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ПЕРЕДМОВА
У часоплині “трудів і днів”, у проминальності років і цілих десятиліть маємо особливі епо�

хальні дати, коли з’являється можливість оцінити науковий та педагогічний потенціал
освітнього закладу, бо знаменна дата – то час осмислення, аналізу й підсумків його про�
фесійних і творчих здобутків.

Ювілей Центральноукраїнського національного технічного університету – 90�річчя засну�
вання, цілком закономірно можна назвати святом його випускників. І на те маємо кілька
вагомих підстав.

Історія політехнічної освіти регіону має дві визначальні позиції: Єлисаветградське
земське реальнее училище, заняття в якому розпочалися в тепер уже далекому 1870 році, і
Центральноукраїнський національний технічний університет – потужний навчально�виховний
і науковий центр, який нині презентує Кіровоградщину в Україні і світі. Саме тому для викла�
дачів і студентів університету мають особливий статус імена славетних випускників Єлисавет�
градського земського реального училища, зокрема академіка Георгія Проскури – засновника
Харківського авіаційного інституту, Євгена Чикаленка �видатного українського мецената, Ми�
коли Садовського, Панаса Саксаганського і Гната Юри – корифеїв українського театру, кла�
сиків української літератури – Євгена Маланюка і Юрія Яновського, видатних композиторів –
Генріха Нейгауза і Кароля Шимановського, відомих художників – Самійла Дудіна, Олександ�
ра Осьмьоркіна й Петра Покажевського, одного із засновників держави Ізраїль – Володими�
ра Тьомкіна, та інших  діячів.

Упродовж 90�ти років багатогранної плідної роботи Центральноукраїнського національно�
го технічного університету змінювалися його назви (Зінов’євський інститут сільськогоспо�
дарського машинобудування, Кіровоградський філіал Харківського політехнічного інституту,
Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, Кіровоградський дер�
жавний технічний університет, Кіровоградський національний технічний університет, Цент�
ральноукраїнський національний технічний університет), заклад розвивався, зростав, ставав
все вагомішим, авторитетнішим у системі підготовки фахівців для України, країн ближнього й
далекого зарубіжжя, і на кожному етапі його діяльності найбільшим багатством нашого нав�
чального закладу були і будуть випускники.

Усі колишні студенти Центральноукраїнського національного технічного університету від
першого року випуску і до випускників року нинішнього – це показник його престижу. А їх
кар’єрне і професійне зростання – це його гордість. Адже саме вони своєю працею, наукови�
ми та професійними досягненнями сприяють визнанню нашого університету на державному
та міжнародному рівнях.
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Нинішній висококваліфікований професорсько�викладацький коллектив ЦНТУ – це
більше 80% випускників нашого університету, які представляють різні покоління його студент�
ства і забезпечують неперервність педагогічних та наукових традицій, реалізацію най�
складніших завдань у сфері формування нової генерації професіоналів вищого рівня.

Ще одним знаком плідної співпраці випускників університету та його керівництва стало
створення з ініціативи групи випускників та за підтримки ректорату громадської організації –
“Спілки випускників Кіровоградського національного технічного університету”. Головна мета
діяльності “Спілки” – сприяти створенню в університеті сучасного науково�навчального ком�
плексу, рівень якого має відповідати провідним вітчизняним і закордонним класичним
університетам, а також ефективному використанню інтелектуального потенціалу випускників
університету у справі підготовки майбутніх фахівців.

Серед нинішніх ювілейних видань ЦНТУ довідник “Наші випускники” – це оригінальна
спроба представити історію університету у постатях його колишніх студентів різних років ви�
пусків з висвітленням їх професійних, наукових та кар’єрних досягнень. Безперечно, довідник
не може претендувати на повноту викладу зазначеної інформації уже хоч би з тієї причини,
що випускників більше 40 тисяч, а географія їх надзвичайно широка. Отже, на перспективу
залишається простір для пошуку необхідних матеріалів.

