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Про склад  екзаменаційних комісій 
з захисту кваліфікаційних робіт для 
здобувачів вищої освіти денної і 
заочної форм навчання  

 
З метою якісного проведення у 2022/2023 навчальному році захисту 

кваліфікаційних робіт в дистанційному режимі 

НАКАЗУЮ: 

1.  Затвердити склад екзаменаційних комісій з захисту кваліфікаційних  
робіт  для здобувачів вищої освіти, які навчались за першим бакалаврським 
рівнем заочної форми навчання за наступними ОПП:  

ОПП «Облік і оподаткування»   
гр.  ОО-18-1з 

Голова комісії: Фокін О.К. к.е.н., головний бухгалтер 
ПрАТ «НКМЗ» 

Заступник голови: Акімова О.В. 
 

д.е.н., доцент,  зав. кафедрою 
«Облік, оподаткування та 
економічна безпека» 

Члени комісії: Сімаков К.І. 
 

к.е.н., доцент кафедри  «Облік, 
оподаткування та економічна 
безпека» 

 Дубинська О.С. к.е.н., доцент кафедри  «Облік, 
оподаткування та економічна 
безпека» 

Секретар: Романькова О.М. к.х.н., доцент кафедри «Облік, 
оподаткування та економічна 
безпека» 

ОПП «Менеджмент» 
гр. Мн-18з 

Голова комісії: Терлецький А.С. голова відділу збуту і митного 
декларування ПрАТ «НКМЗ» 

Заступник голови: Мироненко Є.В.  д.т.н., професор, декан 
факультету економіки та 



менеджменту 
Члени комісії: Фоміченко І.П. к.е.н., доцент  в.о. зав. кафедрою 

«Менеджмент» 
 Шашко В.О. к.е.н., доцент кафедри 

«Менеджмент» 
 Волошина О.О. к.е.н., доцент  кафедри 

«Менеджмент» 
 Бившев Р.О. к.е.н., заст. начальника відділу 

ВДІР  ПрАТ  «НКМЗ» 
Секретар: Баркова С.О. асистент кафедри «Менеджмент» 

ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
гр. ПТ-18з 

Голова комісії: Брижниченко В.Є.  Заступник генерального 
директора з персоналу та 
режиму  
ПрАТ «НКМЗ» 

Заступник голови: Єлецьких С.Я.   д.е.н., професор, зав. кафедрою 
«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» 

Члени комісії: Борисова С.Є. д.е.н., професор  кафедри 
«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» 

 
Балашова О.В. к.е.н., доцент кафедри 

«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» 

 
Михайличенко Н.М. к.е.н., доцент кафедри 

«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» 

Секретар: Крук О.М. к.е.н., доцент кафедри 
«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» 

 
2. Затвердити склад екзаменаційних комісій з захисту кваліфікаційних 

робіт  для здобувачів вищої освіти, які навчались за другим магістерським 
рівнем денної та заочної форм навчання за наступними ОПП:  

ОПП «Економіка та управління підприємством» 
гр.  ЕП-21зм 

Голова комісії: Герасименко О.В. к.т.н., заступник директора ТОВ 
«ТПК «Профальянс» 

Заступник голови: Міранцов С.Л. к.т.н., доцент, заступник декана 
факультету економіки та 
менеджменту 

Члени комісії: Гітіс Т.П.  к.е.н., доцент кафедри 
«Економіка підприємства» 

 Підгора Є.О. к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедрою 



«Економіка підприємства» 
Секретар: Касьянюк С.В. к.т.н., доцент  кафедри 

«Економіка підприємства» 
ОПП «Облік і оподаткування»   

гр.  ОО-21м, ОО-21зм 
Голова комісії: Фокін О.К. к.е.н., головний бухгалтер 

ПрАТ «НКМЗ» 
Заступник голови: Акімова О.В. 

 
д.е.н., доцент,  зав. кафедрою 
«Облік, оподаткування та 
економічна безпека» 

Члени комісії: Сімаков К.І. 
 

