
Кадровий склад Відокремленого структурного підрозділу «Маріупольський 

політехнічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський державний технічний університет» 

(відповідно до ліцензійних умов) 

 

Освітній процес у закладі освіти забезпечують 73 педагогічні працівники, з 

яких викладачів – 69. 

 

Спеціаліст вищої категорії 32  

З них: кандидат технічних наук 1 

           викладач-методист 7  

Спеціаліст першої категорії 29  

Спеціаліст другої категорії  6  
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 ПІБ посада освіта категорія дисципліни 

 Степанов 

В’ячеслав 

Володимирович 

директор Ждановський металургійний інститут, 1975р., 

металургія чорних металів, інженер-металург 

  

 Горових Тетяна  

Миколаївна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи, викладач 

Донецький державний університет, 1989 р, 

біологія, біолог,викладач біології та хімії 

ДВНЗ «ПДТУ», 2007 р, металургія чорних 

металів, спеціаліст з металургії чорних металів 

Спеціаліст 

вищої  

категорії,  

викладач-

методист 

Основи екології 

Аналітична хімія 

Контроль якості води 

 Альохіна Ірина 

Володимирівна 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

викладач 

Борисоглєбський державний педагогічний 

інститут, 1988р., російська мова і література, 

вчитель російської мови та літератури середньої 

школи 

Спеціаліст 

вищої  

категорії,  

викладач-

методист 

Зарубіжна література 

Культурологія 

 Дудник Галина 

Іванівна 

Завідувачка 

механічного 

відділення, 

викладач 

Черкаський державний педагогічний інститут ім. 

300-річча воз’єднання України з Росією, 1972 р., 

математика, учитель математики та звання 

учителя середньої школи 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Математика 

Вища математика 

 

 Дудник Андрій 

Станіславович 

Завідувач 

енергетичного 

відділення, 

викладач 

Приазовський державний технічний університет, 

2002р., електротехнічні системи 

електроспоживання, спеціаліст з електротехніки 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Релейний захист електричних 

систем 

Автоматика електричних систем 

Експлуатація приладів релейного 

захисту і автоматики 

Енергозбереження 

 Гостєва  

Людмила  

Степанівна 

Завідувачка 

транспортного 

відділення, 

викладач 

Бердянський державний педагогічний 

університет, 1991 р., вчитель трудового навчання 

і загально технічних дисциплін 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Інженерна графіка 

Історія інженерної діяльності 

 Савченко Лідія  

Василівна 

Завідувачка 

металургійного 

відділення, 

викладач 

Ждановський металургійний інститут,   1977 р., 

металургія чорних металів, інженер-металург           

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Технологія металів 

Вступ до спеціальності 

Металургія чорних металів 

 

Комісія філологічних дисциплін 

 Калугіна Лілія 

Павлівна 

Викладач, голова 

комісії 

Бердянський державний педагогічний інститут 

імені П.Д. Осипенко, 2000р., українська мова та 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Українська мова 

Українська література 



філологічних 

дисциплін 

література, вчитель української мови та 

літератури 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

 Бондарчук 

Ольга  

Миколаївна, 

викладач Бердянський педагогічний інститут ім.. 

П.Д.Осипенко, 1997 р., українська мова та 

література, вчитель української мови та 

літератури 

Спеціаліст  

першої  

категорії 

Українська мова 

Українська література 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

 Гребініченко 

Наталя 

Вікторівна 

викладач Луганський державний педагогічний інститут 

ім.. Т.Г.Шевченка Східноукраїнського 

університету, 1994р. російська мова та 

література, вчитель російської мови та 

літератури 

Спеціаліст  

 першої 

категорії 

Зарубіжна література 

Культурологія 

 Маркіна Ірина  

Анатоліївна 

викладач Маріупольський гуманітарний інститут ДонДУ, 

1996, українська мова та література, новогрецька 

мова, викладач української мови та літератури, 

викладач новогрецької мови 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Українська мова 

Українська література 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

 Стремоухова  

Людмила  

Борисівна 

Методист, 

викладач 

Донецький державний університет,1981, 

українська мова та література; філолог; викладач 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Українська мова 