Довідник містить стислу інформацію про випускників, які, в основному, займали або зай�
мають керівні посади (“перші особи”) в органах влади, очолюють підприємства, організації,
установи, стали кандидатами та докторами наук, військовослужбовцями високих рангів, ви�
датними творчими особистостями. Зрозуміло, що певна інформація застаріла і укладачі ви�
бачаються за окремі можливі неточності.

Упорядники довідника із вдячністю чекають на поради та побажання читачів. Сподіваємо�
ся, що пропоноване видання зацікавить усіх, хто захоплюється славною, майже столітньою
історією розвитку ЦНТУ, питанням підготовки фахівців, здобутками у професійній та науковій
сферах випускників одного з найповажніших навчальних закладів України.

Довідник умовно розділяє випускників на чотири категорії:
1. Державні службовці, політики, громадські діячі, військові.
2. Керівники об’єднань, підприємств, організацій та установ.
3. Науковці, працівники вищої школи, митці, священнослужителі.
4. Випускники, що проживають в інших країнах.
Скорочені назви нашого вишу: 
КІСМ – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (1967�1998 рр.);
КДТУ – Кіровоградський державний технічний університет (1998�2004 рр.);
КНТУ –  Кіровоградський національний технічний університет (2004�2017 рр.);
ЦНТУ –  Центральноукраїнський національний технічний університет (з 2017 р.).
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Андрєєв
Віктор

Іванович

Андалюкевич 
Олег 

Володимирович

Авксентьєв
Валерій

Володимирович
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Авксентьєв Валерій Володимиро�

вич. Народився 10.12.1959 р., в 

2000 р. закінчив КДТУ за спеціаль�

ністю “Фінанси”. Голова Новомирго�

родської районної державної адмі�

ністрації (2003�2005 рр.).

Алфьоров Григорій Васильович.

Народився 4.08.1955 р., в 1978 за�

кінчив КІСМ за спеціальністю "Техно�

логія машинобудування, мета�

лорізальні верстати та інструменти".

Заступник начальника управління

кадрів УМВС України в Кіровог�

радській області. Полковник міліції.

Андалюкевич Олег Володимиро�
вич. Народився 14.05.1970 р., в
2018 р. закінчив ЦНТУ за спеціаль�
ністю “Промислове і цивільне будів�
ництво”. Секретар Бобринецької
міської ради, директор комунального
підприємства “Інженерний центр”.

Андрєєв Віктор Іванович. Наро�
дився 3.04.1970 р., в 2007 р. закінчив
КНТУ за спеціальністю “Фінанси”.
Перший заступник міського голови
м. Кіровограда (2004�2006 рр.). На�
чальник управління житлово�кому�
нального господарства Кіровог�
радської обласної державної адмі�
ністрації (2008�2010 рр.). Перший

І. Державні службовці, політики,
громадські діячі та військові

Алфьоров
Григорій

Васильович



Бедзай
Сергій

Андрійович

Барбінов
Олексій

Платонович

заступник голови Шевченківської рай�
онної в м. Києві державної адмі�
ністрації, кандидат юридичних наук.

Андрощук Ігор Анатолійович. На�
родився 9 лютого 1986 року. У 2008 ро�
ці закінчив КНТУ за спеціальністю “Об�
лік і аудит”. Президент федерації легкої
атлетики в Кіровоградській області.

Артамонов Сергій Васильович.
Народився 20.02.1955 р., в 1977 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування, метало�
різальні верстати та інструменти”. На�
чальник відділу Управління СБУ в
Кіровоградській області. Полковник.

Барбінов Олексій Платонович. На�
родився 20.06.1941 р., в 1971 закінчив 

КІСМ за спеціальністю “Сільськогоспо�

дарські машини”. Начальник управ�

ління Державтоінспекції в Кірово�

градській області (1984�1995 рр.). На�

городжений медаллю “За освоение це�

лины”, медаллю “За бездоганну служ�

бу в МВД”, Почесною Грамотою Кабіне�

ту Міністрів України. Полковник міліції.

