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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

19.05.2022 р.                                         м. Херсон                                         № 14 

Про створення експертних рад 

(комісій) для ухвалення результатів 

перевірки на академічний плагіат 

випускних кваліфікаційних робіт в 

Херсонському навчально-науковому 

інституті Національного університету 

кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

 На часткову зміну розпорядження №48 від 01.12.2021 р., з метою 

прийняття рішень щодо допуску до захисту кваліфікаційних робіт  студентів 

Херсонського навчально-наукового інституту Національного університету 

кораблебудування, випускні кваліфікаційні роботи яких мають високий, 

задовільний чи достатній рівень оригінальності тексту, оголошую склад 

експертних рад (комісій) за кафедрами інституту: 

1. Кафедра суднобудування та ремонту суден: 

- голова ради - Щедролосєв О.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри СРС; 

- член ради - Коршиков Р.Ю., к.т.н., доцент; 

- секретар ради - Терлич С.В., к.т.н., доцент. 

2. Кафедра зварювання: 

 - голова ради - Матвієнко М.В., к.т.н., доцент,  кафедри  зварювання; 

- член ради - Спіхтаренко В.В., доцент; 

- секретар ради - Лой С.А., старший викладач. 

3. Кафедра інформаційних технологій та фізико-математичних 

дисциплін: 

- голова ради - Дудченко О.М., к.т.н., професор, декан суднобудівного 

факультету; 

- член ради - Літвінова М.Б., д.пед.н., к.ф.-м.н., професор;  



- член ради - Литвиненко О.І.,  к.т.н., доцент; 

- секретар ради - Тендітна Н.В., провідний фахівець. 

4. Кафедра суднового машинобудування та енергетики: 

 - голова ради - Андреєв А.А., к.т.н., професор, завідувач кафедри СМЕ; 

 - член ради - Пирисунько М.А., к.т.н., ст. викладач; 

- секретар ради - Авдюнін Р.Ю., викладач. 

5. Кафедра теплотехніки: 

- голова ради - Кобалава Г.О., к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри 

теплотехніки; 

- член ради - Самохвалов В.С., к.т.н., доцент; 

- секретар ради - Соловей І. Г., провідний фахівець. 

6. Кафедра автоматики та електроустаткування:  

- голова ради - Надточий А.В., к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри 

автоматики та електроустаткування; 

- член ради - Якімчук Г.С., к.т.н., професор кафедри автоматики та 

електроустаткування, к.т.н., доцент; 

- секретар ради - Філіпщук О.М., старший викладач. 

7. Кафедра економіки: 

- голова ради - Ломоносова О.Е., д.е.н., доцент, завідувач кафедри 

економіки; 

- член ради - Надточій І.І., д.е.н., доцент кафедри економіки; 

- член ради - Коваленко М.А., д.е.н., професор кафедри економіки; 

- секретар ради - Ткачук О.Т., провідний фахівець. 
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