Українська література 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

Комісія іноземних мов 

 Горлова Яна 

Вікторівна 

Викладач, голова 

циклової комісії 

Горлівський державний педагогічний інститут 

іноземних мов, 2002р., мова та література 

(англійська), вчитель англійської мови 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Іноземна мова 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

 Блохіна 

Ольга  

Сергіївна 

викладач Приазовський державний технічний університет, 

2002р, переклад, 

перекладач з двох іноземних мов (англійської та 

немецької) 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Іноземна мова 

Іноземна мова (за 

проф.спрямуванням) 

 Короткова 

Ірина  

Михайлівна 

викладач Маріупольський гуманітарний інститут, 2001 р., 

організатор дошкільного виховання, вихователь 

з правом навчання англійської мови 

Донецький національний університет, 2009 р., 

економіка і підприємство, спеціаліст з економіки 

підприємства 

Спеціаліст  

 першої 

категорії 

Іноземна мова 

Іноземна мова (за 

проф.спрямуванням) 



 Ліфінцев  

Микола  

Григорович 

викладач Курський державний педагогічний інсти-

тут,1966 р., англійська мова, вчитель англійської 

мови 

Спеціаліст  

 першої 

категорії 

Іноземна мова 

Іноземна мова (за 

проф.спрямуванням) 

 Матюк  

Тамара  

Михайлівна 

викладач Донецький держуніверситет, 1976,     англійська 

мова та література; філолог, викладач 

англійської мови  

Спеціаліст  

 першої 

категорії 

Іноземна мова 

Іноземна мова (за 

проф.спрямуванням) 

 Савицька Юлія  

Валентинівна 

викладач Горлівський державний педагогічний інститут 

іноземних мов, 2009 р., педагогіка і методика 

середньої освіти., мова і література (англ), 

вчитель англійської мови та зарубіжної 

літератури 

Спеціаліст  

 першої 

категорії 

Іноземна мова 

Іноземна мова (за 

проф.спрямуванням) 

Комісія соціально-природничих дисциплін 

 Зотова  

Олена    

Олександрівна 

Викладач, голова 

циклової комісії 

Маріупольський державний гуманітарний 

інститут, 1998 р., всесвітня історія, викладач 

суспільних дисциплін,  історик 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Соціологія 

Основи філософських знань 

Політологія 

 Бистрова  

Юлія  

Віталіївна 

Завідувачка 

практики, 

викладач 

Донецький національний університет, 2006р., 

хімія, магістр з хімії, викладач 

Донецький національний університет, 2013р., 

економіка підприємства, спеціаліст з економіки 

підприємств 

Спеціаліст  

 першої 

категорії 

Хімія 

Фізична хімія і аналітичний 

контроль 

Методи аналізу і контролю 

Хімічні основи виробництва 

чавуну 

Хімічні основи виробництва сталі 

 Дубініна  

Галина  

Михайлівна 

викладач Донецький державний університет, 1994р., 

історія, 

історик, викладач історії 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Історія України   

 

 Барковська 

Ганна  

Олександрівна 

викладач Курський державний педагогічний інститут, 

1975 р., історія і суспільствознавство, вчитель 

історії і суспільствознавства середньої школи 

Спеціаліст  

 першої 

категорії 

Географія 

Людина і світ 

 Лузанова 

Вікторія 

Олександрівна 

викладач Донецький факультет Дніпропетровського 

державного інституту фізичної культури та 

спорту, 1994 р., фізична культура, викладач 

фізичної культури. Тренер 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Фізична культура 

Фізичне виховання 



 Рубан 

Людмила 

Олександрівна 

викладач Горьковський державний університет ім. 

