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ВІДОМОСТІ 
про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес 

за спеціальністю
141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

(код та найменування спеціальності)
на рівні фахової передвищої освіти

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Наймену
вання

Прізвище, ім’я 
та

Наймену
вання посади

Найменування 
закладу, який

Категорія, 
педагогічне звання

Відомості про 
підвищення

навчальної по батькові (для осіб, що закінчив (в разі наявності кваліфікації
дисципліни педагогічного працюють за педагогічний науковий ступінь, педагогічного

працівника сумісництвом, 
- місце 

основної 
роботи,

найменування 
посади)

працівник (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту)*

шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації (серія, 
номер, дата, ким 

виданий диплом), 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 
номер, дата, ким 
виданий атестат)

працівника 
(найменування 

закладу, вид 
документа, тема, 

дата видачі, 
кількість

навчальних 
кредитів (годин)

П
ри

мі
тк

и

Особи, які працюють за сумісництвом
Основи 

автоматики, 
Вступ до 

спеціальності 
кваліфікаційна 

атестація

Білюк Іван
Сергійович

Викладач 
циклової комісії 

з енергетики 
"Фаховий 

коледж 
корабелів 

НУК";

НУК,
Завідувач 
кафедри 

автоматики

Український 
державний морський 

технічний 
університет 

(2000, 
"Технологія 

машинобудування", 
інженер-механік)

Миколаївський 
національний 

аграрний 
університет 

(2018, 
141

"Електроенерге
тика, електротехніка 
та електромеханіка", 

магістр з 
електроенергетики, 
електротехніки та 
електромеханіки)

Вища школа 
управління та 

адміністрування 
в Ополі (Польща) 

(2019)

Сертифікат

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно 

наказу Департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 

обласної 
державної 

адміністрації 
№279 від 26.04.2019

Р-

Кандидат технічних 
наук, 

(відповідна 
спеціальність за 

дипломом: 05.08.05 - 
"Суднові енергетичні 

установки").
ДК № 044362, 2008 р. 

"Підвищення 
працездатності 

упорних 
вузлів суднових 
газотурбінних 

двигунів 
при розцентровці 

роторів".

Інститут імпульсних 
процесів і технологій 

НАН України, 
довідка про 

стажування №91-01- 
522 від 28.12.2017, 

мета: «Ознайомлення 
з сучасними 

методами 
проектування 

елементів та систем 
керування 

високовольтним 
обладнанням, 

особливостями 
використання 

сучасних 
інформаційно- 

керуючих систем в 
електромеханічних 

системах 
автоматизації», (108 

годин)

nuos.edu.ua
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Наймену
вання 

навчальної 
дисципліни

Прізвище, ім’я 
та 

по батькові 
педагогічного 

працівника

Наймену
вання посади 
(для осіб, що 
працюють за 

сумісництвом, 
- місце 

основної 
роботи, 

найменування 
посади)

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
педагогічний 

працівник (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту)*

Категорія, 
педагогічне звання 

(в разі наявності 
науковий ступінь, 

шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації (серія, 
номер, дата, ким 

виданий диплом), 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 
номер, дата, ким 
виданий атестат)

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 

педагогічного 
працівника 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі, 

кількість 
навчальних 

кредитів (годин)

П
ри

мі
тк

и

закінчення курсу 
англійської мови 

рівень В2 №СА0007

Доцент кафедри 
автоматики 

12ДЦ№ 033900, 2013 
Р-

Історія України Бобіна Олег 
Валерійович

Викладач 
циклової комісії 

з соціально- 
гуманітарних 

дисциплін 
’’Фаховий 

коледж 
корабелів 

НУК";

НУК,
Директор 

Навчально- 
наукового 

гуманітарного 
інституту

Київський державний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

(1989, 
«Історія», 

історик, викладач 
історії)

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно 

наказу Департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 

обласної 
державної 

адміністрації 
Наказ № 279 від 

26.04.19

Кандидат історичних 
наук.

07.00.03 - «Історія 
України». КН 

№003714, 
1993.

Доцент кафедри 
соціально- 

гуманітарних 
дисциплін. ДЦ 
№002735, 1996. 

«УСДРП в 
українській 

національно- 
демократичній 

революції».