Бедзай Сергій Андрійович. Наро�

дився 26.01.1952 р., в 2004 закінчив

КНТУ за спеціальністю “Маркетинг”.

Директор Кіровоградського міськрай�

онного центру зайнятості. Заступник

міського голови м. Кіровограда (2007�

2008 рр.). Виконавчий директор Ук�

раїнської спілки промисловців і під�

приємців у Кіровоградській області.

А Андрощук «НАШІ ВИПУСКНИКИ»
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Артамонов
Сергій

Васильович

Андрощук 
Ігор 

Анатолійович



Бессонова
Любов

Іванівна

Березкін 
Станіслав 

Семенович

Береговий
В’ячеслав

Володимирович

Бергер 
Сергій 

Володимирович

Бергер Сергій Володимирович.

Народився 17.09.1959 р. У 1989 р. за�

кінчив КІСМ, спеціальність “Сільсько�

господарські машини”. Голова Бобри�

нецької районної адміністрації (1995�

1996 рр.). Заслужений працівник сіль�

ського господарства України. Голова

ФГ “Даманське” Бобринецького

району.

Береговий В’ячеслав Володими�

рович. Народився 9.05.1965 р., в

1990 р. закінчив КІСМ за спеціальніс�

тю “Технологія машинобудування”. За�

ступник начальника УМВС України в

Кіровоградській області, полковник

міліції.

Березкін Станіслав Семенович.
Народився 12.05.1959 р., в 1984 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�
логія машинобудування”. Голова на�
глядової ради ВАТ “Креатив” (2005�
2011 рр.). Народний депутат України
УІІ та УІІІ скликання. Нагороджений
орденом “За заслуги” ІІІ ступеню, По�
чесною Грамотою Верховної Ради
України. Заслужений працівник про�
мисловості України.

Бессонова Любов Іванівна. Наро�
дилася 1.05.1950 р., в 2000 закінчила
КДТУ за спеціальністю “Сільськогос�
подарські машини”. Голова Компаніїв�
ської районної ради (2006�2010 рр.).
Керівник ТОВ “Агрофірма Першотра�
венська”.

ББергер До 90�річчя університету
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Бєлан Віталій Афанасійович. На�
родився 27.07.1946 р., в 1971 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�
логія машинобудування, металорі�
зальні верстати та інструменти”. Голо�
ва Кіровоградської обласної органі�
зації профспілки працівників авто�
сільгоспмашу.

Білобровенко Володимир Васи�
льович. Народився 22.01.1957 р., в
1981 закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”, спе�
ціалізація “Організація і технологія ре�
монту машин”. Голова Компаніївської
районної державної адміністрації
(2008�2011 рр.). Голова Бобринецької
районної державної адміністрації
(2003�2005 рр.).

Блажко Дмитро Григорович. На�
родився 6.11.1951 р., в 2008 закінчив
КНТУ за спеціальністю “Промислове
та цивільне будівництво”. Голова
Ульянівської районної державної адмі�
ністрації (2009�2010 рр.).

Василенко Ігор Миколайович. На�
родився 23.02.1974 р. У 1995 році
закінчив КІСМ за спеціальністю “Ме�
талорізальні верстати та інструмент”.
Заступник міського голови м. Кірово�
града (2010�2014). Директор з еко�
номіки ПрАТ “Гідросила Груп”.

Васильченко Сергій Сергійович.
Народився 04.04.1978 р. У 2001 р.
закінчив КДТУ, спеціальність “Ме�
ханізація сільського господарства”. В

Б Бєлан «НАШІ ВИПУСКНИКИ»
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Василенко 
Ігор 

Миколайович

Білобровенко
Володимир
Васильович

Блажко
Дмитро

Григорович

Бєлан
Віталій

Афанасійович



Ватульов 
Андрій 

Вікторович

Вергун 
Олександр 
Сергійович

2014�2016 рр. заступник Кірово�
градського міського голови, з 2016 р.
– голова Новоархангельської РДА.