М.І.Лобачевського, біологія, викладач біології і 

хімії. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Біологія 

Основи екології 

Хімія води і мікробіологія 

 Сідєлєва   

Наталія   

Володимирів- 

на 

викладач Луганський державний педагогічний 

університет, 2003 р., історія; історик, вчитель 

історії та основ правознавства 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Основи правознавства 

Трудове право 

Господарське (комерційне) право 

 Удачина 

Людмила 

Анатоліївна 

викладач Київський держаний інститут фізичної культури, 

1979 р., фізична культура і спорт, викладач 

фізичного виховання 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Фізична культура 

Фізичне виховання 

 Федотенко 

Світлана 

Іванівна 

Викладач, 

керівник 

фізичного 

виховання 

Луганський державний педагогічний інститут, 

1991 р., фізичне виховання, вчитель фізичної 

культури 

 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Фізична культура 

Фізичне виховання 

Комісія програмування та математики 

 Кривошеєва 

Олена 

Миколаївна 

Викладач, голова 

циклової комісії 

Донецький національний університет, 2001 р., 

математика, математик, викладач інформатики 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка», 2018 р., кваліфікація: 

ступінь вищої освіти магістр, спеціальність 

менеджмент, освітньо-професійна програма - 

управління інноваційною діяльністю 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Дискретна математика Вища 

математика  

Теорія ймовірностей та 

математична статистика, 

ймовірності процеси 

Комп’ютерна алгебра 

 Афанасенко 

Наталя  

Василівна 

викладач Ростовський державний університет, 1991 р., 

математика, математик. Викладач 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Математика 

Вища математика 

 Баркова  

Наталя  

Олександрівна 

викладач Приазовський державний технічний університет, 

2002 р., інформатика, спеціаліст з інформатики 

та прикладної математики 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Вступ до спеціальності 

Проектний практикум 

Інформатика, обчислювальна 

техніка і програмування 

 

 Бутко  

Олена  

Олександрівна 

викладач ПДТУ, 2002, термічна обробка металів; 

спеціаліст з металургії; 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Етика ділового спілкування 

Психологія 

Історія науки і техніки 



ММТ ПДТУ, 1998, програмування для 

електронно-обчислювальних машин та 

автоматизованих систем; технік-програміст; 

Бердянський держ. педуніверситет, 2014, 

соціальна педагогіка, соціальний педагог, 

практичний психолог у навчальних закладах 

Технологія та обладнання 

термічної обробки СВЧ та СПЧ 

 Ількевич  

Валентина  

Олександрівна 

викладач  Запорізький державний університет,  

1997 р., прикладна математика, математик-

спеціаліст 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Бази даних  

Основи програмної інженерії  

Конструювання програмного 

забезпечення 

Людино-машинний  

інтерфейс 

 Красковська 

Наталя  

Олегівна 

викладач Приазовський 

державний  

технічний університет, 2002 р., інформатика, 

спеціаліст з інформатики та прикладної 

математики 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Інформатика, обчислювальна 

техніка і програмування 

Веб-технології та Веб-дизайн 

Комп’ютерна графіка 

Теорія алгоритмів: Алгоритми та 

структури даних 

 Лосєва  

Тетяна  

Василівна 

 

викладач  Донецький державний університет,  

1996 р., прикладна математика, математик. 

Донецький державний університет, 2000 р., 

Економіка підприємства,  

економіст 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Чисельні методи  

Алгоритмізація та програмування  

Об'єктно-орієнтоване  

програмування Інструментальні 

засоби візуального програмування 

 Петергера 

Євген  

Володимирович 

Завідувач 

лабораторії, 

викладач 

Приазовський державний технічний університет, 

1994 р, автоматизація технологічних процесів 

і виробництв, інженер по автоматизації 

технологічних процесів і виробництв 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Автоматизація доменного 

виробництва 

Інформатика, обчислювальна 

техніка і програмування 

Архітектура комп’ютера 

Організація комп’ютерних  мереж 

 Солнцева  

Світлана  

Олексіївна 

 

викладач Ростовський державний університет ім.. 

М.А.Суслова, 1983, прикладна математика; 

математик 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Математика 

Вища математика 

Інформатика, обчислювальна 

техніка і програмування 

 Тихонова 

Тетяна 

Олександрівна 

викладач Донецький національний університет, 2005р., 

математика, математик, викладач математики та 

інформатики 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Математика 

Вища математика 



Комісія економічних дисциплін 

 Григоренко 

Тетяна  

Геннадіївна 

Викладач, голова 

циклової комісії 

Донецький державний університет, 1996 р., 

економіка і соціальне планування, економіст  

Маріупольський металургійний інститут, 1992 

р., електропостачання промислових підприємств, 

міст і сільського господарства, інженер-

електрик; 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Електричні мережі 

Технологія монтажу кіл вторинної 

комутації 

Економіка організація та 

планування енергетичного 

виробництва 

 Осадча  

Ольга  

Михайлівна 

викладач Одеський інститут народного господарства, 1971 

р., економіка праці, економіст 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Економіка металургійних  