к.е.н., доцент кафедри  «Облік, 
оподаткування та економічна 
безпека» 

 Дубинська О.С. к.е.н., доцент кафедри  «Облік, 
оподаткування та економічна 
безпека» 

Секретар: Романькова О.М. к.х.н., доцент кафедри «Облік, 
оподаткування та економічна 
безпека» 

ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 
гр. Ф-21м, Ф-21зм 

Голова комісії: Брижниченко В.Є.  заступник генерального 
директора з персоналу та 
режиму  ПрАТ «НКМЗ» 

Заступник голови: Єлецьких С.Я.   д.е.н., професор, зав. кафедрою 
«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» 

Члени комісії: Борисова С.Є. д.е.н., професор  кафедри 
«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» 

 
Балашова О.В. к.е.н., доцент кафедри 

«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» 

 
Гаврікова А.В. к.е.н., доцент  кафедри 

««Фінанси, банківська справа та 
підприємництво»» 

Секретар: Крук  О.М. к.е.н., доцент  кафедри 
«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» 

                                                ОПП «Менеджмент» 
                                        гр. Мн-21м, Мн-21зм 

Голова комісії: Терлецький А.С. голова відділу збуту і митного 
декларування ПрАТ «НКМЗ» 

Заступник голови: Мироненко Є.В.  д.т.н., професор, декан 



факультету економіки та 
менеджменту 

Члени комісії: Фоміченко І.П. к.е.н., доцент  в.о. зав. кафедрою 
«Менеджмент» 

 Шашко В.О. к.е.н., доцент кафедри 
«Менеджмент» 

 Волошина О.О. к.е.н., доцент  кафедри 
«Менеджмент» 

 Бившев Р.О. к.е.н., заст. начальника відділу 
ВДІР  ПрАТ  «НКМЗ» 

Секретар: Баркова С.О. асистент кафедри 
«Менеджмент» 

       ОПП «Маркетинг» 
гр. МК-21м, МК-21зм 

Голова комісії: Волошин О.І. помічник генерального 
директора  ПрАТ «НКМЗ» 

Заступник голови: Мироненко Є.В.  д.т.н., професор, декан 
факультету економіки та 
менеджменту 

Члени комісії: Фоміченко І.П. к.е.н., доцент  в.о. зав. кафедрою 
«Менеджмент» 

 Бєлікова О.Ю.  д.е.н., професор  кафедри 
«Менеджмент» 

 Бурцева О.Є. к.е.н., доцент кафедри 
«Менеджмент» 

 Бившева  Л.О. к.е.н., доцент кафедри 
«Менеджмент» 

 Шашко В.О. к.е.н., доцент кафедри 
«Менеджмент» 

Секретар: Баркова С.О. асистент кафедри 
«Менеджмент» 

ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
гр. ПТ-21м,  ПТ-21зм 

Голова комісії: Брижниченко В.Є.  Заступник генерального 
директора з персоналу та 
режиму  
ПрАТ «НКМЗ» 

Заступник голови: Єлецьких С.Я.   д.е.н., професор, зав. кафедрою 
«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» 

Члени комісії: Борисова С.Є. д.е.н., професор  кафедри 
«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» 

 
Балашова О.В. к.е.н., доцент кафедри 

«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» 



 
Михайличенко Н.М. к.е.н., доцент кафедри 

«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» 

Секретар: Крук О.М. к.е.н., доцент кафедри 
«Фінанси, банківська справа та 
підприємництво» 

ОПП «Комп’ютерні науки» 
                                        гр. КН-21м, КН-21зм 

Голова комісії: Мірошниченко О.В. ПрАТ «НКМЗ», заступник 
головного інженера 

Заступник голови: Сагайда П.І. д.т.н., професор, заст. зав. 
кафедрою «Комп’ютерні 
інформаційні технології» 

Члени комісії: Тарасов О.Ф.  д.т.н., професор, зав. кафедрою 
«Комп’ютерні інформаційні 
технології» 

 Васильєва Л.В. к.т.н., доцент кафедри 
«Комп’ютерні інформаційні 
технології» 

 Сташкевич І.І. к.е.н., доцент кафедри 
«Комп’ютерні інформаційні 
технології» 

 Марченко І.Л. к.х.н., доцент  кафедри «Хімії  і 
охорони праці» 

Секретар: Гетьман І.А. к.т.н., доцент кафедри 
«Комп’ютерні інформаційні 
технології» 

ОПП «Комп’ютерна інженерія» 
гр. КІ-21м, КІ-21зм 

Голова комісії: Оголюк К.Ю. керівник виробничого відділу, 
заступник керівника КПЦ 
«НКМЗ-Автоматика»     
ПрАТ «НКМЗ» 

Заступник голови: Суботін О.В. 
 