Одеська державна 
академія будівництва 

та архітектури, 
сертифікат №1- 

264вк/28.04.2017 від 
05.06.2017, тема: 
«Компетентності 

завідувача кафедри в 
умовах 

реформування вищої 
освіти», (108 годин)

*

Економічна 
теорія / 

Економіка 
підприємства

Вдовиченко 
Лариса Юріївна

Викладач 
циклової комісії 
з економічних 

дисциплін 
’’Фаховий 

коледж 
корабелів 

НУК”;

НУК, 
Доцент кафедри 

економічної 
політики та 

безпеки

Миколаївський 
кораблебудівний 
інститут ім. С.И.

Макарова 
(1991, 

«Організація і 
нормування праці», 
інженер-економіст)

Одеський 
регіональний 

інститут державного 
управління 

Національної 
академії державного 

управління при 
Президентові

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно наказу 
Департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 

обласної 
державної 

адміністрації 
№374 від 20.04.2016

Р-

Кандидат 
економічних 

наук (відповідна 
спеціальність за

ТВ О «Цетр пітримки 
бізнесу», довідка 
№3006/01-001 від 
30.06.2021, тема 

«Інноваційні аспекти 
в бізнесі та освіті», 

6 навчальних 
кредитів (180 годин)

nuos.edu.ua

nuos.edu.ua


з

Наймену
вання 

навчальної 
дисципліни

Прізвище, ім’я 
та 

по батькові 
педагогічного 

працівника

Наймену
вання посади 
(для осіб, що 
працюють за 

сумісництвом, 
- місце 

основної 
роботи, 

найменування 
посади)

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
педагогічний 

працівник (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту)*

Категорія, 
педагогічне звання 

(в разі наявності 
науковий ступінь, 

шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації (серія, 
номер, дата, ким 

виданий диплом), 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 
номер, дата, ким 
виданий атестат)

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 

педагогічного 
працівника 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі, 

кількість 
навчальних 

кредитів (годин)

П
ри

мі
тк

и

України 
(2008, 

«Державне 
управління», 

магістр державного 
управління)

дипломом: 08.00.03 - 
«Економіка та 

управління 
національним 

господарством»), 
ДК№032447, 
15.12.2015 р., 
«Формування 

механізму 
інформаційних 

відносин 
у сфері регуляторної 

діяльності»
Фізичне 

виховання
Веселова Ірина 

Миколаївна
Викладач 

циклової комісії 
з фізичного 
виховання 
’’Фаховий 

коледж 
корабелів 

НУК”;

НУК,
Старший 
викладач 
кафедри 

фізичного 
виховання та 

спорту

Київський державний 
інститут фізичної 

культури 
(1979, 

«Фізична культура і 
спорт», 

викладач фізичного 
виховання

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно 

наказу Департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 

обласної 
державної 

адміністрації 
Наказ № 124 від 

23.04.2020 р.

Старший викладач.

Миколаївський 
національний 

університет імені 
В.О.

Сухомлинського, 
сертифікат №236 від 

26.04.2018, тема 
«Напрями 

впровадження 
сучасних методів 

тренувань 
провідними 

тренерами України», 
3 навчальні кредити 

(108 годин)

Українська 
мова / 

Культура 
ділового 

мовлення. 
Іноземна мова

Вецало Наталія 
Владиславівна

Викладач 
циклової комісії 
з сучасних мов 

’’Фаховий 
коледж 

корабелів 
НУК”;

Завідувач 
Підготовчого 

відділення 
центу 

довузівської 
підготовки 

НУК

Миколаївський 
державний 

педагогічний 
інститут 

(1989, 
"Педагогіка та 

методика 
початкового 
навчання”, 

вчитель початкових 
класів)

Миколаївський 
державний 

педагогічний 
інститут, факультет 

післядипломної 
освіти 
(1996, 

"Українська мова та 
література”, 

вчитель української

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно

з наказом 
Департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 

обласної 
державної 

адміністрації 
№279 від 26.04.2019

Р-

Державна 
реабілітаційна 

установа «ЦКСРДІ», 
свідоцтво 

№12СС/015774 від 
22.03.2018, тема: 
«Педагогічний 

супровід дитини 3 
ООП в системі 
інклюзивного 
навчання», 2 

навчальні кредити 
(72 годин)

nuos.edu.ua
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Наймену
вання 

навчальної 
дисципліни

Прізвище, ім’я 
та 

по батькові 
педагогічного 

працівника

Наймену
вання посади 
(для осіб, що 
працюють за 

сумісництвом, 
- місце 

основної 
роботи, 

найменування 
посади)