підприємств 

Менеджмент 

Організація виробництва 

Економічний аналіз 

 Чемерис  

Ірина  

Миколаївна 

викладач Полтавський кооп. інститут, 1996 р.,    

товарознавство і торгівля продтоварами, 

товарознавець-комерсант ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет», 2011 р 

економіка підприємства, спеціаліст з економіки 

підприємства 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Економічна теорія 

Основи підприємницької та 

управлінської діяльності 

Економіка, організація та 

планування виробництва 

Менеджмент та маркетинг 

 Шеремета  

Ірина 

Сергіївна 

викладач Харківський національний економічний 

університет, 2007, управління персоналом і 

економіка праці; спеціаліст з управління 

персоналом і економіки праці; 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Технологія галузі 

Основи підприємництва і 

управлінської діяльності 

Економіка, організація та 

планування 

Основи бізнесу 

 Тарасенко 

Ілона 

Михайлівна 

Завідувач 

навчальної 

лабораторії, 

викладач 

Державний вищий навчальний заклад 

«донецький національний технічний 

університет», 2015р., облік і аудит, магістр з 

обліку і аудиту 

Спеціаліст Бухгалтерський облік та аудит 

Фінанси підприємств 

Комісія металургійних дисциплін 

 Шичева  

Оксана  

Миколаївна 

Викладач, голова 

циклової комісії 

Приазовський державний технічний університет, 

1994 р., обробка металів  тиском, інженер - 

металург 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Безпека життєдіяльності 

Основи охорони праці 

Вступ до фаху 

Основи теорії обробки металів 

тиском 



 Барабашина  

Ліна  

Анатоліївна 

Завідувачка 

навчально-

методичним 

кабінетом, 

викладач 

Приазовський державний технічний університет, 

1996 р., теплофізика, автоматика і екологія 

металургійних процесів, інженер-металург 

 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Основи екології 

Теплові двигуни 

Теплотехніка 

 

 Баранець  

Наталія  

Петрівна 

викладач Ждановський металургійний інститут, 1977 р., 

металознавство, устаткування і 

 технологія термічної обробки металів, 

інженер-металург 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Основи металознавства і термічної 

обробки  

металів 

Матеріалознавство і конструкційні 

матеріали 

Матеріалознавство 

Конструкційні та електротехнічні 

матеріали 

 Бородіна Яна 

Андріївна 

викладач Державний вищий навчальний заклад 

«Приазовський державний технічний 

університет», 2014 р., обробка металів тиском, 

спеціаліст з обробки металів тиском 

Спеціаліст Обробка металів тиском 

Спеціалізація 

Механічне та транспортне 

обладнання цехів по обробці 

металів тиском 

 Коломійцева 

Юлія  

Сергіївна 

викладач Приазовський державний технічний університет, 

2003 р., металургія чорних металів, кваліфікація 

- магістр з металургії 

 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Вступ до спеціальності 

Доменне виробництво 

Попередження і ліквідація 

аварійних ситуацій в роботі 

доменної печі 

 Кравченко 

Олена 

Вікторівна 

викладач Приазовський державний технічний університет, 

2005 р., металургія чорних металів, кваліфікація 

- магістр з металургії чорних металів 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Теорія і технологія виробництва 

сталі і феросплавів 

 Самотугіна 

Юлія Сергіївна 

 