к.т.н., в.о. зав. кафедрою 
«Автоматизація виробничих 
процесів» 

Члени комісії: Сус С.П. к.т.н., доцент кафедри 
«Автоматизація виробничих 
процесів» 

 Підгора Є.О. 
 

к.т.н., доцент,  кафедри 
«Економіка підприємства» 

 Коновалова С.О. к.х.н., доцент  кафедри «Хімії  і 
охорони праці» 

Секретар: Донченко Є.І. к.т.н., ст. викладач   кафедри 



«Автоматизація виробничих 
процесів» 

ОПП «Інтелектуальні системи прийняття рішень» 
ОПП «Інформаційні системи та технології» 

гр. СА-21м,  ІСТ-21м 
Голова комісії: Віншу Р.А. Начальник відділу інформаційних 

систем забезпечення  управління 
ПрАТ «НКМЗ» 

Заступник голови: Єнікєєв О.Ф. д.т.н., доцент, зав. кафедрою 
«Інтелектуальні системи 
прийняття рішень» 

Члени комісії: Мельников О.Ю. 
 

к.т.н., доцент  кафедри 
«Інтелектуальні системи 
прийняття рішень» 

 Гітіс В.Б. к.т.н., доцент кафедри 
«Інтелектуальні системи 
прийняття рішень» 

 Нечволода Л.В. к.т.н., доцент кафедри 
«Інтелектуальні системи 
прийняття рішень» 

 Санталова Г.О. к.х.н., доцент  кафедри «Хімії  і 
охорони праці» 

Секретар: Крикуненко К.М. асистент кафедри «Інтелектуальні 
системи прийняття рішень» 

ОПП «Прикладна механіка» 
гр. ЗВ-21м 

Голова комісії: Белінський В.А. головний зварювальник        
ПрАТ «НКМЗ» 

Заступник голови: Макаренко Н.О.  д.т.н., професор, зав. кафедрою 
«Обладнання і технологій 
зварювального виробництва»  

Члени комісії: Гринь О.Г.  к.т.н., доцент кафедри 
«Обладнання і технологій 
зварювального виробництва», 
декан факультету інтегрованих 
технологій і обладнання 

 Кошевий А.Д.  к.т.н., доцент кафедри 
«Обладнання і технологій 
зварювального виробництва» 

 Підгора Є.О. к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедрою 
«Економіка підприємства» 

 Мєнафова Ю.В. к.х.н., доцент  кафедри «Хімії  і 
охорони праці» 

Секретар: Кущій Г.М.  к.т.н., ст. викладач кафедри  



«Обладнання і технологій 
зварювального виробництва» 

гр. КДМ-21м 
Голова комісії: Смітія О.Л. заступник директора 

металургійного виробництва 
ПрАТ «НКМЗ»  

Заступник 
голови: 

Алієв І.С.  д.т.н., професор, зав. кафедрою 
«Обробка металів тиском» 

Члени комісії: Абхарі П.Б. д.т.н., професор  кафедри  
«Обробка металів тиском» 

 Ковалевська О.С. к.т.н., доцент кафедри «Обробка 
металів тиском» 

 Чоста Н.В. к.т.н., доцент кафедри «Обробка 
металів тиском» 

 Підгора Є.О. к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедрою 
«Економіка підприємства» 

 Марченко І.Л. к.х.н., доцент  кафедри «Хімії  і 
охорони праці» 

Секретар: Чучин О.В.  к.т.н., ст. викладач кафедри 
«Обробка металів тиском» 

ОПП «Галузеве машинобудування» 
гр. КМСІТ-21м, КМСІТ -21зм 

Голова комісії: Палашек О.Г. головний конструктор  
 ПАТ «КЗВВ» 

Заступник голови: Васильченко Я.В.  
 