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
педагогічний 

працівник (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту)*

Категорія, 
педагогічне звання 

(в разі наявності 
науковий ступінь, 

шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації (серія, 
номер, дата, ким 

виданий диплом), 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 
номер, дата, ким 
виданий атестат)

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 

педагогічного 
працівника 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі, 

кількість 
навчальних 

кредитів (годин)

П
ри

мі
тк

и

мови та літератури)

Миколаївський 
державний 

університет ім.В.О.
Сухомлинського 

(2010, 
"Педагогіка і 

методика середньої 
освіти. Мова і 

література 
(англійська)", 

вчитель англійської 
мови та зарубіжної 

літератури)
Фізика Коваль Сергій 

Станіславович
Викладач 

циклової комісії 
з математичних 
та природничо- 

наукових 
дисциплін 
"Фаховий 
коледж 

корабелів 
НУК";

НУК, 
Доцент кафедри 

фізики

Український 
державний морський 

технічний 
університет 

(1999, 
"Електричні системи 

та 
комплекси 

транспортних 
засобів", 

Інженер-електрик)

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно 

наказу Департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 

обласної 
державної 

адміністрації 
№279 від 26.04.2019

Р-

Кандидат фізико- 
математичних наук 

01.04.14- 
Теплофізика 

та молекулярна 
фізика. 

ДК № 026530, 2004. 
Математичне 
моделювання 

нестаціонарних 
теплофізичних 

процесів, які 
протікають в 

багатокомпонентних 
конденсованих 

системах з фазовими 
переходами.

Доцент кафедри 
фізики, 
атестат 

02 ДЦ№ 012222. 
Рішення атестаційної

Миколаївський 
національний 

університет імені 
В.О.

Сухомлинського, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 

№СС00497213/00002 
7-21 від 29.06.2021, 

тема: «Новітні 
педагогічні 
технології в 

освітньому процесі», 
6 навчальних 

кредитів (180 годин)

nuos.edu.ua

nuos.edu.ua
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Наймену
вання 

навчальної 
дисципліни

Прізвище, ім’я 
та 

по батькові 
педагогічного 

працівника

Наймену
вання посади 
(для осіб, що 
працюють за 

сумісництвом, 
- місце 

основної 
роботи, 

найменування 
посади)

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
педагогічний 

працівник (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту)*

Категорія, 
педагогічне звання 

(в разі наявності 
науковий ступінь, 

шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації (серія, 
номер, дата, ким 

виданий диплом), 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 
номер, дата, ким 
виданий атестат)

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 

педагогічного 
працівника 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі, 

кількість 
навчальних 

кредитів (годин)

П
ри

мі
тк

и

колегії Міністерства 
освіти і науки 

України 
протокол № 2/41-Д 

від 
20.04.2006 р.

Вища 
математика

Майборода
Олександр

Валерійович

Викладач 
циклової комісії 
з математичних 
та природничо- 

наукових 
дисциплін 
"Фаховий 

коледж 
корабелів 

НУК";

НУК, 
Доцент кафедри 

вищої 
математики

Миколаївський 
державний 

університет ім.В.О.
Сухомлинського 

(2004, 
Педагогіка і 

методика середньої 
освіти. Математика 

та основи 
інформатики. 

Вчитель математики 
та основ 

інформатики)

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно 

наказу Департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 

обласної 
державної 

адміністрації 
Наказ № 374 від 

20.04.16.

Кандидат 
економічних 

наук 08.00.03 - 
економіка та 
управляння 

національним 
господарством. 

Диплом: 
ДК№ 000208, 2011р

Доцент кафедри 
вищої 

математики 
12ДЦ№ 041596, 2015 

Р.

Миколаївський 
національний 

університет імені 
В.О.

