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МЕДВЕДЄВ Микола Георгійович 

Завідувач кафедри загально-інженерних дисциплін та 

теплоенергетики. 

 
Освіта: 

Київський ордена Леніна державний університет 

ім.Т.Г.Шевченка, 1976, математика. 

Київський державний університет технологій та дизайну, 

2001,   менеджер-економіст. 

Доктор технічних наук  01.02.04 – «Механіка деформованого 

твердого тіла», тема дисертації «Оптимизация с 

использованием сплайн-функций в задачах о напряженном 

состоянии, устойчивости и свободных колебаниях 

ортотропных оболочок переменной толщины.»  

Професор кафедри обчислювальної техніки та інформатики. 

Наукові дослідження: прикладна математика, економічно-математичного моделювання  й 

оптимізація технологічних процесів і соціально-економічних систем. 

 

 

 

ОГОРОДНИК Станіслав Станіславович 

Професор кафедри загально-інженерних дисциплін та 

теплоенергетики. 

 
Освіта: 

Київський політехнічний інститут (КПІ), 1961, турбіно- будування; інженер-механік; 

КДУ, 1966, теоретична ядерна фізика; фізик. 

Доктор технічних наук, 05.14.03 ядерні енергетичні установки. 

Тема докторської дисертації: «Теплометрия ионизирующих излучений»;  старший науковий 

співробітник по спеціальності - ядерні енергетичні установки. 

 

 

 

 

СЕГАЙ Олександр Михайлович 

Доцент кафедри загально-інженерних дисциплін та 

теплоенергетики. 

 
Освіта: 

Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1974, «Машини та апарати 

харчового виробництва», інженер-механік. 

Академія муніципального управління, 2014, «Адміністративний менеджмент», Менеджер 

управитель. 

Кандидат технічних наук, 05.18.12  - «Процеси, машини та апарати харчової промисловості», 

тема дисертації – «Исследование процесса тепло-массообмена в типовых промышленных 

экстракторах свеклосахарного производства с целью создания высокоэффективного 

экстрактора секционного типа»; старший науковий співробітник по спеціальності «Процеси, 

машини та апарати харчової промисловості»; доцент по кафедрі управління міським 

господарством. 
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МАРЦЕНКО Володимир Павлович 

Доцент кафедри загально-інженерних дисциплін та 

теплоенергетики. 

 
Освіта: 

Київский технологічний інститут харчової промисловості, 1973 р.  Спеціальність: 

Промислова теплоенергетика. 

Кандидат технічних наук.  

Спеціальність: 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. 

Тема дисертації: Підвищення ефективності ізоляції котлів і трубопроводів теплових мереж. 
 

 

СЕРГІЙЧУК Іван Михайлович 

Доцент кафедри загально-інженерних дисциплін та 

теплоенергетики. 

 
Освіта: 

Київський політехнічний інститут, 1964 р. Автоматика і телемеханіка. Інженер-електрик. 

Кандидат технічних наук.Тема: «Исследование и разработка моделей оперативных 

оптимизационных задач на сетях с постоянными и переменными параметрами», 

спеціальність - 05.13.06 Автоматизовані системи управління в 1985 році. 

Доцент кафедри міського електричного транспорту. 
 

 

Омецинська Наталія Вячеславівна 

Доцент кафедри загально-інженерних дисциплін та 

теплоенергетики. 

 

Освіта: 

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1991 р. 

Радіофізика та електроніка (нелінійна оптика). 

Кандидат технічних наук 05.12.20 - оптоелектронні системи. 

Тема дисертації : «Підвищення пропускної спроможності в волоконно-оптичних лінійних 

трактів на одномодовому волокні», 2003 р. 

Доцент кафедри вищої матаематики та економіко-математичного моделювання. 
 

 

 

ГУЙДА Олександр Григорович 

Доцент кафедри загально-інженерних дисциплін та 

теплоенергетики. 

 

Освіта: 

Академія муніципального управління, 2007, «Автоматика та автоматизація на транспорті», 

інженер з автоматизації на транспорті. 
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ЮСИПІВ Тарас Васильович 

Ст . викладач кафедри загально-інженерних дисциплін та 

теплоенергетики. 

 

Освіта: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка2007 математика. 

Академія муніципального управління 2010 Державна служба. 
 

 
БРОНІН Сергій Вадимович 

Доцент кафедри загально-інженерних дисциплін та 

теплоенергетики. (Сумісник) 

 

Освіта: 
Харківський державний політехнічний університет,2000 р. ,менеджмент.  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»2002 р., економіст-

менеджер. 

Харківський національний університет радіоелектроніки 2002, аналітик комп’ютерних систем. 

Кандидат технічних наук спеціальності автоматизовані системи управління та професійні 

інформаційні технології. 

Тема дисертації: Моделі та інформаційна технологія управління розвитком розподілених ієрархічних 

систем: (На прикладі вищого навчального закладу). 

Атестат доцента по кафедрі загально-інженерних дисциплін та теплоенергетики. 
 

 

 
КОВАЛЕНКО Гліб Васильович 

Доцент кафедри загально-інженерних дисциплін та 

теплоенергетики. (Сумісник) 

 

Освіта: 
Київський політехнічний інститут,1961р., теплотехнічний факультет. 

Спеціальність «Теплоенергетичні установки електростанцій». 

Інженер-теплоенергетик. 

Канд. техн. Наук, 01.04.14 – теплофізика. 

«Дослідження і математичне моделювання перехідних процесів волого парових турбін». 

С.н.с. зі спеціальності «Теплофізика і молекулярна фізика». 
 

 
ЄВТУХОВ Володимир Якович 

Ст . викладач кафедри загально-інженерних дисциплін та 

теплоенергетики. (Сумісник) 

 

Освіта: 

Київський політехнічний інститут,1962, теплоенергетичні установки електростанцій, 

інженер-теплоенергетик. 
 


