


Додаток А 
"Склад ГЗЯОП підготовки бакалаврів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ПРОФЕСІЙНА  ОСВІТА  (МЕТАЛУРГІЯ)" 

підготовки бакалаврів  
за спеціальністю 015.12 "Професійна освіта (металургія)" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1. Учитель 
Інна Борисівна 

к.пед.н. доцент кафедри інженерної 
педагогіки 

гарант освітньої 
програми 

2. Палагута 
Вадим Іванович 

д.філос.н., 
професор

завідувач кафедри інженерної 
педагогіки 

заступник гаранта 
освітньої 
програми 

3. Лучанінова 
Ольга Петрівна 

д.пед.н., 
доцент 

професор кафедри інженерної 
педагогіки 

вчений секретар 
групи 

4. Фоменко 
Ірина Анатоліївна 

- старший викладач кафедри 
інженерної педагогіки 

член групи 

5. Безшкуренко 
Олексій Георгійович 

к.т.н., 
доцент 

старший викладач кафедри 
теорії металургійних процесів 

та хімії 

член групи 

6. Петков 
Валерій Захарович 

- директор ДВНЗ "Дніпровський 
індустріально-педагогічний 

технікум" 

член групи 

7. Лагун 
Віктор Михайлович 

- директор ДВНЗ "Дніпровський 
індустріальний коледж" 

член групи 

8. Романенко 
Марія Вікторівна 

- студентка гр. ПР01-16 член групи 

9. Чорний 
Олександр Юрійович 

- студент гр. ПР01-16 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     І.Б. Учитель 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Інженерної педагогіки"     В.І. Палагута 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО  ТА  ІНФОРМАЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ"  

підготовки бакалаврів  
за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Михайлюк 
Олександр 
Володимирович  

д.і.н., 
професор 

завідувач кафедри 
документознавства та 

інформаційної діяльності 

гарант освітньої 
програми 

2. Савченко  
Сергій Володимирович 

к.і.н., 
доцент 

доцент кафедри 
документознавства та 

інформаційної діяльності 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Прокоф’єва 

Катерина Анатоліївна 
к.філол.н., 
доцент 

доцент кафедри 
документознавства та 

інформаційної діяльності 

вчений секретар 
групи 

4. Решетілова 
Оксана Михайлівна 

к.пед.н. доцент кафедри 
документознавства та 

інформаційної діяльності 

член групи 

5. Ткач 
Леся Миколаївна 

к.філол.н., 
доцент 

доцент кафедри 
документознавства та 

інформаційної діяльності 

член групи 

6. Чуєва 
Альона Вікторівна 

- директор департаменту 
інформаційних технологій 
Дніпровської міської ради 

член групи 

7. Соколянська 
Ірина Анатоліївна 

- завідувач сектору соціального 
захисту населення виконавчого 

комітету Соборної у місті 
Дніпрі ради 

член групи 

8. Музиченко 
Андрій Сергійович 

- студент гр. ДІ01-16 член групи 

9. Скоропад 
Наталія Михайлівна 

- студент гр. ДІ01-17 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     О.В. Михайлюк 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Документознавства та  
інформаційної діяльності"     О.В. Михайлюк 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ПЕРЕКЛАД  З  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ"  

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 035.041 "Філологія (германські мови та літератури, 

переклад включно, англійська перша, німецька друга)" 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Прутчикова 
Валентина Василівна 

к.філол.н., 
доцент 

завідувач кафедри перекладу 
та іноземних мов 

гарант освітньої 
програми 

2. Пасько 
Ганна Михайлівна 

к.філол.н.  доцент кафедри перекладу та 
іноземних мов 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Абрамова 

Олена Вікторівна 
к.філол.н. доцент кафедри перекладу та 

іноземних мов 
вчений секретар 

групи 
4. Калько 

Ріта Миколаївна 
к.філол.н., 
доцент 

доцент кафедри перекладу та 
іноземних мов 

член групи 

5. Острецова 
Ірина Володимирівна 

к.філол.н., 
доцент 

доцент кафедри перекладу та 
іноземних мов 

член групи 

6. Шаркова 
Наталія Федорівна 

к.психол.н., 
доцент 

доцент кафедри перекладу та 
іноземних мов 

член групи 

7. Каленюк 
Станіслав Юрійович 

- директор ТОВ ІНТЕКСТ 
(перекладацька компанія) 

член групи 

8. Вязовська 
Ірина Володимирівна 

- директор навчального центру 
"Іноземні мови" 

член групи 

9. Гомон 
Поліна Геннадіївна 

- студентка гр. ФІ01-17-1 член групи 

10. Пузь 
Дар’я Михайлівна 

- студентка гр. ФІ01-16-1 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.В. Прутчикова 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Перекладу та іноземних мов"    В.В. Прутчикова 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ІНФОРМАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ТА  МОДЕЛЮВАННЯ  В  

ЕКОНОМІЦІ"  
підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 051 "Економіка" 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Бандоріна 
Лілія Миколаївна 

к.е.н., 
доцент 

завідувач кафедри економічної 
інформатики 

гарант освітньої 
програми 

2. Ковальчук 
Костянтин Федорович 

д.е.н., 
професор 

професор кафедри економічної 
інформатики 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Удачина 

Катерина Олександрівна 
к.е.н. доцент кафедри економічної 

інформатики 
вчений секретар 

групи 
4. Савчук 

Лариса Миколаївна 
к.е.н., 

професор 
професор кафедри економічної 

інформатики 
член групи 

5. Лозовська 
Людмила Іванівна 

к.ф.-м.н., 
доцент 

доцент кафедри економічної 
інформатики 

член групи 

6. Величко 
Марина Анатоліївна 

к.е.н. директор ПП "Металомонтаж" член групи 

7. Ковальчук 
Євгеній Віталійович 

– директор ТОВ "Маяк - Центр" член групи 

8. Вишневецький 
Кирило Сергійович 

– студент гр. ЕК01-16 член групи 

9. Юрковська 
Карина Юріївна 

– студент гр. ЕК01-16 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Л.М. Бандоріна 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Економічної інформатики"     Л.М. Бандоріна 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"МІЖНАРОДНА  ЕКОНОМІКА" 

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 051 "Економіка" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Летуча 
Олександра Володимирівна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри міжнародної 
економіки, політичної 
економії та управління 

(МЕПЕУ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Лебедєва  
Валентина Костянтинівна 

к.е.н., 
професор

професор кафедри МЕПЕУ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Ткаченко 

Наталя Іллівна 
к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри МЕПЕУ вчений секретар 
групи 

4. Білоцерківець 
Володимир Вікторович 

д.е.н., 
професор

професор кафедри МЕПЕУ член групи 

5. Золотарьова  
Ольга Володимирівна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри МЕПЕУ член групи 

6. Леонідов 
 Ігор Леонідович 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри МЕПЕУ член групи 

7. Алсуф'єва 
Олена Олександрівна 

- старший викладач МЕПЕУ член групи 

8. Самойленко 
Євген Георгійович 

к.е.н., 
доцент 

директор ПП "Дніпро-
Інтерсталь" 

член групи 

9. Шпіц 
Олена Віталіївна 

- директор по управлінню 
персоналом НВП 

"Поліпром" 

член групи 

10. Белан  
Дар’я Сергіївна 

- студент гр. ЕК02-19 член групи 

11. Корж 
Анастасія Денисівна 

- студент гр. ЕК02-19 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     О.В. Летуча 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Міжнародної економіки, 
політичної економії та управління"    В.М. Тарасевич 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ОБЛІК  І  АУДИТ"  
підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Сокольська 
Рената Борисівна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри обліку і аудиту гарант освітньої 
програми 

2. Зелікман 
Владислав Давидович 

к.т.н., 
доцент 

завідувач кафедри обліку і 
аудиту 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Распопова 

Юлія Олександрівна 
к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри обліку і аудиту вчений секретар 
групи 

4. Король 
Григорета Олександрівна 

к.е.н., 
професор

професор кафедри обліку і 
аудиту 

член групи 

5. Акімова 
Тетяна Валеріївна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри обліку і аудиту член групи 

6. Барановська 
Олена Михайлівна 

- директор ТОВ "Аудиторська 
фірма «Фінем-Консалтінг»", 
член Ради Аудиторської 

Палати України 

член групи 

7. Черевко 
Світлана Володимирівна 

- головний бухгалтер ТОВ 
"Демікс" 

член групи 

8. Близнюк 
Іван Євгенович 

- приватний підприємець член групи 

9. Николенко 
Юлія Юріївна 

- студентка гр. ОА01-16 член групи 

10. Лисенко 
Яна Владиславівна 

- студентка гр. ОА01-17 член групи 

11. Щогла 
Валерія Олександрівна 

- студентка гр. ОА01-17 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Р.Б. Сокольська 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Обліку і аудиту"       В.Д. Зелікман 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ФІНАНСИ,  БАНКІВСЬКА  СПРАВА  ТА  СТРАХУВАННЯ"  

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Сокиринська 
Ірина Геннадіївна 

к.е.н., 
доцент 

завідувач кафедри фінансів гарант освітньої 
програми 

2. Божанова 
Олена Василівна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри фінансів заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Аберніхіна 

Ірина Георгіївна 
к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри фінансів вчений секретар 
групи 

4. Грабчук 
Оксана Миколаївна 

д.е.н., 
доцент 

професор кафедри фінансів член групи 

5. Мушникова 
Світлана Анатоліївна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри фінансів член групи 

6. Чередник 
Антон Валерійович 

- фінансовий директор ТОВ 
"Констрак", м. Дніпро 

член групи 

7. Павленко 
Ганна Юріївна  

- фахівець фінансового відділу 
ТОВ "АТБ Маркет" 

член групи 

8. Вергелес 
Олена Валеріївна 

- головний фахівець ГУ 
Пенсійного фонду України в 
Дніпропетровській області, 

м. Дніпро 

член групи 

9. Терещенко 
Віталій Іванович 

- студент гр. ФК01-16 член групи 

10. Пальцун 
Оксана Сергіївна  

- студентка гр. ФК01-16 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     І.Г. Сокиринська 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Фінансів"        І.Г. Сокиринська 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"МЕНЕДЖМЕНТ"  

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 073 "Менеджмент" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Козенков 
Дмитро Євгенійович 

к.е.н., 
професор

завідувач кафедри 
менеджменту 

гарант освітньої 
програми 

2. Каут 
Ольга Вікторівна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри менеджменту заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Усіченко 

Ірина Володимирівна 
к.ф.-м.н., 
доцент 

доцент кафедри менеджменту вчений секретар 
групи 

4. Фріман 
Євген Михайлович 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри менеджменту член групи 

5. Синиціна 
Юлія Петрівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри менеджменту член групи 

6. Зубанов 
Ігор Віталійович 

- директор ТОВ  "ТІМ+", 
м. Дніпро 

член групи 

7. Козлович 
Владлен Григорович 

- директор ТОВ "ТД 
«Енергополіс»", м. Дніпро 

член групи 

8. Строгуш 
Лідія Володимирівна 

- студент гр. МН01-17-1 член групи 

9. Кузнецова 
Анна Олександрівна 

- студент гр. МН01-16-1 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Д.Є. Козенков 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Менеджменту"       Д.Є. Козенков 



Додаток А 
"Склад ГЗЯОП підготовки бакалаврів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ЕКОНОМІКА  ТА  УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВОМ"  

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Ігнашкіна 
Тетяна Борисівна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри економіки та 
підприємництва ім. Т.Г. Беня (ЕП) 

гарант освітньої 
програми 

2. Педько 
Андрій Борисович 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕП заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Гончарук 

Ольга Валеріївна 
к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕП вчений секретар 
групи 

4. Довбня 
Світлана Борисівна 

д.е.н., 
професор

завідувачка кафедри ЕП член групи 

5. Гулик 
Тетяна Володимирівна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕП член групи 

6. Касьян 
Ірина Валеріївна 

- керівник проектів та програм ТОВ 
"Стратегічний партнер Дніпро" 

член групи 

7. Семенов 
Дмитро Іванович 

- начальник відділу розробки 
продуктів корпоративного бізнесу 

КБ "Радабанк" 

член групи 

8. Чернишов 
Юрій Олексійович 

- студент гр. ЕП01-16 член групи 

9. Журенкова 
Аліна Олександрівна 

- студент гр. ЕП01-18 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Т.Б. Ігнашкіна 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувачка кафедри "Економіки 
та підприємництва ім. Т.Г. Беня"    С.Б. Довбня 



Додаток А 
"Склад ГЗЯОП підготовки бакалаврів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ЕКОЛОГІЯ"  

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 101 "Екологія" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Єрьомін 
Олександр Олегович 

д.т.н., 
професор 

завідувач кафедри екології, 
теплотехніки та охорони праці 

(ЕТОП) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Матухно 
Олена Вікторівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Прокопенко 

Олена Михайлівна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП вчений секретар 
групи 

4. Романько 
Ярослав Вікторович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП член групи 

5. Іванов 
Іван Іванович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП член групи 

6. Сідєков 
Андрій Кабдугалієвич 

- директор КП "Центр 
екологічного моніторингу ДОР" 

член групи 

7. Білашенко 
Ольга Геннадіївна 

к.геолог.н. начальник відділу 
природоохоронних заходів 

управління охорони 
навколишнього середовища 
департаменту екологічної 

політики Дніпровської міської 
ради, заступник начальника 

управління охорони 
навколишнього середовища 

департаменту 

член групи 

8. Марина 
Андрій Іванович 

- студент гр. ЕО01-17 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     О.О. Єрьомін 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Заступник завідувача кафедри "Екології,  
теплотехніки та охорони праці"    О.В. Гупало 



Додаток А 
"Склад ГЗЯОП підготовки бакалаврів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ІНЖЕНЕРІЯ  ПРОГРАМНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"  

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Селівьорстова 
Тетяна Віталіївна  

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри інформаційних 
технологій і систем (ІТС) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Гуда 
Антон Ігорович 

д.т.н., 
професор 

професор кафедри ІТС заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Островська 

Катерина Юріївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС  вчений секретар 
групи 

4. Кірія 
Руслан Віссаріонович 

д.т.н., 
с.н.с.  