Ватульов Андрій Вікторович. На�
родився 21.10.1968 року. У 1995 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Бух�
галтерський облік, контроль і аналіз
господарської діяльності”. Керівник
Секретаріату Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету. Кандидат
економічних наук. Нагороджений По�
чесною грамотою Кабінету Міністрів
України та Грамотою Верховної Ради
України, орденом “За заслуги” ІІІ сту�
пеня. Заслужений економіст України.

Вергун Олександр Сергійович.
Народився 6.07.1984 р. В 2006 р.

закінчив КНТУ за спеціальністю “Ма�
шини та обладнання сільськогоспо�
дарського виробництва”. Заступник
міського голови м. Кропивницького.

Вітренко Андрій Миколайович.
Народився 27.03.1978 р. У 2001 р. за�
кінчив КДТУ за спеціальністю “Фінан�
си”. Заступник Міністра культури Ук�
раїни з питань європейської інтеграції
(2014�2016 рр). Радник Віце�прем’єр�
міністра України.

Вітюк Наталія Володимирівна.
Народилась 20.05.1971 року, в 1991
році закінчила КІСМ за спеціальністю
“Облік, аналіз і контроль госпо�
дарської діяльності”. Заступник голо�
ви Кіровоградської районної ради.

ВВатульов До 90�річчя університету
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Васильченко 
Сергій 

Сергійович

Вітренко 
Андрій 

Миколайович



Галащук
Ігор

Богданович

Власенко
Микола

Григорович

Гавренкова 
Тетяна 

Семенівна

Власенко Микола Григорович.
Народився 9.08.1965 р., в 1993 закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Технологія
машинобудування, металорізальні
верстати та інструменти”. Начальник
Державного управління охорони нав�
колишнього природного середовища у
Кіровоградській області (2006�
2011 рр.). Начальник Державної еко�
логічної інспекції у Кіровоградській
області – Головний державний інспек�
тор з охорони навколишнього природ�
ного середовища Кіровоградської об�
ласті з 2011 р.

Гавренкова Тетяна Семенівна.
Народилася 20.12.1969 р. У 2010 р.
закінчила аспірантуру КНТУ за спе�
ціальністю “Бухгалтерський облік,

аналіз та аудит”. Заступник начальни�

ка Головного управління ДФС у Кіро�

воградській області. Кандидат еко�

номічних наук.

Галащук Ігор Богданович. Наро�

дився 18.06.1967 року, в 1991 закін�

чив КІСМ за спеціальністю “Підйомно�

транспортні, будівельні, дорожні ма�

шини і обладнання”. Перший заступ�

ник начальника служби автомобільних

шляхів у Кіровоградській області

(2003�2010 рр). Заступник голови

правління ДАК “Автомобільні дороги

Украни”(2013�2016 рр). Заступник на�

чальника ДП “Нафтогаз�Енергосервіс”

(з 2017 р.). Заслужений будівельник

України.
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Володимирівна



Горбунов 
Олександр 

Володимирович

Гніденко
Анатолій

Степанович

Гнибіденко
Іван

Федорович

Гербіченко
Ігор

Анатолійович

Гербіченко Ігор Анатолійович. На�
родився 2.06.1964 р., в 2001 р. закін�
чив КДТУ за спеціальністю “Облік і ау�
дит”. Голова Державної податкової
адміністрації в Кіровоградській об�
ласті (2007�2012 рр.). Фінансовий ди�
ректор ВАТ “Кіровоградгаз”.

