиту, обліку та 

оподаткування; 
Члени апеляційної комісії зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування»: 
Сибірцев Володимир Васильович – завідувач кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування.Попов Володимир Миколайович – доцент 
кафедри фінансів та планування; 

Члени апеляційної комісії з спеціальності «Матеріалознавство»: 
Голуб Дмитро Вадимович – доцент кафедри експлуатації та ремонту 

машин; 
Труш Максим Михайлович – асистент кафедри експлуатації та ремонту 

машин; 
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Крилов Олександр Володимирович – асистент кафедри експлуатації та 
ремонту машин. 

Члени апеляційної комісії зі спеціальності «Економіка»: 
Левченко Анна Миколаївна – доцент кафедри економіки, менеджменту 

та комерційної діяльності 
Коваль Лілія Анатоліївна – доцент кафедри економічної теорії, маркетингу 

та економічної кібернетики; 
Резніченко Ольга Олександрівна – асистент кафедри економіки та 

підприємництва. 
Члени апеляційної комісії зі спеціальностей «Міжнародні економічні 

відносини», «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент», 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг», : 

Грінка Тетяна Іванівна – доцент кафедри економіки, менеджменту та 
комерційної діяльності; 

Левченко Анна Миколаївна – доцент кафедри економіки, менеджменту 
та комерційної діяльності; 

Корнєєва Тетяна Сергіївна – асистент кафедри економіки, менеджменту 
та комерційної діяльності; 

Кіріченко Ольга В’ячеславівна – асистент кафедри економіки, 
менеджменту та комерційної діяльності; 

Насипайко Дарія Сергіївна – доцент кафедри міжнародних економічних 
відносин; 

Коваль Лілія Анатоліївна, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу 
та економічної кібернетики. 

Члени апеляційної комісії з спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа»: 

Куликовський Сергій Борисович – доцент кафедри історії, археології, 
інформаційної та архівної справи; 

Стежко Зоя Василівна – доцент кафедри історії, археології, інформаційної 
та архівної справи 

Члени апеляційної комісії з спеціальності «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка»: 

Плєшков Петро Григорович – завідувач кафедри електротехнічних систем 
та енергетичного менеджменту; 

Каліч Віктор Михайлович – професор кафедри автоматизації виробничих 
процесів; 

Савеленко Іван Володимирович – доцент кафедри електротехнічних 
систем та енергетичного менеджменту; 

Члени апеляційної комісії з спеціальності «Прикладна механіка»: 
Шмельов Віталій Миколайович – в.о. завідувача кафедри обробки металів 

тиском; 
Боков Віктор Михайлович – професор кафедри обробки металів тиском; 
Щербина Кирило Костянтинович – старший викладач кафедри 

металорізальних верстатів та систем. 
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Члени апеляційної комісії з спеціальності «Автомобільний транспорт» та 
«Транспортні технології»: 

Жулай Олександр Юрійович – старший викладач кафедри експлуатації та 
ремонту машин; 

Голуб Дмитро Вадимович – доцент кафедри експлуатації та ремонту 
машин; 

Труш Максим Михайлович – асистент кафедри експлуатації та ремонту 
машин. 

Члени апеляційної комісії з спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології», «Телекомунікації та радіотехніка» 

Осадчий Сергій Іванович – завідувач кафедри автоматизації виробничих 
процесів; 

Каліч Віктор Михайлович – професор кафедри автоматизації виробничих 
процесів. 

Члени апеляційної комісії з спеціальності «Будівництво та цивільна 
інженерія»: 

Пашинський Віктор Антонович – професор кафедри будівельних, 
дорожніх машин і будівництва; 

Яцун Володимир Володимирович – доцент кафедри будівельних, 
дорожніх машин і будівництва. 

Члени апеляційної комісії зі спеціальностей «Комп’ютерна інженерія», 
«Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки»: 

Смірнов Олексій Анатолійович – завідувач кафедри програмування та 
захисту інформації; 

Якименко Наталя Миколаївна – доцент кафедри програмування та 
захисту інформації; 

Доренський Олександр Павлович – доцент кафедри програмування та 
захисту інформації 
ВИСТУПИЛИ: Мажейка О.Й. який вніс пропозицію, про затвердження складу 

апеляційних комісій на 2021 р. 

Результати голосування по п. 2: 

За–17 

Утрималось–0 

        Проти–0 
УХВАЛИЛИ:   

1. Затвердити поданий склад  апеляційних комісій на 2021 р. 

2.Членам апеляційних комісій дотримуватись вимог Положень про приймальну 

комісію, апеляційну комісію та Правил прийому. 

 
Голова  приймальної  комісії      Михайло ЧЕРНОВОЛ  

 

Відповідальний секретар ПК      Дмитро БОГАТИРЬОВ  