професор кафедри ІТС член групи 

5. Кавац 
Олена Олександрівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС член групи 

6. Булана 
Тетяна Михайлівна  

к.т.н. директор інжинірингової школи 
"Представництва «Ноосфера 

венчурс ЮЕсЕй, Інк.»" 

член групи 

7. Саричев 
Олександр Павлович 

д.т.н., 
с.н.с. 

старший науковий співробітник 
Інституту технічної механіки 
Національної академії наук 

України і Державного 
космічного агентства України 

член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Т.В. Селівьорстова 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Заступник завідувача кафедри  
"Інформаційних технологій і систем"    Г.Ю. Станчиц 



Додаток А 
"Склад ГЗЯОП підготовки бакалаврів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ІНФОРМАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ"  

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Дмитрієва 
Ірина Сергіївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри інформаційних 
технологій і систем (ІТС) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Гнатушенко 
Вікторія 
Володимирівна 

д.т.н., 
професор 

професор кафедри ІТС заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Островська 

Катерина Юріївна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС вчений секретар 
групи 

4. Кірія 
Руслан Віссаріонович 

д.т.н., 
с.н.с. 

професор кафедри ІТС член групи 

5. Кавац 
Олена Олександрівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС член групи 

6. Булана 
Тетяна Михайлівна  

к.т.н. директор інжинірингової школи 
"Представництва «Ноосфера 

венчурс ЮЕсЕй, Інк.»" 

член групи 

7. Саричев 
Олександр Павлович 

д.т.н., 
с.н.с. 

старший науковий співробітник 
Інституту технічної механіки 
Національної академії наук 

України і Державного 
космічного агентства України 

член групи 

8. Авраменко 
Ігор Андрійович 

- студент гр. КН01-18 член групи 

9. Трегуб 
Роман Миколайович 

- студент гр. КН01-18 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     І.С. Дмитрієва 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Заступник завідувача кафедри  
"Інформаційних технологій і систем"    Г.Ю. Станчиц 



Додаток А 
"Склад ГЗЯОП підготовки бакалаврів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ТЕХНОЛОГІЯ  МАШИНОБУДУВАННЯ"  

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Гришин 
Володимир Сергійович 

к.т.н., 
доцент 

завідувач кафедри технології 
машинобудування (ТМ) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Ткаченко 
Едуард Анатолійович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри ТМ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Негруб 

Світлана Леонідівна  
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ТМ вчений секретар 
групи 

4. Марунич 
В’ячеслав Олексійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ТМ член групи 

5. Самокиш 
Дмитро Миколайович 

к.т.н. доцент кафедри ТМ член групи 

6. Торопов 
Геннадій Олександрович 

к.т.н. директор Дніпропетровського 
дослідного інструментального 

заводу 

член групи 

7. Товкун 
В’ячеслав Іванович 

- заступник головного 
інженера, головний 
конструктор ВАТ 

"Дніпропетровський 
агрегатний завод" 

член групи 

8. Грядунов 
Вадим Анатолійович 

- директор з виробництва ТОВ 
"Інтеравіаінвест" 

член групи 

9. Нестеренко 
Маргарита Володимирівна 

- студентка гр. ІМ01-17-1 член групи 

10. Лебідь 
Олександр Дмитрович 

- студент гр. ІМ01-17-2 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.С. Гришин 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Технологія машинобудування"    В.С. Гришин 



Додаток А 
"Склад ГЗЯОП підготовки бакалаврів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО"  

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 132 "Матеріалознавство" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Куцова 
Валентина Зиновіївна 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри 
матеріалознавства 

гарант освітньої 
програми 

2.  Дейнеко 
Леонід Миколайович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри термічної 
обробки металів 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Біла 

Олена Вікторівна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри покриттів, 
композиційних матеріалів і 

захисту металів 

вчений секретар 
групи 

4. Гребенєва 
Анна Вікторівна 

к.т.н. доцент кафедри 
матеріалознавства 

член групи 

5. Семенова 
Ірина Олегівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри 
матеріалознавства 

член групи 

6. Рослик 
Ірина Геннадіївна 

к.т.н., 
доцент 

професор кафедри покриттів, 
композиційних матеріалів і 

захисту металів 

член групи 

7. Чмельова 
Валентина Степанівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри термічної 
обробки металів 

член групи 

8. Бабаченко 
Олександр Іванович 

д.т.н., 
професор

директор Інституту чорної 
металургії НАНУ (ІЧМ 

НАНУ) 

член групи 

9. Кононенко 
Анна Олександрівна 

к.т.н., 
с.н.с. 

вчений секретар ІЧМ НАНУ член групи 

10. Літус 
Дмитро Олегович 

- студент гр. МВ01-18-1 член групи 

11. Новіков 
Артем Андрійович 

- студент гр. МВ01-18-2 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.З. Куцова 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Матеріалознавства"   В.З. Куцова 



Додаток А 
"Склад ГЗЯОП підготовки бакалаврів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ГАЛУЗЕВЕ  МАШИНОБУДУВАННЯ"  

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Мазур 
Ігор Анатолійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри машин та 
агрегатів металургійного 
виробництва (МАМВ) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Білодіденко 
Сергій Валентинович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри МАМВ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Кононов 

Дмитро Олександрович 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри машин та 
агрегатів металургійного 

виробництва 

вчений секретар 
групи 

4. Назарець 
Віктор Семенович 

к.т.н., 
доцент 

завідувач кафедри колісних та 
гусеничних транспортних 

засобів 

член групи 

5. Єрмократьєв 
Віктор Олексійович 

к.т.н., 
доцент 

декан механіко-
машинобудівного факультету  

член групи 

6. Муравйова 
Ірина Генадіївна 

д.т.н., 
професор

завідувач відділу Інституту 
чорної металургії 

ім. З.І. Некрасова НАН 
України 

член групи 

7. Ібрагімов 
Мехман Саядулайович 

- головний інженер ПрАТ 
"Дніпровський металургійний 

завод" 

член групи 

8. Пелих 
Ігор Володимирович 

к.т.н. провідний фахівець ПрАТ 
"Дніпровський металургійний 

завод" 

член групи 

9. Кубанов 
Сергій Миколайович 

- заступник керівника 
комплексу ДП КБ "Південне" 

член групи 

10. Нікулін 
Олександр Дмитрович 

- студент гр. МБ01-16-2 член групи 

11. Толстунова 
Марія Володимирівна 

- студентка гр. МБ01-16-1 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     І.А. Мазур 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Машин та агрегатів  
металургійного виробництва"    С.В. Білодіденко 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ТЕХНОЛОГІЇ  ТА  ОБЛАДНАННЯ  ВИРОБНИЦТВА  МЕТАЛІВ  І  

СПЛАВІВ" 
підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 136 "Металургія" 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада 
Обов'язки 
члена 
групи 

1.  Нізяєв 
Костянтин 
Георгійович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри металургії 
сталі 

гарант 
освітньої 
програми 

2.  Надточій 
Анжела Анатоліївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри теорії 
металургійних процесів та хімії 

заступник 
гаранта 
освітньої 
програми 

3. Мамешин 
Валерій Сергійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри металургії сталі вчений 
секретар 
групи 

4. Ягольник 
Максим Вікторович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри металургії 
чавуну 

член групи

5. Дерев’янко 
Ігор Володимирович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри 
електрометалургії 

член групи

6. Поляков 
Георгій 
Анатолійович 

- старший викладач кафедри 
електрометалургії 

член групи

7. Баталов 
Антон Геннадійович 

- директор з виробництва ПАТ 
"Інтерпайп Дніпропетровський 

Втормет" 

член групи

8. Россоха 
Дмитро 
Олександрович 

- головний металург ТОВ НВП 
"Васильківський рудо-

відновлювальний завод", пгт. 
Васильківка 

член групи

9. Захарченко 
Валентин 
Миколайович 

к.т.н. головний доменщик Об'єднання 
підприємств 

"Укрметалургпром", м. Київ 

член групи

10. Лапін 
Євген 
Володимирович 

- головний інженер АТ 
"Нікопольській завод 

феросплавів" 

член групи

11. Єрак 
Володимир 
Миколайович 

 заст. директора з технічного 
обслуговування ТОВ МЗ 

"Дніпросталь" 

член групи

12. Клипа 
Олексій Юрійович  

- студент гр. МЕ01-16 член групи
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№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада 
Обов'язки 
члена 
групи 

13. Журавльова 
Ірина Володимирівна 

- студент гр. МЕ02-16 член групи

14. Кисленко 
Валентина Валеріївна 

- студент гр. МЕ03-17 член групи

15. Троценко 
Олеся Анатоліївна 

- студент гр. МЕ04-17 член групи

16. Рибалкіна 
Юлія Миколаївна 

- студент гр. МЕ06-17 член групи

 
 
Гарант освітньої програми     К.Г. Нізяєв 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Металургії  чавуну"    А.К. Тараканов 
 
Завідувач кафедри "Металургії  сталі"    Б.М. Бойченко 
 
Завідувач кафедри "Теорії  
металургійних процесів та хімії"     Д.А. Ковальов  
 
Завідувач кафедри "Електрометалургії"    М.І. Гасик 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ТЕХНОЛОГІЇ  ТА  ОБЛАДНАННЯ  ОБРОБКИ  МЕТАЛІВ  ТИСКОМ" 

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 136 "Металургія" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки 
члена групи

1.  Фролов 
Ярослав Вікторович 

д.т.н., 
професор 

завідувач кафедри обробки 
металів тиском ім. акад. 
О.П. Чекмарьова (ОМТ) 

гарант 
освітньої 
програми 

2.  Бояркін 
В'ячеслав 
Володимирович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ОМТ заступник 
гаранта 
освітньої 
програми 

3. Самсоненко 
Андрій Анатолійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ОМТ вчений 
секретар 
групи 

4. Бобух 
Олександр Сергійович 

к.т.н. доцент кафедри ОМТ член групи 

5. Кузьміна 
Ольга Михайлівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ОМТ член групи 

6. Дьоміна 
Катерина Геннадіївна 

к.т.н. старший науковий співробітник 
відділу проблем деформаційно-

термічної обробки конструкційних 
сталей Інституту чорної металургії 
ім. З.І. Некрасова НАН України 

член групи 

7. Краєв 
Максим Валерійович 

к.т.н. провідний інженер ОТ ТУ ПрАТ 
"Дніпровський металургійний 

завод" 

член групи 

8. Носко 
Максим Іванович  

- аспірант кафедри ОМТ член групи 

9. Поліщук 
Катерина Андріївна 

- студент гр. МЕ07-17-1 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Я.В. Фролов 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри 
"Обробки металів тиском 
ім. акад. О.П. Чекмарьова"     Я.В. Фролов 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ТЕХНОЛОГІЇ  ТА  ОБЛАДНАННЯ  ЛИВАРНОГО  ВИРОБНИЦТВА" 

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 136 "Металургія" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Хричиков 
Валерій Євгенович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри ливарного 
виробництва (ЛВ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Селівьорстов 
Вадим Юрійович 

д.т.н., 
професор

декан електрометалургійного 
факультету 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Мазорчук 

Володимир Федорович 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЛВ вчений секретар 
групи 

4. Іванова 
Людмила Харитонівна 

д.т.н., 
професор

професор кафедри ЛВ член групи 

5. Доценко 
Юрій Валерійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЛВ член групи 