Сухомлинського, 
сертифікат 
АБ 301 від 

12.12.2020, тема 
«Сучасні технології 

організації 
самостійної роботи 
студентів у процесі 

вивчення 
математичних 
дисциплін», 6 

навчальних кредитів 
(180 годин)
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Наймену
вання 

навчальної 
дисципліни

Прізвище, ім’я 
та 

по батькові 
педагогічного 

працівника

Наймену
вання посади 
(для осіб, що 
працюють за 

сумісництвом, 
- місце 

основної 
роботи, 

найменування 
посади)

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
педагогічний 

працівник (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту)*

Категорія, 
педагогічне звання 

(в разі наявності 
науковий ступінь, 

шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації (серія, 
номер, дата, ким 

виданий диплом), 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 
номер, дата, ким 
виданий атестат)

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 

педагогічного 
працівника 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі, 

кількість 
навчальних 

кредитів (годин)

П
ри

мі
тк

и

Основи 
інформаційних 
технологій та 

програмування

Маршак Олена 
Іллівна

Викладач 
циклової комісії 
інформаційних 

дисциплін 
«Фаховий 

коледж 
корабелів 

НУК», 

в.о. завідувача 
відділення 

інформаційних 
технологій ВСП 

«Фаховий 
коледж 

корабелів НУК»

НУК, Старший 
викладач 
кафедри 

"Інформацій
них 

управляючих 
систем 

та технологій",

Український 
державний морський 

технічний 
університет 

(1998, 
"Електро

устаткування 
та автоматика суден", 

інженер-електрик)

Миколаївський 
державний 

університет ім.В.О. 
Сухомлинського 

(2005, 
"Психологія", 

практичний психолог 
в закладах освіти)

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно 

наказу Департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 

обласної 
державної 

адміністрації 
№279 від 26.04.2019

Р-

ТОВ "УкрТех-Інфо", 
сертифікат №001 від 

02.04.2018, тема: 
«Вдосконалення 

методики викладання 
курсу "Вступ до 

спеціальності 
ІУСТ"», 3 навчальні 
кредити (108 годин)

Охорона праці 
та безпека 

життє
діяльності 

Основи екології 
/ Технологія 

захисту 
навчколишнього 

середовиша

Мозговий Андрій 
Михайлович

Викладач 
циклової комісії 

з екологічних 
дисциплін 
"Фаховий 

коледж 
корабелів 

НУК";

НУК, 
Доцент кафедри 

екології та 
природоохоронн 

их 
технологій

Український 
державний морський 

технічний 
університет 

(1999, 
"Екологія та охорона 

навколишнього 
середовища", 

інженер-еколог)

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно 

наказу Департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 

обласної 
державної 

адміністрації 
№279 від 26.04.2019

Р-

Доцент НУК кафедри 
екологічної безпеки 

та 
охорони праці 

ВРД№0027, 2015 р.

Центр підвищення 
кваліфікації 

працівників водного 
господарства 
Міністерства 
енергетики та 

захисту довкілля, 
свідоцтво №38 від 
21.02.2020, тема: 

«Системи 
екологічного 

управління», (140 
годин)

Теоретичні 
основи 

електротехніки.
Електричні 
машини та 

апарати.
Метрологія та

Новогрецький 
Сергій 

Миколайович

Викладач 
циклової комісії 

з енергетики 
"Фаховий 

коледж 
корабелів 

НУК";

Український 
державний морський 

технічний 
університет 

(2001, 
спеціальність 
"Елекгричні

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно 

наказу Департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської

ТОВ «Науково- 
виробниче 

підприємство «Інтер 
Електро», довідка 

№17 від 24.05.2021, 
тема: «Особливості 

проектування,

nuos.edu.ua
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Наймену
вання 

навчальної 
дисципліни

Прізвище, ім’я 
та 

по батькові 
педагогічного 

працівника

Наймену
вання посади 
(для осіб, що 
працюють за 

сумісництвом, 
- місце 

основної 
роботи, 

найменування 
посади)

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
педагогічний 

працівник (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту)*

Категорія, 
педагогічне звання 

(в разі наявності 
науковий ступінь, 

шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації (серія, 
номер, дата, ким 
виданий диплом), 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 
номер, дата, ким 
виданий атестат)

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 

педагогічного 
працівника 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі, 

кількість 
навчальних 

кредитів (годин)

П
ри

мі
тк

и

вимірювальна 
техніка /
Основи 

електричних 
вимірів

НУК, 
Доцент кафедри 

суднових 
електро

енергетичних 
систем

системи і 
комплекси 

транспортних 
засобів", 
інженер 

електромеханік)

обласної 
державної 

адміністрації 
№279 від 26.04.2019 

р.

Кандидат технічних 
наук.

Спеціальність за 
дипломом: 
05.09.03 - 

"електротехнічні 
комплекси та 

системи ", 
номер диплома 

ДК№066675, 2011 р.
Тема дисертації: 

"Регулювання 
збудження 

синхронного 
генератора у 

поперечній осі для 
підвищення стійкості 

роботи суднової 
електростанції".