Гнибіденко Іван Федорович
(1947�2017). В 1994 р. закінчив аспі�
рантуру КІСМ за спеціальністю “Еко�
номіка праці, демографія, соціальна
економіка і політика”. Керівник управ�
ління соціальної безпеки Ради націо�
нальної безпеки і оборони України. За�
ступник Міністра та Перший заступник
Міністра праці та соціальної політики
України (2001�2005 рр.). Доктор еко�
номічних наук, професор. Заслужений

працівник соціальної сфери України.
Нагороджений медаллю “За трудову
доблесть”.

Гніденко Анатолій Степанович.
Народився 30.06.1949 р., в 1979 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”, спе�
ціалізація “Організація і технологія ре�
монту машин”. Начальник відділу ре�
сурсного забезпечення УМВС України
в Кіровоградській області. Нагородже�
ний Почесним знаком “Ліквідатор
аварії на Чорнобильській АЕС”, Почес�
ним знаком МВС України. Полковник
міліції.

Горбунов Олександр Володими�
рович. Народився 13.02.1969 р. У

ГГербіченко До 90�річчя університету
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2004 р. закінчив КНТУ, спеціальність
“Менеджмент організацій”. Народний
депутат України VІІІ скликання. Канди�
дат економічних наук.

Горовий Олександр Володимиро�
вич (1958�2005). У 1980 закінчив
КІСМ за спеціальністю “Сільсько�
господарські машини”. Голова прав�
ління Пологівського МЕЗу. Голова По�
логівської районної держадміністрації
Запорізької області (1997�2002 рр.).

Гуцул Вадим Володимирович.
Народився 1.07.1980 р. У 2011 р. за�
кінчив КНТУ, спеціальність “Економіка
підприємства”.Начальник Головного
територіального управління юстиції у
Кіровоградській області.

Даневич Микола Володимиро�
вич. Народився 22.10.1966 р. У 2012 р.
закінчив аспірантуру КНТУ за спеціаль�
ністю “Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика”. Кан�
дидат економічних наук. Заступник
Міністра молоді та спорту України.

Дануца Олександр Анатолійович.
Народився 29.01.1980 р., в 2002 р.
закінчив КДТУ за спеціальністю “Ме�
неджмент організацій”. Президент
Благодійного фонду підтримки неза�
лежної преси. Голова правління медіа
групи “Прайм�Тайм”.

Делінгевич Володимир Олексійо�
вич (1944�2012). В 1968 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�
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12

Дануца
Олександр

Анатолійович

Гуцул 
Вадим 

Володимирович

Даневич
Микола

Володимирович

Горовий
Олександр

Володимирович



Дівель
Людмила
Борисівна

Джулай
Володимир

Олександрович

Демченко
Віктор

Миколайович

Делінгевич
Володимир
Олексійович

подарські машини”. Директор Гайво�
ронського машинобудівного технікуму
(1974�1994 рр.). Голова Гайворонської
районної ради (1998�2006 рр.). Наго�
роджений Грамотою Президента
України; Почесною Грамотою Верхов�
ної Ради України.

Демченко Віктор Миколайович.
Народився 27.08.1959 р., в 1981 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. За�
ступник голови Кіровоградської об�
ласної державної адміністрації (2005�
2009 рр.). Генеральний директор при�
ватного підприємства “Влад”.

Джулай Володимир Олександро�
вич. Народився 20.06.1953 р., в 1981

закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування, металорі�
зальні верстати та інструменти”. Голо�
ва виконкому Знам’янської міської ра�
ди народних депутатів (1989�
1991 рр.), Начальник управління про�
мисловості, транспорту і зв’язку Кіро�
воградської обласної державної адмі�
ністрації (1996 р.), Голова Долинської
районної державної адміністрації
(1996�1998 рр.). Директор комуналь�
ного підприємства “Знамянська облас�
на бальнеологічна лікарня”. Нагород�
жений медаллю “За трудову відзнаку”.