6. Каргінов 
Володимир Петрович 

- керівник групи, головний 
експерт НПП "СОЮЗ", 

м. Дніпро 

член групи 

7. Чересло 
Андрій Рейнгольдович 

- головний металург ВАТ 
"Дніпроважмаш" 

член групи 

8. Смирнов 
Іван Юрійович 

- студент гр. МЛ01-17 член групи 

9. Жибуль 
Ганна Андріївна 

- студент гр. МЛ01-16 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.Є. Хричиков 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Ливарне виробництво"   В.Є. Хричиков 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА,  ЕЛЕКТРОТЕХНІКА  ТА  

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА" 
підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Ніколенко 
Анатолій Васильович 

к.т.н., 
доцент 

завідувач кафедри 
електротехніки та 

електропривода (ЕТ та ЕП) 

гарант освітньої 
програми 

2. Кузнецов 
Віталій Вадимович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТ та ЕП заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Стьопкін 

Василь Володимирович 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТ та ЕП вчений секретар 
групи 

4. Іващенко 
Валерій Петрович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри ЕТ та ЕП член групи 

5. Нежурін 
Вадим Ілліч 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТ та ЕП член групи 

6. Кажан 
Володимир Євстафійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТ та ЕП член групи 

7. Костенко 
Олександр Леонідович 

- начальник Дніпровських 
високовольтних електричних 

мереж ПАТ ДТЕК 
"Дніпрообленерго" 

член групи 

8. Філенко 
Денис Володимирович 

- головний електрик киснево-
конверторного цеху ПрАТ 

"ДМЗ" 

член групи 

9. Паламарчук 
Ольга Олександрівна 

- студент гр. АП01-16 член групи 

10. Бражнік 
Вадим Костянтинович 

- студент гр. АП01-16 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     А.В. Ніколенко 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Електротехніки та  
електропривода"        А.В. Ніколенко 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА" 
підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" 
 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Шишко 
Юлія Вікторівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри промислової 
теплоенергетики (ПТЕ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Адаменко 
Денис Сергійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ПТЕ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Усенко 

Андрій Юрійович 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ПТЕ вчений секретар 
групи 

4. Губинський 
Михайло Володимирович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри ПТЕ член групи 

5. Перерва 
Валерія Яківна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ПТЕ член групи 

6. Будько 
Владислав Євгенович 

- директор ПП 
"Пневмоагрегат", м. Дніпро 

член групи 

7. Шишка 
Катерина Миколаївна 

- технічний директор, в.о. 
генерального директора ПП 

"ЕСКО «ЕнергоІнжиніринг»", 
м. Дніпро 

член групи 

8. Зінченко 
Вікторія Олександрівна  

- студент гр. ТЕ01-19 член групи 

9. Кравченко 
Данило Сергійович  

- студент гр. ТЕ01-19 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Ю.В. Шишко 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Промислової  
теплоенергетики"      В.О. Пінчук 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"АВТОМАТИЗАЦІЯ  ТА  КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ  

ТЕХНОЛОГІЇ" 
підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Головко 
В’ячеслав Ілліч 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
автоматизації виробничих 

процесів (АВП) 

гарант освітньої 
програми 

2. Рибальченко 
Марія Олександрівна 

к.т.н., 
доцент 

завідувач кафедри АВП  заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Михайловський 

Микола Володимирович 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри АВП вчений секретар 
групи 

4. Потап 
Олег Юхимович 

к.т.н., 
доцент 

професор кафедри АВП член групи 

5. Єгоров 
Олександр Петрович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри АВП член групи 

6. Шибакінський 
Володимир Іванович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри АВП член групи 

7. Кухта 
Олег Володимирович 

- технічний директор ТОВ 
"ТРИОС" 

член групи 

8. Нестеренко 
Олексій Юрійович 

- начальник відділу КВПтаА 
ПрАТ "Дніпровський 
металургійний завод" 

член групи 

9. Смикова 
Валерія Іванівна 

- студентка гр. АВ01-16 член групи 

10. Тикман 
Нікіта Сергійович 

- студент гр. АВ01-16 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.І. Головко 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Автоматизації виробничих процесів"   М.О. Рибальченко 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ЯКІСТЬ,  МЕТРОЛОГІЯ  ТА  ЕКСПЕРТИЗА" 

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Должанський 
Анатолій Михайлович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри "Якість, 
стандартизація та 

сертифікація" (ЯСС) 

гарант освітньої 
програми 

2. Ломов  
Ілля Миколайович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЯСС заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Максакова 

Оксана Сергіївна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЯСС вчений секретар 
групи 

4. Бондаренко 
Оксана Анатоліївна 

к.т.н.  доцент кафедри ЯСС член групи 

5. Чорноіваненко 
Катерина Олександрівна 

к.т.н. , 
доцент 

доцент кафедри ЯСС член групи 

6. Полякова  
Наталія Володимирівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЯСС член групи 

7. Король 
Радомир Миколайович 

к.т.н. директор Державного 
підприємства "Науково-

дослідний та 
конструкторсько-

технологічний інститут 
трубної промисловості імені 

Я.Ю. Осади"  

член групи 

8. Півень 
Олександр Іванович 

- начальник відділу 11 (систем 
менеджменту якості та 
верифікації проектів за 

стандартами ISO серії 9000) 
КБ "Південне" 

член групи 

9. Зайцева 
Дар’я Сергіївна  

- студентка гр. СТ01-17 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми      А.М. Должанський 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Якість,  
стандартизація та сертифікація"     А.М. Должанський 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ХІМІЧНІ  ТЕХНОЛОГІЇ" 
підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 161 "Хімічні технології  та інженерія" 
 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Чемеринський 
Михайло Сергійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри 
металургійного палива та 

вогнетривів (МПВ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Малий 
Євген Іванович 

д.т.н., 
доцент 

професор кафедри МПВ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Шумейко 

Тетяна Олександрівна 
к.т.н.  асистент кафедри МПВ вчений секретар 

групи 
4. Старовойт 

Анатолій Григорович 
д.т.н., 

професор
завідувач кафедри МПВ член групи 

5. Голуб 
Ірина Валеріївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри МПВ член групи 

6. Авдеюк 
Ілля Миколайович 

- ген. директор ПрАТ 
"Красноармійський динасовий 

завод", м. Покровськ 

член групи 

7. Джоджуа 
Реваз Анзорович  

к.е.н. директор зі стратегії та 
розвитку ПАТ "ЗНВКИФ 
«Дженерал Инвестмент 
Ресурсес»", м. Дніпро 

член групи 

8. Танцюра 
Ірина Анатоліївна 

- студент гр. ХТ01-16 член групи 

9. Шульга 
Вікторія Віталіївна 

- студент гр. ХТ01-16 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми      М.С. Чемеринський 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Металургійного  
палива та вогнетривів"       А.Г. Старовойт 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ПЕРЕРОБКА  НАФТИ  ТА  ГАЗУ" 

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 161 "Хімічні технології  та інженерія" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Малий 
Євген Іванович 

д.т.н., 
доцент 

професор кафедри 
металургійного палива та 

вогнетривів (МПВ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Чемеринський 
Михайло Сергійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри МПВ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Шумейко 

Тетяна Олександрівна 
к.т.н.  асистент кафедри МПВ вчений секретар 

групи 
4. Старовойт 

Марія Анатоліївна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри МПВ член групи 

5. Сорокін 
Євгеній Леонідович  

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри МПВ член групи 

6. Болецький 
Олександр Ярославович 

- заст. генерального директора 
з виробництва ТОВ 

"Карпатнафтахім", м. Калуш 

член групи 

7. Горбенко 
Володимир Ілліч 

- провідний спеціаліст УНПА 
"Укркокс", м. Дніпро 

член групи 

8. Клочкова 
Дар`я Євгенівна 

- студент гр. ХТ03-16 член групи 

9. Однорог 
Антон Ігорович 

- студент гр. ХТ03-16 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми      Є.І. Малий 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Металургійного  
палива та вогнетривів"       А.Г. Старовойт 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ТЕХНОЛОГІЇ  ЗАХИСТУ  НАВКОЛИШНЬОГО  СЕРЕДОВИЩА" 

підготовки бакалаврів 
за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Саввін 
Олександр Віталійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри екології, 
теплотехніки та охорони 

праці (ЕТОП) 

гарант освітньої 
програми 

2. Грес 
Леонід Петрович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри ЕТОП заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Прокопенко 

Олена Михайлівна 
к.х.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП вчений секретар 
групи 

4. Матухно 
Олена Вікторівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП член групи 

5. Суліменко 
Сергій Євгенович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП член групи 

6. Сергєєв 
Віктор Володимирович 

д.е.н. голова федерації організацій 
роботодавців 

Дніпропетровщини, радник 
голови Дніпропетровської 
облдержадміністрації 

член групи 

7. Гордієнко 
Ганна Володимирівна 

 провідний спеціаліст відділу 
екології дирекції з охорони 
праці та екології  ПрАТ 

"Дніпровський металургійний 
завод" 

член групи 

8. Коваленко 
Карина Андріївна 

 студент гр. ТЗ01-17 член групи 

 
 
Гарант освітньої програми      О.В. Саввін 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Екології,  
теплотехніки та охорони праці"     О.О. Єрьомін 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ПРОФЕСІЙНА  ОСВІТА  (МЕТАЛУРГІЯ)"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 015.12 "Професійна освіта (металургія)" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Лучанінова 
Ольга Петрівна 

д.пед.н., 
доцент 

професор кафедри інженерної 
педагогіки 

гарант освітньої 
програми 

2. Палагута 
Вадим Іванович 

д.філос.н., 
професор 

завідувач кафедри інженерної 
педагогіки 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Учитель 

Інна Борисівна 
к.пед.н. доцент кафедри інженерної 

педагогіки 
вчений секретар 

групи 
4. Фоменко 

Ірина Анатоліївна 
- старший викладач кафедри 

інженерної педагогіки 
член групи 

5. Колбін 
Микола Олексійович  

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ТМП та хімії член групи 

6. Семенов  
Андрій Іванович 

- директор приватного закладу 
"Центр професійної освіти і 
навчання", м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область 

член групи 

7. Копернак 
Віталій Анатолійович 

- комерційний директор ТОВ 
"Щедро" 

член групи 

8. Романова  
Ірина Анатоліївна 

- директор відділу по роботі з 
персоналом 

член групи 

9. Петков  
Валерій Захарович 

- директор Дніпровського 
індустріально-педагогічного 

технікуму 

член групи 

10. Атрошенко  
Вікторія Володимирівна 

- студент гр. ПР01-15-М член групи 

11. Латоша  
Ксенія Вікторівна 

- студент гр. ПР01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     О.П. Лучанінова 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри 
"Інженерної педагогіки"     В.І. Палагута 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО  ТА  ІНФОРМАЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Михайлюк 
Олександр 
Володимирович  

д.і.н., 
професор 

завідувач кафедри 
документознавства та 

інформаційної діяльності 

гарант освітньої 
програми 

2. Савченко  
Сергій Володимирович 

к.і.н., 
доцент 

доцент кафедри 
документознавства та 

інформаційної діяльності 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Прокоф’єва 

Катерина Анатоліївна 
к.філол.н., 
доцент 

доцент кафедри 
документознавства та 

інформаційної діяльності 

вчений секретар 
групи 

4. Решетілова 
Оксана Михайлівна 

к.пед.н. доцент кафедри 
документознавства та 

інформаційної діяльності 

член групи 

5. Ткач 
Леся Миколаївна 

к.філол.н., 
доцент 

доцент кафедри 
документознавства та 

інформаційної діяльності 

член групи 

6. Чуєва 
Альона Вікторівна 

- директор департаменту 
інформаційних технологій 
Дніпровської міської ради 

член групи 

7. Соколянська 
Ірина Анатоліївна 

- завідувач сектору соціального 
захисту населення виконавчого 

комітету Соборної у місті 
Дніпрі ради 

член групи 

8. Крилова 
Наталія  Олександрівна 

- студент гр. ДІ01-14-М член групи 

9. Козар 
Оксана Романівна 

- студент гр. ДІ01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     О.В. Михайлюк 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Документознавства та  
інформаційної діяльності"     О.В. Михайлюк 
 



Додаток Б 
"Склад ГЗЯОП підготовки магістрів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
 

29 

Група забезпечення якості освітньої програми 
"ІНФОРМАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ТА  МОДЕЛЮВАННЯ  В  

ЕКОНОМІЦІ"  
підготовки магістрів 

за спеціальністю 051 "Економіка" 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Савчук 
Лариса Миколаївна 

к.е.н., 
професор 

професор кафедри економічної 
інформатики 

гарант освітньої 
програми 

2. Ковальчук 
Костянтин Федорович 

д.е.н., 
професор 

професор кафедри економічної 
інформатики 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Удачина 