Доцент кафедри 
суднових 

електроенергетичних 
систем, диплом 

номер 
12ДЦ№043246, 2015 

Р->

налагодження та 
монтажу 

розподільних 
пристроїв та 

автоматизованих
систем 

електроенергетичних 
установок», 6 

навчальних кредитів 
(180 годин)

»

Основи 
моделювання 
електромеха

нічних систем.
Вступ до 

спеціальності

Ольшевський
Сергій Іванович

Викладач 
циклової комісії 

з енергетики 
"Фаховий 

коледж 
корабелів 

НУК";

НУК, Старший 
викладач 
кафедри 

автоматики

Миколаївський 
кораблебудівний 

інститут 
(1989, 

«Електрообладнання 
суден», інженер- 

електрик)

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно 

наказу Департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 

обласної державної 
адміністрації № 279 

від 26.04.2019 р.

Інститут імпульсних 
процесів і технологій 

НАН України, 
довідка про 
підвищення 
кваліфікації 

(стажування) №91 - 
01-198 від 

01.06.2021, тема: 
«Сучасні методи 

аналізу та синтезу 
систем керування 

електрогідроімпульс 
ними установками, 

особливості 
використання 

мікропроцесорної 
техніки у складі

nuos.edu.ua
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Наймену
вання 

навчальної 
дисципліни

Прізвище, ім’я 
та 

по батькові 
педагогічного 

працівника

Наймену
вання посади 
(для осіб, що 
працюють за 

сумісництвом, 
- місце 

основної 
роботи, 

найменування 
посади)

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
педагогічний 

працівник (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту)*

Категорія, 
педагогічне звання 

(в разі наявності 
науковий ступінь, 

шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації (серія, 
номер, дата, ким 

виданий диплом), 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 
номер, дата, ким 
виданий атестат)

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 

педагогічного 
працівника 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі, 

кількість 
навчальних 

кредитів (годин)

П
ри

мі
тк

и

систем керування»,
6 навчальних 

кредитів (180 годин)
Філософія / 
Актуальні 
проблеми 
сучасної 
світової 

філософії

Патлайчук Оксана 
Віталіївна

Викладач 
циклової комісії 

з соціально- 
гуманітарних 

дисциплін 
"Фаховий 
коледж 

корабелів 
НУК";

НУК, 
Доцент кафедри 

філософії та 
культурології

Київський 
університет 

імені Т. Шевченка 
(1995 р., 
"Історія", 
історик, 

викладач історії)

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно

наказу Департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 

обласної 
державної 

адміністрації 
Наказ № 124 від 

23.04.20

Кандидат 
філософських 

наук
(ДК № 039973, 

2007 р.).
09.00.05 - "Історія 

філософії".

Доцент кафедри 
філософії та 

культурології
(12ДЦ № 022766, 

2009 р.).
"Відродження ідеї 

природного права в 
філософії України 

(кінець XIX - початок 
XX ст.)"

Чорноморський 
національний 

університет імені 
Петра Могили, 

посвідчення МК 
№000079 від 

20.03.2018, тема: 
«Соціокультурні та 

антропологічні 
тенденції в розвитку 
сучасної філософії», 

(144 години)

Хімія Ремешевська 
Ірина 

Володимирівна

Викладач 
циклової комісії 

з екологічних 
дисциплін 
"Фаховий 

коледж 
корабелів 

НУК";

НУК, Завідувач 
кафедри 

екологічної хімії

Український 
державний морський 

технічний 
університет імені 

адмірала 
Макарова 

(2002, 
"Екологія та охорона 

навколишнього 
середовища" 

(спеціаліст-еколог))

Український 
державний морський 

технічний 
університет 

імені адмірала

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно наказу 
Департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 

обласної 
державної 

адміністрації 
Наказ № 279 від 

26.04.19

Кандидат технічних 
наук зі спеціальності 
21.06.01. Екологічна 

безпека, ДК №

Національний 
технічний 

університет України 
«Київський 

політехнічний 
інститут імені Ігоря 

Сікорського», 
довідка №304 від 
3.04.2018, тема: 