Дівель Людмила Борисівна. На�
родилася 22.10.1953 р., в 1976
закінчила КІСМ за спеціальністю
“Електропостачання промислових під�
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приємств, міст і сільського господар�
ства”, в 2008 – за спеціальністю “Уп�
равління трудовими ресурсами”. На�
чальник Головного управління статис�
тики в Кіровоградській області ( 2006�
2018 рр.).

Діхтяр Олександр Васильович.
Народився 29.09.1970 р. У 1992 р. закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�
господарські машини”, спеціалізація
“Експлуатація та ремонт машин”, у 2001
р. КДТУ за спеціальністю “Фінанси”.
Начальник управління виконавчої ди�
рекції Фонду соціального страхування
України у Кіровоградській області.

Довжук Ольга Василівна. Народи�
лася 7.08.1959 р. У 1981 р. закінчила

КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�
подарські машини”. Директор депар�
таменту житлово�комунального госпо�
дарства Кіровоградської ОДА.

Дузь Сергій Дмитрович. Народи�
вся 9.06.1955 р., в 1979 закінчив КІСМ
за спеціальністю “Будівельні, дорожні
машини та обладнання”. Заступник на�
чальника управління освіти і науки
Кіровоградської обласної державної
адміністрації (2004�2018 рр.).

Жалдак Сергій Іванович. Народи�
вся 27.07.1961 р., в 1988 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�
подарські машини”. Начальник від�
ділу Управління СБУ в Кірово�
градській області. Полковник.
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Калачнюк 
Вікторія 

Вікторівна

Жесан Володимир Прокопович.
Народився 5.11.1951 р., в 1974 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. На�
чальник відділу Управління СБУ в
Кіровоградській області. Полковник.

Журавель Марія Геннадіївна. На�
родилася 27.05.1992 р., в 2013 р.
закінчила КНТУ за спеціальністю “Ма�
шинобудування”, в 2015 р. – магістра�
туру за спеціальністю “Управління фі�
нансово�економічною безпекою”. За�
ступник начальника управління пат�
рульної поліції в Кіровоградській
області.

Заболотний Геннадій Вадимович.
Народився 1.05.1966 р., в 1990 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Ма�

шини та технологія обробки металів
тиском”; у 2004 – за спеціальністю
“Фінанси”. Голова Березівської район�
ної державної адміністрації Одеської
області (2015�2018 рр.).Голова Дес�
нянської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації (з 2018 р.).

Калачнюк Вікторія Вікторівна. На�
родилась 13 квітня 1982 року. У 2004 р.
закінчила КДТУ за спеціальністю
“Облік і аудит”. Начальник відділу кон�
тролю у сфері закупівель Управління
Східного офісу Держаудитслужби в
Кіровоградській області.

Карандєєв Степан Васильович.
Народився 14.07.1950 р., в 1976 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю

ЖЖесан До 90�річчя університету

15

Заболотний
Геннадій

Вадимович

Жесан
Володимир
Прокопович

Журавель 
Марія 

Геннадіївна



К Кобильчак «НАШІ ВИПУСКНИКИ»

16

“Сільськогосподарські машини”,
спеціалізація “Організація і технологія
ремонту машин”. Голова колективного
сільськогосподарського підприємства
(1988�1998 рр.). Голова Компаніївської
районної ради (1998�2006 рр.).

Кобильчак Віктор Анатолійович.
Народився 7.01.1955 р., в 1982 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Електро�
постачання промислових підприємств,
міст та сільського господарства”. Кан�
дидат юридичних наук. Начальник Уп�
равління СБУ в Кіровоградській об�
ласті (2005�2008 рр.), в Одеській об�
ласті (2010�2012 рр.). Генерал�майор.

Коваль Юрій Леонідович. Наро�
дився 31.01.1964 р. У 1986 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Автоматизація
сільськогосподарського виробництва”.
З 2010 р. – начальник управління аг�
ропромислового розвитку Олек�
сандрійської районної державної
адміністрації. З 2013 р. – заступник
голови Олександрійської районної
державної адміністрації.

