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Основні навчальні дисципліни: 
Механіка зварних з’єднань, проектування зварних конструкцій. 

Єрмолаєв Геннадій Володимирович.  У 1962 році закінчив з відзнакою 
Миколаївський кораблебудівний інститут за спеціальністю «Суднобудування та 
судноремонт з спеціалізацією по зварюванню». 

 Кандидат технічних наук з 1970 року. Дисертацію захистив 11.05.1970 р. у раді 
Московського вищого технічного училища ім. Н.Е.Баумана (диплом МТН № 056574). 

 Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня 
акредитації - 57 років, в тому числі у даному навчальному закладі - 57 років. 

 Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності в Національному 
університеті кораблебудування:  

з 11.05.1964 р. по 05.04.1965 р. – асистент кафедри зварювального виробництва 
(наказ № 117 від 12.05.1964 р.);  

з 05.04.1965 р. по 25.02.1971 р. – старший викладач кафедри зварювального 
виробництва (наказ № 34 к від 08.04.1965 р., № 223 к від 24.06.1970 р.);  

з 25.02.1971 р. по 01.12.2007 р. – доцент кафедри Херсонського філіалу 
зварювального виробництва (наказ № 82 к від 06.03.1971 р., № 123 к від 11.03.1976 р., 
№ 190 к від 30.03.1981 р., № 218 к від 21.04.1986 р., № 226 к від 20.05.1991 р., № 416 к від 
13.12.1996 р., № 740 к від 29.09.2000 р., № 541 к від 26.09.2002 р., № 275 к від 
20.04.2004 р., № 697 к від 27.09.2004 р.); 

з 01.12.2007 р.  по цей час – професор кафедри зварювального виробництва  (наказ 
№ 991 к від 05.12.2007 р.). 

з 04.05.2018 р. – завідувач кафедри зварювання (№ 245-к від 04.05.2018 р.). 
Участь у науково-організаційній роботі кафедри: бере участь в науково-

методичних семінарах кафедри, голова експертної комісії зі спеціальності .  
Участь у методичному забезпеченні навчального процесу: автор і співавтор 

16 навчально-методичних розробок. Приймав участь в розробці нових навчальних планів 
спеціальності 092300 „Технологія та устаткування зварювання”. Розроблено робочі 
навчальні програми курсів в відповідності із новими навчальними планами: „Міцність 
зварних з’єднань”, „Напруження та деформації при зварюванні”, „Проектування зварних 
конструкцій”, „Чисельні методи механіки” (дисципліна спеціальної підготовки за темою 
досліджень для магістрів), розробляв тестові завдання, завдання на курсове та дипломне 
проектування, екзаменаційні білеті, у тому числі до державних екзаменів для бакалаврів 
та спеціалістів, здійснював керівництво курсовим та дипломним проектуванням, керував 
підготовкою магістрів, член ДЕК спеціальності.  

Має 170 публікацій, з них   наукового та  19   навчально-методичного характеру. За 
останні 5 років опублікував 29 робіт. 
 