«Досвід у викладанні 
дисциплін за 
напрямами 

аналітична хімія та 
аналітичні методи 

аналізу», (108 годин)

nuos.edu.ua
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Наймену
вання 

навчальної 
дисципліни

Прізвище, ім’я 
та 

по батькові 
педагогічного 

працівника

Наймену
вання посади 
(для осіб, що 
працюють за 

сумісництвом, 
- місце 

основної 
роботи, 

найменування 
посади)

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
педагогічний 

працівник (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту)*

Категорія, 
педагогічне звання 

(в разі наявності 
науковий ступінь, 

шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації (серія, 
номер, дата, ким 

виданий диплом), 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 
номер, дата, ким 
виданий атестат)

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 

педагогічного 
працівника 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі, 

кількість 
навчальних 

кредитів (годин)

П
ри

мі
тк

и

Макарова, Інститут 
післядипломної 

освіти 
(2003, 

"Менеджмент 
організацій” 
(менеджер- 
економіст))

009215, 
2012 р.

«Підвищення 
екологічної безпеки 

суднобудівного 
підприємства на 

основі
впровадження 

системи 
екологічного 

менеджменту»

Доцент кафедри 
екологічної безпеки

та
охорони праці, 12 ДЦ 

№040868, 2014 р.
Основи 

технічної 
механіки

Савенков Олег 
Ігорович

Викладач 
циклової комісії 
з математичних 
та природничо- 

наукових 
дисциплін"Фахо 

вий коледж 
корабелів 

НУК”;

НУК,
Асистент 
кафедри 

механіки та 
конструю-вання 

машин

Національний 
університет 

кораблебудування 
імені 

адмірала Макарова 
(2009, 

«Турбіни», 
магістр з енергетики, 

інженер-механік)

Національний 
університет 

кораблебудування 
імені 

адмірала Макарова 
(2018, 

141 
«Електроенерге

тика, електротехніка 
та електромеханіка», 

магістр з 
електроенергетики, 
електротехніки та 
електромеханіки, 

спеціалізація 
«Техніка 

та електрофізика 
високих напруг»)

Кваліфікаційна 
категорія 

асистент кафедри 
«Механіки та 

конструювання 
машин»

ДП НВКГ «Зоря»- 
«Машпроект», 

довідка №01/2-8690 
від 15,12.2016, тема: 

«Ознайомлення з 
сучасними методами 

досліджень 
зубчастих муфт та 
зубчастих передач; 

досягненнями в 
галузі 

конструкторських і 
технологічних 
розробок при 
проектуванні 

газотурбозубчастих 
агрегатів та 

енергетичних 
установок; обмін 
інформацією про 

результати 
досліджень по 
підвищенню 

навантажувальної 
здатності елементів 
редукторів; розгляд 

можливостей 
застосування 

розробок ДП НВКГ 
та університету при 

виконанні 
студентських 

курсових робіт і 
проектів», (108

nuos.edu.ua

nuos.edu.ua
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Наймену
вання 

навчальної 
дисципліни

Прізвище, ім’я 
та 

по батькові 
педагогічного 

працівника

Наймену
вання посади 
(для осіб, що 
працюють за 

сумісництвом, 
- місце 

основної 
роботи, 

найменування 
посади)

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
педагогічний 

працівник (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту)*

Категорія, 
педагогічне звання 

(в разі наявності 
науковий ступінь, 

шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації (серія, 
номер, дата, ким 

виданий диплом), 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 
номер, дата, ким 
виданий атестат)

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 

педагогічного 
працівника 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі, 

кількість 
навчальних 

кредитів (годин)

П
ри

мі
тк

и

годин)
Нарисна 

геометрія та 
інженерна 

графіка

Слободян Сергій 
Олегович

Викладач 
циклової комісії 

з енергетики 
"Фаховий 
коледж 

корабелів 
НУК";

НУК, 
Проректор 3

НПР, 
професор 
кафедри 

комп’ютерно- 
інтегрованих 
технологій та 

інженерної 
графіки

Миколаївський 
кораблебудівний 

інститут ім. адм. С.И. 
Макарова 

(1994, 
"Корабле

будування", 
Інженер - 

Кораблебудівник)

Сертифікат В2 
№ А567434 

ESOL International.

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно 

наказу Департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 

обласної 
державної 

адміністрації 
№279 від 26.04.2019

Р-

Кандидат технічних 
наук. 

05.08.03 - "Механіка 
та 

конструювання 
суден".

ДК №003500, 1999.