Ковальчук Микола Михайлович.
Народився 24.09. 1948 р., в 2002
р.закінчив КДТУ за спеціальністю
“Фінанси”. Начальник обласного уп�
равління лісового господарства (1997�
1999 р.р.). Заступник голови Кіровог�
радської обласної державної
адміністрації (1999�2005р.р.). Голова
Кіровоградської обласної ради (2010�
2014 рр.).

Ковальчук
Микола

Михайлович

Кобильчак
Віктор

Анатолійович

Коваль 
Юрій 

Леонідович

Карандєєв
Степан

Васильович



Ковтун Олександр Семенович.
Народився 30.04.1956 р., в 1985 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. Голо�
ва Новомиргородської районної дер�
жавної адміністрації (2009 �2013 рр.).
Голова Олександрівської районної дер�
жавної адміністрації (1998�2004 рр.).
Заслужений працівник сільського гос�
подарства України.

Ковтунов Олександр Володими�
рович. Народився 18.07.1974 р., в
2012 р. закінчив Дніпропетровський
регіональний інститут державного уп�
равління Національної академії дер�
жавного управління при Президентові
України за спеціальністю “Державне
управління”, у 2017 р. закінчив КДТУ
за спеціальністю “Екологія та охорона

навколишнього середовища”. Дирек�
тор департаменту екології та природ�
них ресурсів Кіровоградської обласної
державної адміністрації.

Компанієць Василь Олександро�
вич. Народився 28.03.1954 р., в 1976 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Елек�
тропостачання промислових під�
приємств, міст і сільського господар�
ства”, у 2000 р. – за спеціальністю
“Облік і аудит”. Генеральний директор
НПО “Етал” (м. Олександрія) (2000�
2003 рр.). Голова Кіровоградської об�
ласної державної адміністрації (2004�
2005 рр.).

Коренюк Сергій Юрійович. Наро�
дився 01.01.1965 р. У 1991 р. закінчив
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КІСМ за спеціальністю “Будівельні та
шляхові машини”. Директор департа�
менту агропромислового розвитку
Кіровоградської ОДА.

Костяков Анатолій Іванович. На�
родився 7.01.1958 р., в 1988 р. закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Електро�
постачання промислових підприємств,
міст і сільського господарства”. На�
чальник управління кадрового забез�
печення ДДСО при МВС України. Пол�
ковник міліції.

Коюденко Вадим Валентинович.
Народився 28.09.1981 р. У 2003 р. за�
кінчив КДТУ за спеціальністю “Під�
йомно�транспортні, будівельні, до�
рожні та меліоративні машини”.

Керівник Служби автомобільних доріг
Кіровоградської області.

Кравцов Олександр Миколайович.
Народився 6.12.1959 р., в 1982 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�
логія машинобудування, металорізаль�
ні верстати та інструменти”; у 2008 р. –
за спеціальністю “Фінанси”. Перший
заступник начальника Кіровоградської
митниці. Полковник митної служби.

Крисенко Анатолій Федорович.
Народився 20.06.1959 р., в 1998 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”,
спеціалізація “Організація і технологія
ремонту машин”. Начальник управ�
ління Державного департаменту Ук�
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раїни з питань виконання покарань у
Кіроворадській області (2000�2001
рр.). Начальник Кіровоградської ко�
лонії №6 (2001�2003 рр.). Директор
комунального підприємства “Аварійно
диспетчерська служба” Міської ради
м. Кропивницький. Нагороджений юві�
лейною медаллю “До 50�річчя інспек�
ції Держтехнагляду”. Полковник.

Кришко Олександр Володимиро�
вич. Народився 16.09.1978 р. У 2005 р.
закінчив КНТУ за спеціальністю “Сис�
темне програмування”. Голова Фортеч�
ної районної ради (м. Кропивницький).

