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Завідувач кафедри автоматизованого управління 

технологічними процесами 

 

Домніч Володимир Іванович 

 

Освіта: 

Київський ордена Леніна політехнічний інститут, 

1975, конструювання і виробництво радіоапаратури, 

радіоінженер 

 

Кандидат технічних наук 

 05.14.05 Теоретичні основи теплотехніки,  

тема дисертації: «Теплообмін плоских поверхонь з 

гнутими призматичними ребрами при примусовій 

конвекції». 

Професор кафедри радіо конструювання і 

виробництва радіоапаратури 

 

Професор кафедри автоматизованого управління 

технологічними процесами 

Кисельов Володимир Борисович 

Освіта: 

Київський автомобільно-дорожній інститут, за 

спеціальністю Автомобілі і автомобільне 

господарство 1976 р. 

Київський університет ім. Тараса Шевченка 

спеціальність «Правознавство», кваліфікація – 

юрист, 1997 р. 

 

Доктор технічних наук зі спеціальності 05.22.01 

транспортні системи; тема: «Теоретичні основи та 

практичні методи визначення швидкості руху 

автомобілів при зіткненні». 

Професор по кафедрі автоматизованого управління 

технологічними процесами 

Член-кореспондент Транспортної Академії України 

Заслужений працівник освіти України 
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 Професор кафедри автоматизованого управління 

технологічними процесами 

 

Єремєєв Ігор Ссеменович 

 

Освіта: 

Вище Військово-морське інженерне ордена Леніна 

училище ім. Ф. Дзержинського 1955, корабельна  

електро-техніка, інженер-електротехнік 

 

Доктор технічних наук, 05.13.16 - технічна 

кібернетика, 

тема докт.дис. «Методы повышения достоверности 

информации при оценке сосотояния окружающей 

среды».  

Професор кафедри комунального господарства  

 

 

Професорка кафедри автоматизованого 

управління технологічними процесами 

(сумісництво) 

 

Дичко Аліна Олегівна 

 

Освіта: Український державний університет 

харчових технологій, 1996 рік, Спеціальність: 

«Біотехнологія», Кваліфікація: інженер-біотехнолог. 

Наукова діяльність:  

Доктор технічних наук,  21.06.01 Екологічна 

безпека, професор. 

 

 Доцент кафедри автоматизованого управління 

технологічними процесами 

Скрипка Костянтин Ігорович 

к.т.н., 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та 

метрологічне забезпечення, тема дисертації: 

Структуризація якісних характеристик зносостійких 

покриттів для підвищення конкурентноздатності 

продукції машинобудування. Доцент. 



                      КАФЕДРА автоматизованого управління технологічними процесами  ТНУ      -      НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД   

   

С т р а н и ц а  3 | 3 

 Старший викладач кафедри автоматизованого 

управління технологічними процесами 

Ткачова Наталія Олексіївна 

 

Освіта: 

Київський політехнічний інститут 1973 р. 

Інженер-електрик, звукотехніка 

 Старший викладач кафедри автоматизованого 

управління технологічними процесами 

Вишемірська Ярослава Сергіївна 

Освіта: 

Український державний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова, педагогічно-індустріальний 

факультет,  кваліфікація викладач 

загальнотехнічних дисциплін та креслення 1997р. 

 

 Старший викладач кафедри автоматизованого 

управління технологічними процесами 

Фуртат Олена Вікторівна 

Освіта: 

Академія муніципального управління,  

2008 рік, спеціальність: автоматика та автоматизація 

на транспорті,  кваліфікація: інженер з автоматизації 

на транспорті 

 

 