Доцент кафедри 
"Інженерної 

графіки". 
ДЦ №006981, 2003. 

"Дослідження впливу 
нелінійних факторів 

на 
хвильові 

навантаження 
суден на 

екстремальному 
морському 

хвильованні".

Професор НУК 
Кафедри 

«Комп’ютерно- 
інтегрованих 
технологій та 

інженерної графіки». 
ВРП№0037, 2015.

ТОВ «НВП Інтер 
електро», довідка 
про стажування 

№227 від 09.08.2019, 
мета: «Ознайомлення 

з використанням 
сучасних систем 

автоматизованого 
проектування при 

проведенні 
лабораторних і 

практичних занять з 
дисципліни 

«Комп’ютерна 
графіка», (108 годин)

*

Основи 
електропривода. 
Електропривод 
загальнопромис 

лових 
механізмів.

Електроприводи 
металорізальних

Фоменко Андрій 
Миколайович

Викладач 
циклової комісії 

з енергетики 
"Фаховий 

коледж 
корабелів 

НУК";

Миколаївський 
кораблебудівний 
інститут ім. адм. 
С.Й. Макарова 

(1994, 
"Електропривод і 

автоматизація 
промислових

Доцент НУК від 
02.03.12 ВРД№ 0025, 

кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 

вищої категорії» 
згідно 

наказу Департаменту 
освіти і науки

Інститут імпульсних 
процесів і технологій 

НАН України, 
довідка про 
підвищення 
кваліфікації 

(стажування) №91- 
01-199 від

nuos.edu.ua
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* Додатково зазначається наявність документа, що засвідчує володіння англійською мовою на рівні не нижче

Наймену
вання 

навчальної 
дисципліни

Прізвище, ім’я 
та 

по батькові 
педагогічного 

працівника

Наймену
вання посади 
(для осіб, що 
працюють за 

сумісництвом, 
- місце 

основної 
роботи, 

найменування 
посади)

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
педагогічний 

працівник (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту)*

Категорія, 
педагогічне звання 

(в разі наявності 
науковий ступінь, 

шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації (серія, 
номер, дата, ким 

виданий диплом), 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 
номер, дата, ким 
виданий атестат)

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 

педагогічного 
працівника 

(найменування 
закладу7, вид 

документа, тема, 
дата видачі, 

кількість 
навчальних 

кредитів (годин)

П
ри

мі
тк

и

верстатів.
Електроприводи 

робото- 
технічних 

комплексів. 
Виробнича 
практика.

НУК, 
Старший 
викладач 
кафедри 

автоматики, 
доцент НУК

установ", 
Інженер-електрик)

Миколаївської 
обласної 

державної 
адміністрації 

№337 від 23.04.2015
Р-

01.06.2021, тема:
«Сучасні методи 

проектування 
елементів та 

електромеханічних 
систем керування 

електрогідроімпульс 
ного обладнання, 

особливості
використання 
комплектних 

електроприводів у 
дослідженнях систем 

керування», 6 
навчальних кредитів 

(180 годин)
Основи 

автоматики
Шарейко Дмитро 

Юрійович
Викладач 

циклової комісії 
з енергетики 

"Фаховий 
коледж 

корабелів 
НУК";

НУК, Доцент 
кафедри 

автоматики

Миколаївський 
кораблебудівний 

інститут 
(1992, 

"Електрообладнання 
суден", 

інженер-електрик)

Кандидат технічних 
наук, 

(відповідна 
спеціальність за 

дипломом: 05.08.05 - 
"Суднові енергетичні 

установки"). 
ДК№ 017137, 2003. 

"Синтез 
віброзахисних 

систем суднових 
енергетичних 

установок 
з керованими 
динамічними 

віброгасниками". 
Доцент кафедри 

автоматики, 
ДЦ№ 009150, 2004 р.

ТОВ «ДП СВ 
АЛЬТЕРА- 

МИКОЛАЇВ», 
довідка про 

стажування №38/09 
від 

12.11.2018, 
мета: 

«Визначити 
напрямок 

розвитку сучасного 
комплектного 

електропривода», 
(108 годин)

•

В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, або кваліфікаційних документів (диплом про 
вищу освіту, науковий ступінь), що засвідчують кваліфікацію з англійської мови.

Ректор НУК

Директор

ВСП «Фаховий коледж корабелів НУК»

Євген ТРУШЛЯКОВ

Ігор РАТУШНЯК
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