Катерина Олександрівна 
к.е.н. доцент кафедри економічної 

інформатики 
вчений секретар 

групи 
4. Бандоріна 

Лілія Миколаївна 
к.е.н., 
доцент 

завідувач кафедри економічної 
інформатики 

член групи 

5. Лозовська 
Людмила Іванівна 

к.ф.-м.н., 
доцент 

доцент кафедри економічної 
інформатики 

член групи 

6. Величко 
Марина Анатоліївна 

к.е.н. директор ПП "Металомонтаж" член групи 

7. Ковальчук 
Євгеній Віталійович 

– директор ТОВ "Маяк - Центр" член групи 

8. Самоткан 
Олена Дмитрівна 

– студент гр. ЕК01-15-М член групи 

9. Бондар 
Андрій Вікторович 

– студент гр. ЕК01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Л.М. Савчук 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Економічної інформатики"     Л.М. Бандоріна 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"МІЖНАРОДНА  ЕКОНОМІКА"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 051 "Економіка" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Тарасевич  
Віктор Миколайович 

д.е.н., 
професор

завідувач кафедри 
міжнародної економіки, 
політичної економії  та 
управління (МЕПЕУ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Завгородня  
Олена  Олександрівна 

д.е.н., 
професор

професор кафедри МЕПЕУ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Золотарьова  

Ольга Володимирівна 
к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри МЕПЕУ вчений секретар 
групи 

4. Білоцерківець 
Володимир Вікторович 

д.е.н., 
професор

професор кафедри МЕПЕУ член групи 

5. Лебедєва  
Валентина Костянтинівна 

к.е.н., 
професор

професор кафедри МЕПЕУ член групи 

6. Летуча  
Олександра Володимирівна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри МЕПЕУ член групи 

7. Самойленко 
Євген Георгійович 

к.е.н., 
доцент 

директор ПП "Дніпро-
Інтерсталь" 

член групи 

8. Шпіц 
Олена Віталіївна 

- директор по управлінню 
персоналом НВП 

"Поліпром" 

член групи 

9. Бабуцький  
Ігор Віталійович 

- студент гр. ЕК902-14-М член групи 

10. Варшавська (Кохан) 
Анастасія Юріївна 

- студент гр. ЕК02-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.М. Тарасевич 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Міжнародної економіки, 
політичної економії та управління"    В.М. Тарасевич 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ОБЛІК  І  АУДИТ"  
підготовки магістрів 

за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Акімова 
Тетяна Валеріївна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри обліку і аудиту гарант освітньої 
програми 

2. Зелікман 
Владислав Давидович 

к.т.н., 
доцент 

завідувач кафедри обліку і 
аудиту 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Распопова 

Юлія Олександрівна 
к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри обліку і аудиту вчений секретар 
групи 

4. Король 
Григорета Олександрівна 

к.е.н., 
професор

професор кафедри обліку і 
аудиту 

член групи 

5. Сокольська 
Рената Борисівна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри обліку і аудиту член групи 

6. Крапівко 
Михайло Леонідович 

- виконавчий директор ПП 
"Аудиторська фірма 

«Бухгалтер»", член Ради ГС 
"Ліга Аудиторів України" 

член групи 

7. Лук’янець 
Алла Іванівна 

- головний бухгалтер ТОВ 
"Бессонови" 

член групи 

8. Любавіна 
Аліна Петрівна 

- студентка гр. ОА01-14-М член групи 

9. Бельмас 
Дарина Олександрівна 

- студентка гр. ОА01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Т.В. Акімова 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Обліку і аудиту"       В.Д. Зелікман 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ФІНАНСИ,  БАНКІВСЬКА  СПРАВА  ТА  СТРАХУВАННЯ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Сокиринська 
Ірина Геннадіївна 

к.е.н., 
доцент 

завідувач кафедри фінансів гарант освітньої 
програми 

2. Божанова 
Олена Василівна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри фінансів заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Аберніхіна 

Ірина Георгіївна 
к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри фінансів вчений секретар 
групи 

4. Грабчук 
Оксана Миколаївна 

д.е.н., 
доцент 

професор кафедри фінансів член групи 

5. Мушникова 
Світлана Анатоліївна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри фінансів член групи 

6. Чередник 
Антон Валерійович 

- фінансовий директор ТОВ 
"Констрак", м. Дніпро 

член групи 

7. Павленко 
Ганна Юріївна  

- фахівець фінансового відділу 
ТОВ "АТБ Маркет" 

член групи 

8. Вергелес 
Олена Валеріївна 

- головний фахівець ГУ 
Пенсійного фонду України в 
Дніпропетровській області, 

м. Дніпро 

член групи 

9. Литвиненко 
Яна Ярославівна  

- студент гр. ФК01-15-М член групи 

10. Лисенко 
Маргарита Геннадіївна  

- студент гр. ФК01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     І.Г. Сокиринська 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Фінансів"        І.Г. Сокиринська 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"МЕНЕДЖМЕНТ  ОРГАНІЗАЦІЙ  І  АДМІНІСТРУВАННЯ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 073 "Менеджмент" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Козенков 
Дмитро Євгенійович 

к.е.н., 
професор

завідувач кафедри 
менеджменту 

гарант освітньої 
програми 

2. Синиціна 
Юлія Петрівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри менеджменту заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Крамаренко 

Аліса Василівна 
к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри менеджменту вчений секретар 
групи 

4. Лисенко 
Тетяна Іллівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри менеджменту член групи 

5. Черченко 
Олександр Лукич 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри менеджменту член групи 

6. Логвиненко 
Олександр Вікторович 

- начальник відділу закупок ТОВ  
"Ювілейний", м. Дніпро 

член групи 

7. Степанов 
Анатолій Леонідович 

- директор ТОВ "ВП 
«Енергополіс»", м. Дніпро 

член групи 

8. Чебанова 
Маргарита Олександрівна 

- студент гр. МН01-15-М член групи 

9. Пелих 
Марія Юріївна 

- студент гр. МН03-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Д.Є. Козенков 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Менеджменту"       Д.Є. Козенков 
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"Склад ГЗЯОП підготовки магістрів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
 

34 

Група забезпечення якості освітньої програми 
"МЕНЕДЖМЕНТ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 073 "Менеджмент" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Квасова 
Людмила Сергіївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри менеджменту гарант освітньої 
програми 

2. Шпортько 
Ганна Юріївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри менеджменту заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Вишневська 

Марія Костянтинівна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри менеджменту вчений секретар 
групи 

4. Альошина 
Тетяна Валеріївна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри менеджменту член групи 

5. Каут 
Ольга Вікторівна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри менеджменту член групи 

6. Цурбан 
Олексій Костянтинович 

- управляючий директор ТОВ 
"ТД «Перспектива»", м. Дніпро 

член групи 

7. Кандауров 
Юрій Васильович 

. голова правління АТ "А-Банк", 
м. Дніпро 

член групи 

8. Савченко 
Дар`я Олександрівна 

 студент гр. МН03-15-М член групи 

9. Карабаш 
Анастасія Геннадіївна 

- студент гр. МН03-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Л.С. Квасова 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Менеджменту"       Д.Є. Козенков 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"УПРАВЛІННЯ  ПРОЕКТАМИ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 073 "Менеджмент" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Рулікова 
Наталія Сергіївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри 
інтелектуальної власності та 
управління проектами (ІВ та 
УП) 

гарант освітньої 
програми 

2. Григоренко 
Володимир Устинович 

д.т.н., 
професор 

професор кафедри ІВ та УП заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Виприцький 

Андрій Олексійович 
к.юрид.н., 
доцент 

доцент кафедри ІВ та УП вчений секретар 
групи 

4. Кармазіна 
Лілія Леонідівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІВ та УП член групи 

5. Чумак 
Галина Вікторівна 

- начальник відділу роздрібного 
продажу ПАТ "Страхова 

компанія «САЛАМАНДРА»" 

член групи 

6. Єгурнов 
Олександр Іванович 

к.т.н. директор з науки та 
перспективного розвитку ТОВ 

"Ана-Темс" 

член групи 

7. Кунгурцева 
Тетяна Андріївна 

- студент гр. УП902-14-М член групи 

8. Рудченко 
Олександра Віталіївна 

- студент гр. УП902-14-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Н.С. Рулікова 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри 
"Інтелектуальної власності 
та управління проектами"     Н.П. Корогод 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА  ВЛАСНІСТЬ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 073 "Менеджмент" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Корогод 
Наталія Петрівна 

к.пед.н., 
доцент 

завідувач кафедри інтелектуальної 
власності та управління 
проектами (ІВ та УП) 

гарант освітньої 
програми 

2. Петренко 
Віталій Олександрович 

д.т.н., 
доцент 

професор кафедри ІВ та УП заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Мироненко 

Ірина Євгеніївна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІВ та УП вчений секретар 
групи 

4. Новородовська 
Тетяна Сергіївна 

к.біол.н., 
доцент 

доцент кафедри ІВ та УП член групи 

5. Єгорова 
Тамара Петрівна 

- директор Патентно-правового 
бюро "СКТ", патентний повірений 

України, реєстр. № 174 

член групи 

6. Воротніков 
Віталій Анатолійович 

к.е.н. начальник сектору патентно-
дослідницького відділу 

Державного підприємства 
"Конструкторське бюро 

«Південне» імені М.К. Янгеля" 

член групи 

7. Шевченко 
Ганна Володимирівна 

- студент гр. ІВ01-14-М член групи 

8. Попович 
Інеса Юріївна  

- студент гр. ІВ01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Н.П. Корогод 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри 
"Інтелектуальної власності 
та управління проектами"     Н.П. Корогод 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ЕКОНОМІКА  ТА  УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВОМ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Довбня 
Світлана Борисівна 

д.е.н., 
професор

завідувачка кафедри економіки 
та підприємництва ім. Т.Г. Беня 

(ЕП) 

гарант освітньої 
програми 

2. Письменна 
Олександра 
Олександрівна  

к.е.н. доцент кафедри ЕП заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Семенова 

Тетяна Валеріївна 
к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕП вчений секретар 
групи 

4. Ігнашкіна 
Тетяна Борисівна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕП член групи 

5. Романовський 
Ігор Георгійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕП член групи 

6. Пономаренко 
Руслан Валерійович 

- директор з фінансів, головний 
бухгалтер ПАТ "Нікопольський 

завод феросплавів" 

член групи 

7. Мельникова 
Світлана Володимирівна 

- директор ТОВ "Бі Ті 
Солюшинс" 

член групи 

8. Душина 
Анастасія Володимирівна 

- студент гр. ЕП01-15-М член групи 

9. Шкіль 
Інна Володимирівна 

- студент гр. ЕП01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     С.Б. Довбня 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувачка кафедри "Економіки 
та підприємництва ім. Т.Г. Беня"    С.Б. Довбня 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ЕКОЛОГІЯ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 101 "Екологія" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Матухно 
Олена Вікторівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри екології, 
теплотехніки та охорони праці 

(ЕТОП) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Єрьомін 
Олександр Олегович 

д.т.н., 
професор 

завідувач кафедри ЕТОП заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Прокопенко 

Олена Михайлівна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП вчений секретар 
групи 

4. Романько 
Ярослав Вікторович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП член групи 

5. Саввін 
Олександр Віталійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП член групи 

6. Сідєков 
Андрій Кабдугалієвич 

- директор КП "Центр 
екологічного моніторингу ДОР" 

член групи 

7. Білашенко 
Ольга Геннадіївна 

к.геолог.н. начальник відділу 
природоохоронних заходів 

управління охорони 
навколишнього середовища 
департаменту екологічної 

політики Дніпровської міської 
ради, заступник начальника 

управління охорони 
навколишнього середовища 

департаменту 

член групи 

8. Іванілова 
Катерина Юріївна 

- студент гр. ЕО01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     О.В. Матухно 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Екології,  
теплотехніки та охорони праці"    О.О. Єрьомін 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ІНФОРМАЦІЙНІ  УПРАВЛЯЮЧІ  СИСТЕМИ  ТА  ТЕХНОЛОГІЇ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Журба 
Анна Олексіївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри інформаційних 
технологій і систем (ІТС) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Гуда 
Антон Ігоревич 

д.т.н., 
професор 

професор кафедри ІТС заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Островська 

Катерина Юріївна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС вчений секретар 
групи 

4. Кірія 
Руслан Віссаріонович 

д.т.н., 
с.н.с.  

професор кафедри ІТС член групи 

5. Кавац 
Олена Олександрівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС член групи 

6. Булана 
Тетяна Михайлівна  

к.т.н. директор інжинірингової школи 
"Представництва «Ноосфера 

венчурс ЮЕсЕй, Інк.»" 

член групи 

7. Саричев 
Олександр Павлович 

д.т.н., 
с.н.с. 