викладач Приазовський державний технічний університет, 

2002 р., Прикладне матеріалознавство, магістр з 

прикладного матеріалознавства 

Інститут надтвердих  матеріалів ім. Бакуля НАН 

України, 2008 р., к.т.н. «Матеріалознавство» ДК 

№046893 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

кандидат 

технічних 

наук 

Теоретичні основи термічної 

обробки металів 

Технологія проектування 

термічних цехів та технічне 

нормування 

Обладнання термічних цехів 

термічної обробки металів 

Комісія механічних дисциплін 

 Карпенко 

Олена  

Викладач, голова 

циклової комісії 

Маріупольський металургійний  Спеціаліст Інженерна графіка 

Технічна механіка 



Генріхівна інститут, 1992р., механічне устаткування заводів 

чорної металургії, інженер-механік 

вищої 

категорії 

 Блєдний 

Леонід  

Іванович 

викладач Українська сільськогосподарська академія, 1982 

р., механізація сільського господарства, інженер- 

механік 

 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Інженерна графіка 

Обробка різанням, металорізні 

інструменти та верстати 

 Грищук  

Ольга  

Миколаївна 

викладач Ждановський металургійний інститут, 1983 р., 

механічне устаткування заводів чорної 

металургії, інженер-механік; Слов'янський 

державний педагогічний інститут, 1996 р., 

менеджмент, менеджер-економіст, менеджер 

освіти 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Машині і агрегати металургійних 

підприємств 

Підйомно-транспортні машини 

Механічне і транспортне 

обладнання металургійних цехів 

Основи технології галузі 

 Рабовська 

Надія  

Миколаївна 

викладач Приазовський державний технічний університет, 

2007 р., бакалавр, викладач професійно-

практичних дисциплін з металургії. 

Приазовський державний технічний університет, 

2008 р., Інтелектуальна власність, магістр 

професіонал з інтелектуальної власності 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Відпустка по догляду за дитиною 

 Ткачова  

Євгенія 

Анатоліївна 

 

викладач 

Приазовський державний технічний університет, 

1996 р.,  металургійні машини і обладнання, 

інженер-механік 

 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Гідро-і пневмопривод 

Технічне обслуговування, ремонт і 

монтаж машин і агрегатів 

металургійних підприємств 

Основи стандартизації, допуски та 

посадки, технічні вимірювання 

Гідравліка та гідравлічні машини 

Комісія енергетичних дисциплін 

 Максименко 

Ольга 

Григорівна 

Викладач, голова 

циклової комісії 

Ждановський металургійний інститут, 1987р., 

устаткування і технологія зварювального 

виробництва, інженер-механік 

ПТУ №52 м. Маріуполя, диплом кваліфікованого 

робітника 2000 р., професія - 

електрогазозварник, кваліфік. – 

електрогазозварник четвертого розряду 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Електроустаткування машин і 

агрегатів металургійних 

підприємств 

Основи автоматизації виробництва 

Електричне металургійних цехів 

 Бріскіна 

Світлана 

Іванівна 

викладач Приазовський державний технічний університет, 

2008р., теплоенергетика, спеціаліст з енергетики 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Теплопостачання 

Теплотехнічне обладнання 



Монтаж, наладка і експлуатація 

теплотехнічного обладнання 

Опалення, вентиляція і 

кондиціонування повітря 

Водопідготовка 

 Кондратов 

Володимир  

Валерійович 

Завідувач 

навчальними 

майстернями, 

викладач 

Донецький державний університет, 1999 

р.,радіофізика і електроніка, радіофізик 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Основи промислової електроніки 

Основи електронної та 

мікропроцесорної техніки 

Вступ до фаху  

Технологія монтажу кіл вторинної 

комутації 

 Логвиненко 

Валентина 

Леонідівна 

викладач Ждановський металургійний інститут, 

1978р., електропостачання промислових 

підприємств, міст і сільського господарства, 

інженер - електрик 

 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Основи диспетчерського  і 

технологічного керування 

енергосистемами  

Системи управління 

автоматизованого електропривода  

Електричні мережі 

Теплові електричні станції 

 Мартиненко 

Олена 

Євгенівна 

викладач Харківська державна академія міського 

господарства, 1997р., електричний транспорт, 

інженер – електромеханік 

Державний вищий навчальний заклад 

«Приазовський державний технічний 

університет», 2019р., електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, освітня 

програма – електротехнічні системи 

електроспоживання, магістр 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні основи електротехніки  

Електричні машини і 

трансформатори 

Загальна електротехніка з 

основами електроніки 

Електроустаткування електричних 

систем 

 

 