д.т.н., професор, зав. кафедрою 
«Комп’ютеризовані мехатронні 
системи, інструмент і технології» 

Члени комісії: Ковальов В.Д.   д.т.н., професор кафедри 
«Комп’ютеризовані мехатронні 
системи, інструмент і технології»  

 Мироненко Є.В. д.т.н., професор кафедри 
«Комп’ютеризовані мехатронні 
системи, інструмент і технології», 
декан факультету економіки і 
менеджменту 

 Клименко Г.П.  д.т.н., професор, зав. кафедрою 
«Автоматизація виробничих 
процесів» 

 Антоненко Я.С. к.т.н., доцент кафедри 
«Комп’ютеризовані мехатронні 
системи, інструмент і технології» 

 Санталова Г.О. к.х.н., доцент  кафедри «Хімії  і 
охорони праці» 

Секретар: Шаповалов М.В. к.т.н., доцент кафедри 



«Комп’ютеризовані мехатронні 
системи, інструмент і технології» 

гр. ПТМ-21м 
Голова комісії: Книшев А.К. головний інженер  

ПАТ «Слов’янский 
машинобудівний завод» 

Заступник голови: Дорохов М.Ю.  
 

к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедрою 
«Підйомно-транспортні і 
металургійні машини» 

Члени комісії: Кассов В.Д. 
 

д.т.н., професор кафедри 
«Підйомно-транспортні і 
металургійні машини», декан 
факультету машинобудування 

 Касьянюк С.В. к.т.н., доцент  кафедри 
«Економіка підприємства» 

 Коновалова С.О. к.х.н., доцент  кафедри «Хімії  і 
охорони праці» 

Секретар: Єрмакова С.О. к.т.н., ст. викладач кафедри 
«Підйомно-транспортні і 
металургійні машини» 

ОПП «Металургія» 
гр. ОМТ-21м 

Голова комісії: Смітія О.Л. заступник директора 
металургійного виробництва 
ПрАТ «НКМЗ»  

Заступник 
голови: 

Алієв І.С.  д.т.н., професор, зав. кафедрою 
«Обробка металів тиском» 

Члени комісії: Абхарі П.Б. д.т.н., професор  кафедри  
«Обробка металів тиском» 

 Ковалевська О.С. к.т.н., доцент кафедри «Обробка 
металів тиском» 

 Чоста Н.В. к.т.н., доцент кафедри «Обробка 
металів тиском» 

 Підгора Є.О. к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедрою 
«Економіка підприємства» 

 Марченко І.Л. к.х.н., доцент  кафедри «Хімії  і 
охорони праці» 

Секретар: Чучин О.В.  к.т.н., ст. викладач кафедри 
«Обробка металів тиском» 

гр. ЛВ-21зм 
Голова комісії: Козлов О.М. начальник технологічного відділу 

ливарного виробництва  
ПрАТ «ЕМСС» 

Заступник голови: Фесенко А.М.  к.т.н., доцент, перший проректор, 



проректор з науково-педагогічної 
та методичної роботи  

Члени комісії: Турчанін М.А. 
 
 

д.х.н., професор кафедри 
«Технології та обладнання 
ливарного виробництва» 

 Федоров М.М. к.т.н., доцент кафедри «Технології 
та обладнання ливарного 
виробництва» 

 Єрфорт І.Ю. к.е.н., доцент,  кафедри 
«Економіка підприємства» 

 Мєнафова Ю.В. к.х.н., доцент  кафедри «Хімії  і 
охорони праці» 

Секретар: Приходько О.В. ст. викладач  кафедри «Технології 
та обладнання ливарного 
виробництва» 

ОПП  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
гр. ЕСА-21м 

Голова комісії: Яковенко В.П. провідний  інженер конструктор 
КПЦ «НКМЗ-Автоматика» 
ПрАТ «НКМЗ» 

Заступник голови: Шеремет О.І.  
 