старший науковий співробітник 
Інституту технічної механіки 
Національної академії наук 

України і Державного 
космічного агентства України 

член групи 

8. Гузь 
Ірина Олександрівна 

- студент гр. КН01-15-М член групи 

9. Горяной 
Олександр Олегович 

- студент гр. КН01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     А.О. Журба 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Заступник завідувача кафедри  
"Інформаційних технологій і систем"    Г.Ю. Станчиц 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ІНФОРМАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ПРОЕКТУВАННЯ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Дорош 
Наталія Леонідівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри інформаційних 
технологій і систем (ІТС)  

гарант освітньої 
програми 

2.  Гнатушенко 
Вікторія Володимирівна 

д.т.н., 
професор

професор кафедри ІТС заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Островська 

Катерина Юріївна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС  вчений секретар 
групи 

4. Кірія 
Руслан Віссаріонович 

д.т.н., 
с.н.с.  

професор кафедри ІТС член групи 

5. Кавац 
Олена Олександрівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС член групи 

6. Булана 
Тетяна Михайлівна  

к.т.н. директор інжинірингової школи 
"Представництва «Ноосфера 

венчурс ЮЕсЕй, Інк.»" 

член групи 

7. Саричев 
Олександр Павлович 

д.т.н., 
с.н.с. 

старший науковий співробітник 
Інституту технічної механіки 
Національної академії наук 

України і Державного 
космічного агентства України 

член групи 

8. Тимченко 
Максим Максимович 

- студент гр. КН02-15-М член групи 

9. Шевченко 
Юлія Вадимівна 

- студентка гр. КН02-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Н.Л. Дорош 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Заступник завідувача кафедри  
"Інформаційних технологій і систем"    Г.Ю. Станчиц 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ПРОГРАМУВАННЯ  ВБУДОВАНИХ  ТА  МОБІЛЬНИХ  ПРИСТРОЇВ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Гуда 
Антон Ігорович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
інформаційних технологій і 

систем (ІТС) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Журба 
Анна Олексіївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Островська 

Катерина Юріївна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС вчений секретар 
групи 

4. Кірія 
Руслан Віссаріонович 

д.т.н., 
с.н.с.  

професор кафедри ІТС член групи 

5. Кавац 
Олена Олександрівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС член групи 

6. Булана 
Тетяна Михайлівна  

к.т.н. директор інжинірингової школи 
"Представництва «Ноосфера 

венчурс ЮЕсЕй, Інк.»" 

член групи 

7. Саричев 
Олександр Павлович 

д.т.н., 
с.н.с. 

старший науковий співробітник 
Інституту технічної механіки 
Національної академії наук 

України і Державного 
космічного агентства України 

член групи 

8. Глоба 
Назар Іванович 

- студент гр. КН03-15-М член групи 

9. Андрєєв 
Микола Сергійович 

- студент гр. КН03-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     А.І. Гуда 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Заступник завідувача кафедри  
"Інформаційних технологій і систем"    Г.Ю. Станчиц 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ПРОГРАМУВАННЯ  ВЕБ  СИСТЕМ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Островська 
Катерина Юріївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри інформаційних 
технологій і систем (ІТС) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Гуда 
Антон Ігорович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
інформаційних технологій і 

систем  

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Журба 

Анна Олексіївна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС вчений секретар 
групи 

4. Кірія 
Руслан Віссаріонович 

д.т.н., 
с.н.с. 

професор кафедри ІТС член групи 

5. Кавац 
Олена Олександрівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС член групи 

6. Булана 
Тетяна Михайлівна  

к.т.н. директор інжинірингової школи 
"Представництва «Ноосфера 

венчурс ЮЕсЕй, Інк.»" 

член групи 

7. Саричев 
Олександр Павлович 

д.т.н., 
с.н.с. 

старший науковий співробітник 
Інституту технічної механіки 
Національної академії наук 

України і Державного 
космічного агентства України 

член групи 

8. Деримедвідь 
Денис Віталійович 

- студент гр. КН04-15-М член групи 

9. Кодаченко 
Олександр Григорович 

- студент гр. КН04-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     К.Ю. Островська 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Заступник завідувача кафедри  
"Інформаційних технологій і систем"    Г.Ю. Станчиц 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ТЕХНОЛОГІЯ  МАШИНОБУДУВАННЯ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Гришин 
Володимир Сергійович 

к.т.н., 
доцент 

завідувач кафедри технології 
машинобудування (ТМ) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Ткаченко 
Едуард Анатолійович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри ТМ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Негруб 

Світлана Леонідівна  
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ТМ вчений секретар 
групи 

4. Марунич 
В’ячеслав Олексійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ТМ член групи 

5. Самокиш 
Дмитро Миколайович 

к.т.н. доцент кафедри ТМ член групи 

6. Торопов 
Геннадій Олександрович 

к.т.н. директор Дніпропетровського 
дослідного інструментального 

заводу 

член групи 

7. Товкун 
В’ячеслав Іванович 

- заступник головного 
інженера, головний 
конструктор ВАТ 

"Дніпропетровський 
агрегатний завод" 

член групи 

8. Грядунов 
Вадим Анатолійович 

- директор з виробництва ТОВ 
"Інтеравіаінвест" 

член групи 

9. Бондаренко 
Сергій Валерійович 

к.т.н. студент гр. ІМ901-19-М член групи 

10. Митько 
Олег Леонідович 

- студент гр. ІМ901-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.С. Гришин 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Технологія машинобудування"    В.С. Гришин 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ПРИКЛАДНЕ  МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 132 "Матеріалознавство" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Куцова 
Валентина Зиновіївна 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри 
матеріалознавства 

гарант освітньої 
програми 

2.  Миронова 
Тетяна Михайлівна 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
матеріалознавства 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Аюпова 

Тетяна Анатоліївна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри 
матеріалознавства 

вчений секретар 
групи 

4. Узлов 
Костянтин Іванович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
матеріалознавства 

член групи 

5. Карпов 
Володимир Юрійович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
матеріалознавства 

член групи 

6. Губенко 
Світлана Іванівна 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
матеріалознавства 

член групи 

7. Погребна 
Наталія Емілівна 

к.т.н., 
доцент 

професор кафедри 
матеріалознавства 

член групи 

8. Семенова 
Ірина Олегівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри 
матеріалознавства 

член групи 

9. Куцов 
Андрій Юрійович 

к.т.н., 
с.н.с. 

технічний директор ТОВ 
"Інтерпайп Україна" 

член групи 

10. Швець 
Олександр Володимирович 

к.т.н., 
с.н.с 

начальник управління по 
розвитку нових продуктів та 
технологій ТОВ "Інтерпайп 

Україна" 

член групи 

11. Підлісний 
Данило Михайлович 

- студентка гр. МВ01-14-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.З. Куцова 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Матеріалознавства"   В.З. Куцова 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ТЕРМІЧНА  ОБРОБКА  МЕТАЛІВ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 132 "Матеріалознавство" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Дейнеко 
Леонід Миколайович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри термічної 
обробки металів (ТОМ) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Клюшник 
Юрій Олексійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ТОМ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Перчун 

Галина Іванівна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ТОМ вчений секретар 
групи 

4. Романова 
Наталія Сергіївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ТОМ член групи 

5. Хохлова 
Тетяна Станіславівна 

к.т.н., 
доцент 

професор кафедри ТОМ член групи 

6. Надтока 
Володимир Миколайович 

к.т.н. зав. від. № 77 КБ "Південне" член групи 

7. Петров 
Сергій Вікторович 

 директор з виробництва 
"Дніпропрессталь" 

член групи 

8. Афанасенко 
Максим Олександрович 

 студент гр. МВ05-14-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Л.М. Дейнеко 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Термічна обробка металів"     Л.М. Дейнеко 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"КОМПОЗИЦІЙНІ  ТА  ПОРОШКОВІ  МАТЕРІАЛИ,  ПОКРИТТЯ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 132 "Матеріалознавство" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Рослик 
Ірина Генадіївна 

к.т.н., 
професор

професор кафедри покриттів, 
композиційних матеріалів та 
захисту металів (ПМ і ЗМ) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Біла 
Олена Вікторівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ПМ і ЗМ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Кушнір 

Юлія Олександрівна 
- асистент кафедри ПМ і ЗМ вчений секретар 

групи 
4. Пінчук 

Софія Йосипівна 
д.т.н., 

професор
завідувач кафедри ПМ і ЗМ член групи 

5. Ковзік 
Анатолій Миколайович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ПМ і ЗМ член групи 

6. Гальченко 
Галина Юріївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ПМ і ЗМ член групи 

7. Давельман 
Ігор Михайлович 

- технічний директор Інституту 
нових технологій 

член групи 

8. Перкова 
Світлана Володимирівна 

- інженер 1 кат., ДП "КБ 
«Південне» ім. М.К. Янгеля" 

член групи 

9. Огій 
Тетяна Миколаївна 

- студент гр. МВ904-14-М член групи 

10. Смирнов 
Дмитро Олегович 

- студент гр. МВ04-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     І.Г. Рослик 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Покриттів,  
композиційних матеріалів  
та захисту металів"       С.Й. Пінчук 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ГАЛУЗЕВЕ  МАШИНОБУДУВАННЯ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Кононов 
Дмитро Олександрович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри машин та 
агрегатів металургійного 
виробництва (МАМВ) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Білодіденко 
Сергій Валентинович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри МАМВ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Мазур 

Ігор Анатолійович 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри МАМВ вчений секретар 
групи 

4. Єрмократьєв 
Віктор Олексійович 

к.т.н., 
доцент 

декан механіко-
машинобудівного факультету 

член групи 

5. Муравйова 
Ірина Генадіївна 

д.т.н., 
професор

завідувач відділу Інституту 
чорної металургії 

ім. З.І. Некрасова НАН 
України 

член групи 

6. Ібрагімов 
Мехман Саядулайович 

- головний інженер ПрАТ 
"Дніпровський металургійний 

завод" 

член групи 

7. Пелих 
Ігор Володимирович 

к.т.н. провідний фахівець ПрАТ 
"Дніпровський металургійний 

завод" 

член групи 

8. Зима 
Артем Ярославович 

- студент гр. МБ01-15-М член групи 

9. Кольвах 
Олександр Юрійович 

- студентка гр. МБ01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Д.О. Кононов 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Машин та агрегатів  
металургійного виробництва"    С.В. Білодіденко 
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"Склад ГЗЯОП підготовки магістрів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
 

48 

Група забезпечення якості освітньої програми 
"КОЛІСНІ  ТА  ГУСЕНИЧНІ  ТРАНСПОРТНІ  ЗАСОБИ"  

підготовки магістрів 
за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Назарець  
Віктор Семенович 

к.т.н., 
доцент 

завідувач кафедри колісні та 
гусеничні транспортні засоби 

(КГТЗ) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Ахундов  
Володимир Максудович 

д.ф.-м.н., 
професор

професор кафедри КГТЗ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Сидоренко 

Віктор Кононович 
- старший викладач кафедри 

КГТЗ 
вчений секретар 

групи 
4. Маліч  

Микола Григорович 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри КГТЗ член групи 

5. Лосіков  
Олександр Михайлович 

- старший викладач кафедри 
КГТЗ 

член групи 

6. Єрофєєв 
Сергій Іванович 

- начальник відділу ДП КБ 
"Південне" 

член групи 

7. Кубанов  
Сергій Миколайович 

- заступник начальника 
комплексу ДП КБ "Південне" 

член групи 

8. Шевченко  
Ілля Костянтинович 

- студент гр. МБ02-15-М член групи 

9. Мамченко 
Владислав Юрійович 

- студент гр. МБ02-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.С. Назарець 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Колісні та гусеничні  
транспортні засоби"       В.С. Назарець 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"МЕТАЛУРГІЙНІ  ПРОЦЕСИ  ОДЕРЖАННЯ  ТА  ОБРОБКИ  МЕТАЛІВ  

І  СПЛАВІВ" 
підготовки магістрів 

за спеціальністю 136 "Металургія" 
 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Камкіна 
Людмила Володимирівна 

д.т.н., 
професор

декан металургійного 
факультету 

гарант освітньої 
програми 

2.  Надточій 
Анжела Анатоліївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри теорії 
металургійних процесів та 

хімії 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Ягольник 

Максим Вікторович 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри металургії 
чавуну 

вчений секретар 
групи 

4. Мамешин 
Валерій Сергійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри металургії 
сталі 

член групи 

5. Бойко 
Максим Миколайович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри металургії 
чавуну 

член групи 

6. Стоянов 
Олександр Миколайович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри металургії 
сталі 

член групи 

7. Тогобицька 
Дар’я Миколаївна 

д.т.н., 
професор

зав. відділом фізико-хімічних 
проблем металургійних 
процесів ІЧМ НАНУ 

член групи 

8. Муравйова 
Ірина Геннадіївна 

д.т.н. зав. відділом технологічного 
обладнанні та систем 
управління ІЧМ НАНУ 

член групи 

9. Чернятевич 
Анатолій Григорович 

д.т.н., 
професор

начальник відділу "Фізико-
технічних проблем металургії 

сталі" ІЧМ НАНУ 

член групи 

10. Ходзевич 
Марія Олегівна 

- студент гр. МЕ03-15-М член групи 

11. Альошина 
Яна Миколаївна 

- студент гр. МЕ01-15-М член групи 

12. Хуторний 
Денис Юрійович 

- студент гр. МЕ02-15-М член групи 

 
Гарант освітньої програми     Л.В. Камкіна 
 
ПОГОДЖЕНО: 
Завідувач кафедри "Металургії  чавуну"    А.К. Тараканов 
 
Завідувач кафедри "Металургії  сталі"    Б.М. Бойченко 
Завідувач кафедри "Теорії  
металургійних процесів та хімії "     Д.А. Ковальов  
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЯ  СТАЛІ  І  ФЕРОСПЛАВІВ" 

підготовки магістрів 
за спеціальністю 136 "Металургія" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1. Гладких 
Володимир Андрійович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
електрометалургії 

гарант освітньої 
програми 

2. Гасик 
Михайло Іванович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри 
електрометалургії 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Рубан 

Артем Володимирович 
к.т.н. доцент кафедри 

електрометалургії 
вчений секретар 

групи 
4. Овчарук 

Анатолій Миколайович 
д.т.н., 

професор
професор кафедри 
електрометалургії 

член групи 

5. Горобець 
Антон Прокопович 

к.т.н., 
доцент 

професор кафедри 
електрометалургії 

член групи 

6. Жаданос 
Олександр Володимирович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри 
електрометалургії 

член групи 

7. Піптюк 
Віталій Петрович 

к.т.н., 
с.н.с. 