 Пасічник Олена  

Володимирівна 

викладач Ждановський металургійний інститут, 1986р., 

промислова теплоенергетика, інженер-

промтеплоенергетик 

 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Основи металургійної 

теплотехніки 

Котельні установки 

Основи газопостачання 

Вступ до фаху 

 Поліщук  

Віра 

Миколаївна 

викладач Криворізький ордена Трудового Червоного 

Прапора гірничорудний інститут, 1980 р., 

прикладна геодезія, інженер-геодезист 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Вступ до спеціальності  

Інженерна геодезія  

 



 Поплавська  

Любов 

Анатоліївна 

викладач Дніпропетровський інженерно-будівель-ний 

інститут, 1973 р., промислове та цивільне 

будівництво, інженер-будівельник 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Насоси і насосні станції 

Будівельні матеріали і роботи 

Технологія, організація 

будівництва та ремонту теплових 

мереж і споруд 

 Чучіна  

Наталя  

Вікторівна 

викладач Слов’янський державний педагогічний інститут, 

2000 р., учитель фізики, основ інформатики, 

астрономії та безпеки життєдіяльності 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Фізика 

 Шитік  

Тетяна  

Петрівна, 

викладач Приазовський державний технічний університет, 

1998 р., обробка металів тиском, інженер-

металург, бакалавр. 

Базова вища. Бердянський державний 

педагогічний університет, 2009 р., фізика, 

технічний фахівець в галузі фізичних наук, і 

техніки 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Фізика 

Комісія транспортних дисциплін ім. Г.Л.Кочетової 

 Новак  

Галина  

Леонідівна 

Викладач, голова 

комісії 

транспортних 

дисциплін 

Дніпропетровський державний технічний 

університет, 1997 р., організація перевезень і 

керування на залізничному транспорті, інженер з 

організації перевезень та керування на 

залізничному транспорті.  

Бердянський державний педагогічний 

університет, 2007 р., Професійне навчання. 

Економіка підприємств, маркетинг та 

менеджмент,спеціаліст -інженер-економіст, 

викладач дисциплін економічного напрямку 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Організація руху поїздів 

Автоматизовані системи 

управління залізничним 

транспортом 

Організація пасажирських 

перевезень 

Технічна експлуатація залізниць і 

безпека руху 

 Зозуля  

Галина  

Пилипівна 

викладач Харківський інститут інженерів залізничного 

транспорту ім. С. М. Кірова, 1975р., автоматика, 

телемеханіка і зв'язок на залізничному 

транспорті,    інженер шляхів сполучення - 

електрик 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Системи регулювання руху на 

залізничному транспорті 

Електричні машини 

Електропостачання залізниць 

 Мазіна  

Марина 

В’ячеславівна 

викладач Приазовський державний технічний університет, 

2006р., організація перевезень і управління на 

транспорті (відомчий транспорт), спеціаліст з 

транспортних технологій 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Залізничні станції та вузли  

Транспортні засоби 

Технологія галузі та технічні 

засоби залізничного транспорту 



 Мартиненко  

Анатолій  

Маркович 

викладач Севастопольське вище військово-морське 

училище, 1968 р., спеціальні енергетичні 

установки, воєнний інженер-механік 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Електричні вимірювання 

 Татарніков 

Станіслав 

Володимирович 

викладач Ждановський металургійний інститут, 1971 р. 

обробка металів тиском, інженер – металург 

Харківський інститут інженерів залізничного 

транспорту ім. С. М. Кірова, 1988 р.,тепловози і 

тепловозне господарство, інженер шляхів 

сполучення – механік. 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Технологія ремонту рухомого 

складу  

Основи локомотивної тяги і 

управління локомотивом  

Локомотивне господарство  

 

 Чорна  

Вікторія 

Вікторівна 

викладач Ворошиловградський машинобудівний інститут 

1993 р., організація перевезень і управління на 

промисловому транспорті, інженер з організації і 

управління. Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля, 2013 р., 

транспортні системи, інженер з транспорту, 

інженер-дослідник (магістр) 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Організація вантажної і 

комерційної роботи 

Метрологія і стандартизація 

Основи стандартизації 

Загальний курс транспорту 

 

 