 

д.т.н., професор, зав. кафедрою  
«Електромеханічні системи 
автоматизації» 

Члени комісії: Квашнін  В.О. к.т.н., доцент кафедри 
«Електромеханічні системи 
автоматизації» 

 Задорожня І.М. к.т.н., доцент кафедри 
«Електромеханічні системи 
автоматизації» 

 Наливайко О.М. к.т.н., доцент  кафедри 
«Електромеханічні системи 
автоматизації» 

 Касьянюк С.В. к.т.н., доцент,  кафедри 
«Економіка підприємства» 

 Юсіна Г.Л. к.х.н., доцент  кафедри «Хімії  і 
охорони праці» 

Секретар: Кірієнко Т.В. асистент  кафедри 
«Електромеханічні системи 
автоматизації» 

ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 
гр. АВП-21м, АВП-21зм 

Голова комісії: Оголюк К.Ю. керівник виробничого відділу, 
заступник керівника КПЦ 
«НКМЗ-Автоматика»    



 ПрАТ «НКМЗ» 
Заступник 
голови: 

Разживін О.В. к.т.н., доцент кафедри 
«Автоматизація виробничих 
процесів» 

Члени комісії: Клименко Г.П.  д.т.н., професор кафедри 
«Автоматизація виробничих 
процесів» 

 Руденко В.М. к.т.н., доцент кафедри 
«Автоматизація виробничих 
процесів» 

 Циганаш В.Є. 
 

к.т.н., доцент кафедри 
«Автоматизація виробничих 
процесів» 

 Підгора Є.О. 
 

к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедрою 
«Економіка підприємства» 

 Коновалова  С.О. к.х.н., доцент  кафедри «Хімії  і 
охорони праці» 

Секретар: Донченко Є.І. к.т.н., ст. викладач   кафедри 
«Автоматизація виробничих 
процесів» 

ОПП «Економіка та організація соціального забезпечення» 
гр. СЗ-21м, СЗ-21зм 

Голова комісії: Ворошков О.Л. Радник Міністра соціальної 
політики України з питань ВПО в 
Донецькій області, Консультант 
Ради Європи, Голова  Ради ВПО 
Краматорської міськради 

Заступник голови: Міранцов С.Л. к.т.н., доцент, заступник декана 
факультету економіки та 
менеджменту 

Члени комісії: Гітіс Т.П.  к.е.н., доцент кафедри «Економіка 
підприємства» 

 Підгора Є.О. к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедрою 
«Економіка підприємства» 

Секретар: Касьянюк С.В. к.т.н., доцент  кафедри «Економіка 
підприємства» 

ОПП «Державна служба» 
гр. ПУА-21м, ПУА-21зм 

Голова комісії: Сташкевич І.І. секретар Краматорської міської 
Ради 

Заступник голови: Мироненко Є.В.  д.т.н., професор, декан факультету 
економіки та менеджменту 

Члени комісії: Фоміченко І.П. к.е.н., доцент  в.о. зав. кафедрою 
«Менеджмент» 



 Шевченко О.О. д.е.н., професор  кафедри 
«Менеджмент» 

 Шубна О.В. к.е.н., доцент кафедри 
«Менеджмент» 

 Волошина О.О. к.е.н., доцент кафедри 
«Менеджмент» 

 Шашко В.О. к.е.н., доцент кафедри 
«Менеджмент» 

Секретар: Баркова С.О. асистент,  кафедри «Менеджмент» 
 
3. Деканам, директору ЦДЗО, зав. кафедрами: 
3.1. Провести захист кваліфікаційних робіт в дистанційному режимі із 
застосуванням системи дистанційного навчання з використанням 
електронних засобів комунікації (Skype, Zoom і т. п.), програм онлайн-зв’язку 
тощо.  
3.2.  Забезпечити інформування викладачами здобувачів  про терміни захисту 
кваліфікаційних робіт. 
3.3. Під час проведення захисту кваліфікаційних робіт в дистанційному 
режимі взяти під персональний контроль ідентифікацію та самостійність 
виконання усіх контрольних заходів здобувачами. 
3.4. Забезпечити організацію і контроль за  проведенням захисту 
кваліфікаційних робіт в дистанційному режимі. 
4. Начальнику навчального  відділу Сушко В.М.: 
4.1. Забезпечити оприлюднення графіків захисту кваліфікаційних робіт  
шляхом розміщення на офіційному веб-сайті академії.  
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора 
Фесенко А.М. 
 
 

Ректор Віктор  КОВАЛЬОВ  