старший науковий 
співробітник Інституту чорної 

металургії НАН України 

член групи 

8. Лапін 
Євген Володимирович 

к.т.н. головний інженер АТ 
"Нікопольський завод 

феросплавів" 

член групи 

9. Хімішинець 
Владислав Васильович 

 студент групи МЕ04-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.А. Гладких 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Електрометалургії"   М.І. Гасик 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"СПЕЦІАЛЬНА  МЕТАЛУРГІЯ" 

підготовки магістрів 
за спеціальністю 136 "Металургія" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1. Гасик 
Михайло Іванович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри 
електрометалургії 

гарант освітньої 
програми 

2. Гладких 
Володимир Андрійович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
електрометалургії 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Дерев’янко 

Ігор Володимирович 
к.т.н. доцент кафедри 

електрометалургії 
вчений секретар 

групи 
4. Овчарук 

Анатолій Миколайович 
д.т.н., 

професор
професор кафедри 
електрометалургії 

член групи 

5. Головачов 
Артем Миколайович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри 
електрометалургії 

член групи 

6. Жаданос 
Олександр Володимирович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри 
електрометалургії 

член групи 

7. Кутузов 
Сергій Володимирович 

к.т.н. генеральний директора ПрАТ 
"Укрграфіт" 

член групи 

8. Тогобицька 
Дар’я Миколаївна 

д.т.н., 
професор

начальник відділу Інституту 
чорної металургії НАН 

України 

член групи 

9. Орел 
Ілля Олександрович 

- студент гр. МЕ905-14-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     М.І. Гасик 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Електрометалургії"   М.І. Гасик 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"МЕТАЛУРГІЯ  КОЛЬОРОВИХ  МЕТАЛІВ" 

підготовки магістрів 
за спеціальністю 136 "Металургія" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Трегубенко 
Геннадій Миколайович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
електрометалургії 

гарант освітньої 
програми 

2. Поляков 
Георгій Анатолійович 

- старший викладач кафедри 
електрометалургії 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Ігнатьєв 

Володимир Сергійович 
к.т.н., 

професор
професор кафедри 
електрометалургії 

вчений секретар 
групи 

4. Бубликов 
Юрій Олександрович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри 
електрометалургії 

член групи 

5. Підгорний 
Сергій Миколайович 

- старший викладач кафедри 
електрометалургії 

член групи 

6. Лазарев 
Валентин Олександрович 

- головний металург ТОВ НПП 
"Васильківський 

рудовідновлювальний завод", 
смт. Васильківка 

член групи 

7. Коротеєв 
Євгеній Сергійович 

- головний металург ТОВ 
"Рекуперація свинцю" 

(РЕКС), м. Дніпро 

член групи 

8. Решетняк 
Віктор Олександрович 

- студент гр. МЕ06-15-М член групи 

9. Кравченко 
Карина Олегівна 

- студент гр. МЕ06-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Г.М. Трегубенко 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Електрометалургії"   М.І. Гасик 



Додаток Б 
"Склад ГЗЯОП підготовки магістрів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
 

53 

Група забезпечення якості освітньої програми 
"ЗАХИСТ  МЕТАЛІВ  ВІД  КОРОЗІЇ" 

підготовки магістрів 
за спеціальністю 136 "Металургія" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Ковзік 
Анатолій Миколайович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри покриттів, 
композиційних матеріалів та 
захисту металів (ПМ і ЗМ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Гальченко 
Галина Юріївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ПМ і ЗМ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Кушнір 

Юлія Олександрівна 
- асистент кафедри ПМ і ЗМ вчений секретар 

групи 
4. Пінчук 

Софія Йосипівна 
д.т.н., 

професор
завідувач кафедри ПМ і ЗМ член групи 

5. Головачов 
Артем Миколайович 

к.т.н., 
доцент 

асистент кафедри ПМ і ЗМ член групи 

6. Біла 
Олена Вікторівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ПМ і ЗМ член групи 

7. Масаковська 
Людмила Леонідівна 

- заступник директора НВЦ 
"Якість" 

член групи 

8. Богдан 
Дмитро Олексійович 

- директор з якості ПАТ 
"Інтерпайп НТЗ" 

член групи 

9. Ященко 
Віктор Олегович 

- студент гр. МЕ10-15-М член групи 

10. Загорська 
Анастасія Сергіївна 

- студент гр. МЕ910-14-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     А.М. Ковзік 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Покриттів,  
композиційних матеріалів  
та захисту металів"       С.Й. Пінчук 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОЦЕСІВ  І  РОЗРОБКА  ТЕХНОЛОГІЙ  В  

МЕТАЛУРГІЇ" (освітньо-наукова програма) 
підготовки магістрів 

за спеціальністю 136 "Металургія" 
 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Іванова 
Людмила Харитонівна 

д.т.н., 
професор

професор кафедри ливарного 
виробництва 

гарант освітньої 
програми 

2. Надточій 
Анжела Анатоліївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри теорії 
металургійних процесів та 

хімії 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Меняйло 

Олена Валеріївна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ливарного 
виробництва 

вчений секретар 
групи 

4. Бабенко 
Олександр Вікторович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри теорії 
металургійних процесів та 

хімії 

член групи 

5. Медовар 
Лев Борисович 

д.т.н., 
професор

зав. відділом фізико-
металургійних проблем 

електрошлакових технологій 
інституту електрозварювання 

ім. Є.О. Патона НАНУ 

член групи 

6. Каргінов 
Володимир Петрович 

- керівник групи, головний 
експерт НПП "Союз", 

м. Дніпро 

член групи 

7. Педан 
Іванна Олександрівна 

- студент гр. МЛ01-15-Мн член групи 

8. Валько 
Ярослав Володимирович 

- студент гр. МЛ01-15-Мн член групи 

9. Ярцев 
Андрій Олегович 

- студент гр. МЕ03-15-Мн член групи 

10. Луценко 
Сергій Миколайович 

- студент гр. МЕ03-15-Мн член групи 

 
Гарант освітньої програми     Л.Х. Іванова 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Ливарного виробництва"      В.Є. Хричиков 
Завідувач кафедри  
"Теорії металургійних процесів та хімії "   Д.А. Ковальов 



Додаток Б 
"Склад ГЗЯОП підготовки магістрів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
 

55 

Група забезпечення якості освітньої програми 
"ОБРОБКА  МЕТАЛІВ  ТИСКОМ" 

підготовки магістрів 
за спеціальністю 136 "Металургія" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки 
члена групи

1.  Фролов 
Ярослав Вікторович 

д.т.н., 
професор 

завідувач кафедри обробки 
металів тиском ім. акад. 
О.П. Чекмарьова (ОМТ) 

гарант 
освітньої 
програми 

2.  Самсоненко 
Андрій Анатолійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ОМТ заступник 
гаранта 
освітньої 
програми 

3. Бояркін 
В'ячеслав 
Володимирович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ОМТ вчений 
секретар 
групи 

4. Андреєв 
Віталій Валерійович 

к.т.н. доцент кафедри ОМТ член групи 

5. Кузьміна 
Ольга Михайлівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ОМТ член групи 

6. Дьоміна 
Катерина Геннадіївна 

к.т.н. старший науковий співробітник 
відділу проблем деформаційно-

термічної обробки конструкційних 
сталей Інституту чорної металургії 
ім. З.І. Некрасова НАН України 

член групи 

7. Краєв 
Максим Валерійович 

к.т.н. провідний інженер ОТ ТУ ПрАТ 
"Дніпровський металургійний 

завод" 

член групи 

8. Носко 
Максим Іванович  

- аспірант кафедри ОМТ член групи 

9. Талалаєв 
Євген Валентинович 

- студент гр. МЕ07-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Я.В. Фролов 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри 
"Обробки металів тиском 
ім. акад. О.П. Чекмарьова"     Я.В. Фролов 



Додаток Б 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ПРОМИСЛОВА  ТЕПЛОТЕХНІКА" 

підготовки магістрів 
за спеціальністю 136 "Металургія" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Гупало 
Олена В'ячеславівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри екології, 
теплотехніки та охорони 

праці (ЕТОП) 

гарант освітньої 
програми 

2. Радченко 
Юрій Миколайович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Воробйова 

Лілія Олександрівна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП вчений секретар 
групи 

4. Суліменко 
Сергій Євгенович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП член групи 

5. Каракаш 
Євген Олександрович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП член групи 

6. Меркулов 
Олексій Євгенович 

к.т.н., 
ст.н.с. 

заступник директора 
Інституту чорної металургії 
ім. З.І. Некрасова НАНУ 

член групи 

7. Панасенко 
Ігор Віталійович 

- провідний спеціаліст 
центральної заводської 
лабораторії ПрАТ 

"Дніпровський металургійний 
завод" 

член групи 

8. Науменко 
Богдан Юрійович 

- студент гр. МЕ13-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     О.В. Гупало 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Екології,  
теплотехніки та охорони праці"     О.О. Єрьомін 



Додаток Б 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ЛИВАРНЕ  ВИРОБНИЦТВО  ЧОРНИХ  ТА  КОЛЬОРОВИХ  МЕТАЛІВ  І  

СПЛАВІВ" 
підготовки магістрів 

за спеціальністю 136 "Металургія" 
 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Хричиков 
Валерій Євгенович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри ливарного 
виробництва (ЛВ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Селівьорстов 
Вадим Юрійович 

д.т.н., 
професор

декан електрометалургійного 
факультету, професор 

кафедри ЛВ 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Мазорчук 

Володимир Федорович 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЛВ вчений секретар 
групи 

4. Іванова 
Людмила Харитонівна 

д.т.н., 
професор

професор кафедри ЛВ член групи 

5. Доценко 
Юрій Валерійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЛВ член групи 

6. Каргінов 
Володимир Петрович 

- керівник групи, головний 
експерт НПП "СОЮЗ", 

м. Дніпро 

член групи 

7. Чересло 
Андрій Рейнгольдович 

- головний металург ВАТ 
"Дніпроважмаш" 

член групи 

8. Касай 
Оксана Миколаївна 

- студент гр. МЛ01-15-М член групи 

9. Талаш 
Денис Олександрович 

- студент гр. МЛ01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.Є. Хричиков 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Ливарне виробництво"   В.Є. Хричиков 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ЛИТВО  СТОМАТОЛОГІЧНЕ,  ПРЕЦИЗІЙНЕ  ТА  З  НЕМЕТАЛЕВИХ  

МАТЕРІАЛІВ" 
підготовки магістрів 

за спеціальністю 136 "Металургія" 
 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Калінін 
Василь Тимофійович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри ливарного 
виробництва (ЛВ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Реп’ях 
Сергій Іванович 

д.т.н. начальник науково-дослідної 
частини 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Хитько 

Олександр Юрійович 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЛВ вчений секретар 
групи 

4. Хричиков 
Валерій Євгенович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри ЛВ член групи 

5. Мазорчук 
Володимир Федорович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЛВ член групи 

6. Каргінов 
Володимир Петрович 

- керівник групи, головний 
експерт НПП "СОЮЗ", 

м. Дніпро 

член групи 

7. Чересло 
Андрій Рейнгольдович 

- головний металург ВАТ 
"Дніпроважмаш" 

член групи 

8. Кошиль 
Дмитро Сергійович 

- студент гр. МЛ03-15-М член групи 

9. Невірець 
Віктор Петрович 

- студент гр. МЛ03-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.Т. Калінін 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Ливарне виробництво"   В.Є. Хричиков 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ  СИСТЕМИ  АВТОМАТИЗАЦІЇ  ТА  

ЕЛЕКТРОПРИВОД" 
підготовки магістрів 

за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Ніколенко 
Анатолій Васильович 

к.т.н., 
доцент 

завідувач кафедри 
електротехніки та 

електропривода (ЕТ та ЕП) 

гарант освітньої 
програми 

2. Кузнецов 
Віталій Вадимович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТ та ЕП заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Стьопкін 

Василь Володимирович 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТ та ЕП вчений секретар 
групи 

4. Іващенко 
Валерій Петрович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри ЕТ та ЕП член групи 

5. Нежурін 
Вадим Ілліч 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТ та ЕП член групи 

6. Кузнецов 
Віталій Вадимович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТ та ЕП член групи 

7. Білоусов 
Костянтин Георгійович 

- заступник головного 
конструктора 

конструкторського бюро 
космічних апаратів, 

комплексів та систем ДП КБ 
"Південне" 

член групи 

8. Новицький 
Петро Олександрович 

- головний технолог відділу 
АСУ ТП ДП 

"УКРДІПРОМЕЗ" 

член групи 

9. Березін 
Олексій Олександрович 

- студент групи АП01-15-М член групи 

10. Нікітін 
Євген Сергійович  

- студент групи АП01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     А.В. Ніколенко 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Електротехніки та  
електропривода"        А.В. Ніколенко 



Додаток Б 
"Склад ГЗЯОП підготовки магістрів" 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА" 
підготовки магістрів 

за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" 
 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Пінчук 
Валерія Олександрівна 

д.т.н., 
доцент 

завідувач кафедри 
промислової теплоенергетики 

(ПТЕ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Перерва 
Валерія Яківна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ПТЕ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Форись 

Світлана Миколаївна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ПТЕ вчений секретар 
групи 

4. Федоров 
Сергій Сергійович 

д.т.н., 
доцент 

професор кафедри ПТЕ член групи 

5. Шишко 
Юлія Вікторівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ПТЕ член групи 

6. Белименко 
Сергій Сергійович 

- директор ТОВ Підприємство 
"Теплотехніка", м. Дніпро 

член групи 

7. Якобсон 
Михайло Яковлевич 

- головний інженер проектів 
ТОВ "Енерготехпром", 

м. Дніпро 

член групи 

8. Кульчицький 
Дмитро Олександрович  

- студент гр. ТЕ01-15-М член групи 

9. Павлюченко 
Ганна Сергіївна  

- студент гр. ТЕ01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.О. Пінчук 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Промислової  
теплоенергетики"      В.О. Пінчук 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ТЕПЛОФІЗИКА" 
підготовки магістрів 

за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" 
 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Бровкін 
Володимир Леонідович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри екології, 
теплотехніки та охорони 

праці (ЕТОП) 

гарант освітньої 
програми 

2. Сибір 
Артем Віталійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Воробйова 

Лілія Олександрівна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП вчений секретар 
групи 

4. Єрьомін 
Олександр Олегович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри ЕТОП член групи 

5. Романько 
Ярослав Вікторович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕТОП член групи 

6. Рибалов 
Андрій Олександрович 

к.т.н. директор ООО "ВариТерм" 
(промислові печі) член групи 

7. Меркулов 
Олексій Євгенович 

к.т.н., 
ст.н.с. 

заступник директора 
Інституту чорної металургії 

ім. З.І. Некрасова 
Національної академії наук 

України 

член групи 

8. Ксензов 
Олександр Олександрович 

- студент гр. ТЕ02-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.Л. Бровкін 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Екології,  
теплотехніки та охорони праці"    О.О. Єрьомін 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"АВТОМАТИЗАЦІЯ  ТА  КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ  

ТЕХНОЛОГІЇ" 
підготовки магістрів 

за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Головко 
В’ячеслав Ілліч 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
автоматизації виробничих 

процесів (АВП) 

гарант освітньої 
програми 

2. Рибальченко 
Марія Олександрівна 

к.т.н., 
доцент 

завідувач кафедри АВП  заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Михайловський 

Микола Володимирович 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри АВП вчений секретар 
групи 

4. Потап 
Олег Юхимович 

к.т.н., 
доцент 

професор кафедри АВП член групи 

5. Зінченко 
Михайло Дмитрович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри АВП член групи 

6. Тарасевіч 
Ірина Григорівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри АВП член групи 

7. Крячко 
Олександр Павлович 

к.т.н. директор ТОВ "НВП 
Дніпрочорметавтоматика" 

член групи 

8. Лапко 
Ігор Володимирович 

- директор АТЗТ "Системи 
реального часу – Україна" 

член групи 

9. Лисогор 
Вікторія Володимирівна 

- студентка гр. АВ01-15-М член групи 

10. Біневич 
Станіслав Олександрович 

- студент гр. АВ01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.І. Головко 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Автоматизації виробничих процесів"   М.О. Рибальченко 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ЯКІСТЬ,  СТАНДАРТИЗАЦІЯ,  СЕРТИФІКАЦІЯ  ТА  МЕТРОЛОГІЯ" 

підготовки магістрів 
за спеціальністю 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Должанський 
Анатолій Михайлович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри "Якість, 
стандартизація та 

сертифікація" (ЯСС) 

гарант освітньої 
програми 

2. Ломов  
Ілля Миколайович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЯСС заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Максакова 

Оксана Сергіївна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЯСС вчений секретар 
групи 

4. Бондаренко 
Оксана Анатоліївна 

к.т.н.  доцент кафедри ЯСС член групи 

5. Чорноіваненко 
Катерина Олександрівна 

к.т.н. , 
доцент 

доцент кафедри ЯСС член групи 

6. Полякова  
Наталія Володимирівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ЯСС член групи 

7. Король 
Радомир Миколайович 

к.т.н. директор Державного 
підприємства "Науково-

дослідний та 
конструкторсько-

технологічний інститут 
трубної промисловості імені 

Я.Ю. Осади" 

член групи 

8. Півень 
Олександр Іванович 

- начальник відділу 11 (систем 
менеджменту якості та 
верифікації проектів за 

стандартами ISO серії 9000) 
КБ "Південне" 

член групи 

9. Алєксєєва 
Олександра Миколаївна  

- студентка гр. СТ01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми      А.М. Должанський 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Якість,  
стандартизація та сертифікація"     А.М. Должанський 



Додаток Б 
"Склад ГЗЯОП підготовки магістрів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ХІМІЧНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ПАЛИВА  ТА  ВОГНЕТРИВІВ" 

підготовки магістрів 
за спеціальністю 161 "Хімічні технології  та інженерія" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Голуб 
Ірина Валеріївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри 
металургійного палива та 

вогнетривів (МПВ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Старовойт 
Анатолій Григорович 

д.т.н., 
проф. 

завідувач кафедри МПВ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Шумейко 

Тетяна Олександрівна 
к.т.н.  асистент кафедри МПВ вчений секретар 

групи 
4. Пісчанська 

Вікторія Вікторівна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри МПВ член групи 

5. Малий 
Євген Іванович 

д.т.н., 
доцент 

професор кафедри МПВ член групи 

6. Горбенко 
Володимир Ілліч 

- провідний спеціаліст УНПА 
"Укркокс", м. Дніпро 

член групи 

7. Джоджуа 
Реваз Анзорович 

к.е.н. директор зі стратегії та 
розвитку ПАТ "ЗНВКИФ 
«Дженерал Инвестмент 
Ресурсес»" м. Дніпро 

член групи 

8. Самодурова 
Марія Сергіївна 

- студент гр. ХТ01-15-М член групи 

9. Петровська 
Людмила Олександрівна 

- студент гр. ХТ01-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми      І.В. Голуб 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Металургійного  
палива та вогнетривів"       А.Г. Старовойт 



Додаток Б 
"Склад ГЗЯОП підготовки магістрів" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ПЕРЕРОБКА  НАФТИ  ТА  ГАЗУ" 

підготовки магістрів 
за спеціальністю 161 "Хімічні технології  та інженерія" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Старовойт 
Анатолій Григорович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри 
металургійного палива та 

вогнетривів (МПВ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Голуб 
Ірина Валеріївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри МПВ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Шумейко 

Тетяна Олександрівна 
к.т.н. асистент кафедри МПВ вчений секретар 

групи 
4. Чемеринський 

Михайло Сергійович 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри МПВ член групи 

5. Старовойт 
Марія Анатоліївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри МПВ член групи 

6. Ковальов 
Євген Тихонович 

д.т.н., 
професор

директор ДП "УХІН", 
м. Харків 

член групи 

7. Ралко 
Василь Олексійович 

- заст. директора з розвитку 
Кременчуцького заводу 
технічного вуглецю, 

м. Кременчук 

член групи 

8. Шишкіна 
Анастасія Костянтинівна  

- студент гр. ХТ02-15-М член групи 

9. Чуйко 
Роман Вікторович  

- студент гр. ХТ02-15-М член групи 

 
 
Гарант освітньої програми      А.Г. Старовойт 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Металургійного  
палива та вогнетривів"       А.Г. Старовойт 
 



Додаток В 
"Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ФІЛОСОФІЯ"  

підготовки докторів філософії 
за спеціальністю 033 "Філософія" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Палагута 
Вадим Іванович 

д.філос.н., 
професор 

завідувач кафедри інженерної 
педагогіки 

гарант освітньої 
програми 

2. Бескаравайний 
Станіслав Сергійович 

к.філос.н., 
доцент 

доцент кафедри філософії та 
політології 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Борисова 

Тетяна Вікторівна 
к.філос.н., 
доцент 

доцент кафедри філософії та 
політології 

вчений секретар 
групи 

4. Побочий 
Іван Андрійович 

д.політ.н. , 
професор 

завідувач кафедри філософії та 
політології 

член групи 

5. Мосюкова 
 Наталя Генадіївна 

к.і.н., 
доцент 

доцент кафедри філософії та 
політології 

член групи 

6. Чачков 
Анатолій Григорович 

к.філос.н., 
доцент 

завідувач кафедри філософії 
ДВНЗ "УДХТУ" 

член групи 

7. Халапсіс 
Олексій Владиславович 

д.філос.н.,
професор 

професор кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін 

ДДУВС 

член групи 

8. Білоус  
Виктория Анатоліївна 

- аспірантка кафедри філософії 
та політології 

член групи 

9. Олейник  
Анастасія 
Олександрівна 

- аспірантка кафедри філософії 
та політології 

член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.І. Палагута 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри 
"Філософії та політології"     І.А. Побочий 



Додаток В 
"Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ЕКОНОМІКА"  

підготовки докторів філософії   
за спеціальністю 051 "Економіка" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Тарасевич  
Віктор Миколайович 

д.е.н., 
професор

завідувач кафедри міжнародної 
економіки, політичної економії  

та управління (МЕПЕУ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Савчук 
Лариса Миколаївна  

к.е.н., 
професор

декан факультету 
комп’ютерних систем, 

енергетики та автоматизації 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Лозовська  

Людмила Іванівна  
к.ф.-м.н., 
доцент 

доцент кафедри економічної 
інформатики 

вчений секретар 
групи 

4. Бандоріна  
Лілія Миколаївна 

к.е.н., 
доцент 

завідувач кафедри економічної 
інформатики 

член групи 

5. Білоцерківець 
Володимир Вікторович 

д.е.н., 
професор

професор кафедри МЕПЕУ член групи 

6. Завгородня  
Олена Олександрівна 

д.е.н., 
професор

професор кафедри МЕПЕУ член групи 

7. Золотарьова  
Ольга Володимирівна 

к.е.н., 
доцент 

доцент міжнародної МЕПЕУ член групи 

8. Ковальчук  
Костянтин Федорович 

д.е.н., 
професор

декан факультету економіки і 
менеджменту 

член групи 

9. Лебедєва Валентина  
Костянтинівна 

к.е.н., 
професор

професор кафедри МЕПЕУ член групи 

10. Величко  
Марина Анатоліївна 

к.е.н. директор ПП "Металомонтаж" член групи 

11. Пилипенко 
Юрій Іванович 

д.е.н., 
професор

завідувач кафедри економічної 
теорії та  міжнародних 

економічних відносин НТУ 
"Дніпровська політехніка" 

член групи 

12. Булавка  
Олексій Сергійович 

- аспірант член групи 

13. Зелік  
Валентина Олександрівна 

- аспірант член групи 

 
Гарант освітньої програми     В.М. Тарасевич 
 
ПОГОДЖЕНО: 
Завідувач кафедри  
"Міжнародної економіки, 
політичної економії та управління"    В.М. Тарасевич 



Додаток В 
"Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ПІДПРИЄМНИЦТВО,  ТОРГІВЛЯ  ТА  БІРЖОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ"  

підготовки докторів філософії 
за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Довбня 
Світлана Борисівна 

д.е.н., 
професор

завідувачка кафедри економіки 
та підприємництва ім. Т.Г. Беня 

(ЕП) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Ігнашкіна 
Тетяна Борисівна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕП заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Письменна 

Олександра 
Олександрівна  

к.е.н. доцент кафедри ЕП вчений секретар 
групи 

4. Ковальчук  
Костянтин Федорович 

д.е.н., 
професор

декан факультету економіки і 
менеджменту 

член групи 

5. Педько 
Андрій Борисович 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри ЕП член групи 

6. Пономаренко 
Руслан Валерійович 

- директор з фінансів, головний 
бухгалтер ПАТ "Нікопольський 

завод феросплавів" 

член групи 

7. Коваль 
Олександр Анатолійович 

- заступник директора ТОВ 
"ФЕРСТ ГРУП" 

член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     С.Б. Довбня 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувачка кафедри "Економіки 
та підприємництва ім. Т.Г. Беня"    С.Б. Довбня 



Додаток В 
"Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"КОМП’ЮТЕРНІ  НАУКИ"  
підготовки докторів філософії 

за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Гнатушенко 
Вікторія 
Володимирівна 

д.т.н., 
професор 

професор кафедри 
інформаційних технологій і 

систем (ІТС) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Гуда 
Антон Ігоревич 

д.т.н., 
професор 

професор кафедри ІТС заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Островська 

Катерина Юріївна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС вчений секретар 
групи 

4. Кірія 
Руслан Віссаріонович 

д.т.н., 
с.н.с.  

професор кафедри ІТС член групи 

5. Кавац 
Олена Олександрівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ІТС член групи 

6. Булана 
Тетяна Михайлівна  

к.т.н. директор інжинірингової школи 
"Представництва «Ноосфера 

венчурс ЮЕсЕй, Інк.»" 

член групи 

7. Саричев 
Олександр Павлович 

д.т.н., 
с.н.с. 

старший науковий співробітник 
Інституту технічної механіки 
Національної академії наук 

України і Державного 
космічного агентства України 

член групи 

8. Андрюхіна 
Маргарита Василівна 

- аспірантка кафедри ІТС член групи 

9. Дейнеко 
Богдан Михайлович 

- аспірант кафедри ІТС член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     В.В. Гнатушенко 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Заступник завідувача кафедри  
"Інформаційних технологій і систем"    Г.Ю. Станчиц 



Додаток В 
"Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ПРИКЛАДНА  МЕХАНІКА"  
підготовки докторів філософії 

за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" 
 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Добров 
Ігор В’ячеславович  

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри прикладної 
механіки 

гарант освітньої 
програми 

2.  Гришин 
Володимир Сергійович 

к.т.н., 
доцент 

завідувач кафедри технології 
машинобудування (ТМ) 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Ткаченко 

Едуард Анатолійович 
д.т.н., 

професор
професор кафедри ТМ член групи 

4. Негруб 
Світлана Леонідівна  

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ТМ вчений секретар 
групи 

5. Марунич 
В’ячеслав Олексійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ТМ член групи 

6. Самокиш 
Дмитро Миколайович 

к.т.н. доцент кафедри ТМ член групи 

7. Торопов 
Геннадій Олександрович 

к.т.н. директор Дніпропетровського 
дослідного інструментального 

заводу 

член групи 

8. Грядунов 
Вадим Анатолійович 

- директор з виробництва ТОВ 
"Інтеравіаінвест" 

член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     І.В. Добров 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри  
"Технологія машинобудування"    В.С. Гришин 



Додаток В 
"Склад ГЗЯОП підготовки докторів філософії" 

до наказу НМетАУ № 15 від 15.10.2019р. 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО"  
підготовки докторів філософії 

за спеціальністю 132 "Матеріалознавство" 
 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Миронова 
Тетяна Михайлівна 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
матеріалознавства 

гарант освітньої 
програми 

2.  Куцова 
Валентина Зиновіївна 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри 
матеріалознавства 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Рослик 

Ірина Геннадіївна 
к.т.н., 
доцент 

професор кафедри покриттів, 
композиційних матеріалів і 
захисту металів (ПМ і ЗМ) 

вчений секретар 
групи 

4. Узлов 
Костянтин Іванович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
матеріалознавства 

член групи 

5. Карпов 
Володимир Юрійович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
матеріалознавства 

член групи 

6. Фролов 
Ярослав Вікторович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри обробки 
металів тиском (ОМТ) 

член групи 

7. Самсоненко 
Андрій Анатолійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ОМТ член групи 

8. Біла 
Олена Вікторівна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ПМ і ЗМ член групи 

9. Луценко 
Олег Вікторович 

- нач. технологічної лабораторії 
ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" 

член групи 

10. Єлагін 
Антон Сергійович 

к.т.н. директор компанії "Асгард-
Метал" 

член групи 

11. Дзюбіна 
Аліна Валентинівна 

- аспірант кафедри 
матеріалознавства 

член групи 

12. Жданов 
Віталій Сергійович 

- аспірант кафедри 
матеріалознавства 

член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Т.М. Миронова 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Матеріалознавства"   В.З. Куцова 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ГАЛУЗЕВЕ  МАШИНОБУДУВАННЯ"  

підготовки докторів філософії 
за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Білодіденко 
Сергій Валентинович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри машин та 
агрегатів металургійного 
виробництва (МАМВ) 

гарант освітньої 
програми 

2.  Єрмократьєв 
Віктор Олексійович 

к.т.н., 
доцент 

декан механіко-
машинобудівного факультету 

заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Мазур 

Ігор Анатолійович 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри МАМВ вчений секретар 
групи 

4. Кононов 
Дмитро Олександрович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри МАМВ член групи 

5. Муравйова 
Ірина Генадіївна 

д.т.н., 
професор

завідувач відділу  Інституту 
чорної металургії 

ім. З.І. Некрасова НАН 
України 

член групи 

6. Ібрагімов 
Мехман Саядулайович 

- головний інженер ПрАТ 
"Дніпровський металургійний 

завод" 

член групи 

7. Пелих 
Ігор Володимирович 

к.т.н. провідний фахівець ПрАТ 
"Дніпровський металургійний 

завод" 

член групи 

8. Гречаний 
Олексій Миколайович 

- аспірант кафедри МАМВ член групи 

9. Кобрін 
Юрій Григорович 

- аспірант кафедри МАМВ член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     С.В. Білодіденко 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Машин та агрегатів  
металургійного виробництва"    С.В. Білодіденко 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"МЕТАЛУРГІЯ" 

підготовки докторів філософії 
за спеціальністю 136 "Металургія" 

 

№ 
п/
п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки 
члена групи 

1.  Камкіна 
Людмила 
Володимирівна 

д.т.н., 
професор 

декан металургійного 
факультету 

гарант 
освітньої 
програми 

2. Миронова 
Тетяна Михайлівна 

д.т.н., 
професор 

професор кафедри 
матеріалознавства 
ім. Ю.М. Тарана-

Жовніра 

заступник 
гаранта 
освітньої 
програми 

3. Великонська 
Наталія Михайлівна 

- завідувач відділом 
аспірантури і 
докторантури 

вчений 
секретар групи

4. Тараканов 
Аркадій Костянтинович 

д.т.н., 
професор 

завідувач кафедри 
металургії чавуну 

член групи 

5. Нізяєв 
Костянтин Георгійович 

д.т.н., 
професор 

професор кафедри 
металургії сталі 

член групи 

6. Гасик 
Михайло Іванович 

д.т.н., 
професор 

завідувач кафедри 
електрометалургії 

член групи 

7. Ковальов 
Дмитро Арсентійович 

д.т.н., 
професор 

завідувач кафедри теорії 
металургійних процесів 
та хімії (ТМП та Х) 

член групи 

8. Дейнеко 
Леонід Миколайович 

д.т.н., 
професор 

завідувач кафедри 
термічної обробки 

металів 
ім. К.Ф. Стародубова 

член групи 

9. Хричиков 
Валерій Євгенович 

д.т.н., 
професор 

завідувач кафедри 
ливарного виробництва 

член групи 

10. Бабаченко 
Олександр Іванович 

д.т.н. директор ІЧМ НАНУ член групи 

11. Стовпченко 
Ганна Петрівна 

д.т.н., 
професор 

провідний науковий 
співробітник відділу 
фізико-металургійних 

проблем 
електрошлакових 

технологій інституту 
електрозварювання 
ім. Є.О. Патона 

член групи 

12. Синицин 
Ярослав Сергійович 

- аспірант каф. ТМП та Х член групи 
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№ 
п/
п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки 
члена групи 

13. Гарбуз 
Дмитро Вадимович 

- аспірант кафедри 
термічної обробки 

ім. К.Ф. Стародубова 

член групи 

14. Семенов 
Олександр Дмитрович 

- аспірант кафедри 
матеріалознавства 
ім. Ю.М. Тарана-

Жовніра 

член групи 

15. Серженко 
Іванна Олегівна 

- аспірант кафедри 
ливарного виробництва 

член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     Л.В. Камкіна 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Металургії  чавуну"    А.К. Тараканов 
 
Завідувач кафедри "Металургії  сталі"    Б.М. Бойченко 
 
Завідувач кафедри "Теорії  
металургійних процесів та хімії"     Д.А. Ковальов  
 
Завідувач кафедри "Електрометалургії"    М.І. Гасик 
 
Завідувач кафедри "Ливарне виробництво"   В.Є. Хричиков 
Завідувач кафедри "Покриттів,  
композиційних матеріалів  
та захисту металів"       С.Й. Пінчук 
 
Завідувач кафедри "Екології,  
теплотехніки та охорони праці"     О.О. Єрьомін 
 
Завідувач кафедри  
"Технологічного проектування"    В.Ф. Балакін 
 
Завідувач кафедри "Обробки металів тиском"  Я.В. Фролов 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА" 

підготовки докторів філософії 
за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Губинський 
Михайло Володимирович 

д.т.н., 
професор

професор кафедри 
промислової теплоенергетики 

(ПТЕ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Федоров 
Сергій Сергійович 

д.т.н., 
доцент 

професор кафедри ПТЕ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Кремнева 

Катерина Володимирівна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ПТЕ вчений секретар 
групи 

4. Пінчук 
Валерія Олександрівна 

д.т.н., 
доцент 

завідувач кафедри ПТЕ член групи 

5. Форись 
Світлана Миколаївна 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри ПТЕ член групи 

6. Волошко  
Сергій Вікторович 

- виконавчий директор 
асоціації "Центр 
впровадження 

енергозберігаючих та 
інноваційних технологій", 

м. Дніпро 

член групи 

7. Прядко 
Наталія Сергіївна 

д.т.н. старший науковий 
співробітник Інституту 
технічної механіки НАН 
України та Державного 

космічного агентства України, 
м. Дніпро 

член групи 

8. Коваль 
Сергій Валерійович  

- аспірант кафедри ПТЕ член групи 

9. Кузнецова 
Марина Михайлівна 

- аспірант кафедри ПТЕ член групи 

 
 
Гарант освітньої програми     М.В. Губинський 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Промислової  
теплоенергетики"      В.О. Пінчук 
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Група забезпечення якості освітньої програми 
"ХІМІЧНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ТА  ІНЖЕНЕРІЯ" 

підготовки докторів філософії 
за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія" 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Посада Обов'язки члена 
групи 

1.  Малий 
Євген Іванович 

д.т.н., 
доцент 

професор кафедри 
металургійного палива та 

вогнетривів (МПВ) 

гарант освітньої 
програми 

2. Чемеринський 
Михайло Сергійович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри МПВ заступник 
гаранта освітньої 

програми 
3. Голуб 

Ірина Валеріївна 
к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри МПВ вчений секретар 
групи 

4. Старовойт 
Анатолій Григорович 

д.т.н., 
професор

завідувач кафедри МПВ член групи 

5. Сорокін 
Євгеній Леонідович  

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри МПВ член групи 

6. Болецький 
Олександр Ярославович 

- заст. генерального директора 
з виробництва ТОВ 

"Карпатнафтахім", м. Калуш 

член групи 

7. Горбенко 
Володимир Ілліч 

- провідний спеціаліст УНПА 
"Укркокс", м. Дніпро 

член групи 

 
 
Гарант освітньої програми      Є.І. Малий 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Завідувач кафедри "Металургійного  
палива та вогнетривів"       А.Г. Старовойт 

 