Кролевець Андрій Вікторович.
Народився 17.09.1962 р., в 2006 р.
закінчив КНТУ за спеціальністю “Фі�

нанси”. Директор ТОВ “Екселент”. На�
чальник Головного управління Пен�
сійного фонду в Кіровоградській об�
ласті (2004�2006 рр.). Заступник місь�
кого голови м. Кіровограда (2004 р.).
Нагороджений Почесною Грамотою
Верховної Ради України.

Кузьменко Сергій Анатолійович.
Народився 22.01.1975 р., в 1997 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Агро�
номія”. З 2010 року по 2012 рік – голо�
ва Олександрійської районної держав�
ної адміністрації. Заступник голови
Кіровоградської ОДА (2012 р.). Народ�
ний депутат України VII скликання. Го�
лова Кіровоградської обласної дер�
жавної адміністрації (з 2014 р.). Прези�
дент футбольного клубу “Олександрія”.
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Куліковський Юрій Євгенович.
Народився 24.11.1946 р., в 1969 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�
господарські машини”. Начальник го�
ловного управління економіки Кірово�
градської обласної державної адмі�
ністрації (1996�2005 рр.).

Кухаренко Віктор Іванович. Наро�
дився 20.01.1968 р., в 2007 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Фінанси”. Ди�
ректор департаменту житлово�кому�
нального господарства, заступник
міського голови м. Кіровограда (2004�
2007 рр.). Заступник начальника Льот�
ної академії Національного авіаційно�
го університету.

Кучер Микола Миколайович. На�
родився 28.04.1959 р., в 1985 р. закін�

чив КІСМ за спеціальністю “Будівельні,
дорожні машини та обладнання”. За�
ступник керуючого трестом “Кірово�
градбуд” (1989�1998 рр.), з 2002 ди�
ректор КП “Управління будинками
міської ради м. Кропивницький”.

Лисенко Андрій Миколайович.
Народився 10.10.1978 р., в 2017 р. закін�
чив ЦНТУ за спеціальністю “Галузеве
машинобудування”. Заступник військо�
вого комісара Кіровоградського ОВК.
Учасник бойових дій. Підполковник.

Лисенко Олександр Васильович.
Народився 19.08.1954 р., в 1977 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Буді�
вельні, дорожні машини та обладнан�
ня”. Начальник відділу Управління СБУ
в Кіровоградській області. Полковник.
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Лисогор Анатолій Михайлович.
Народився 6.09.1955 р., в 1978 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. Голо�
ва Наглядової ради ТОВ “Агрокомп�
лекс” Устинівського району, Голова
Устинівської районної державної адмі�
ністрації (1998�2001 рр.), Голова Усти�
нівської районної ради (2002�2006 рр.).

Личук Олександр Михайлович.
Народився 5.01.1981 р., у 2001 р. за�
кінчив КНТУ за спеціальністю “Облік і
аудит”. Заступник начальника Голов�
ного управління ДФС у Кірово�
градській області.

Лобанова Світлана Василівна. На�
родилася 06.06.1962 р. Закінчила

КІСМ у 1984 р. за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування”, а також
Українську академію зовнішньої тор�
гівлі у 2000 р. У 2005�2016 рр. – на�
чальник управління зовнішньоеконо�
мічних зв’язків Кіровоградської ОДА;
з 2016 р. – заступник голови Кіровог�
радської ОДА. Нагороджена орденом
княгині Ольги ІІІ ступеня (2018 р.).

Луценко Віктор Олександрович.
Народився 13.02.1976 р., в 2000
закінчив КДТУ за спеціальністю “Ме�
талорізальні верстати та системи”. Го�
лова Кіровської районної ради
(м.Кіровоград) (2003�2006 та 2009�
2011 рр.). Голова Компаніївської рай�
онної державної адміністрації (2011�
2014 рр.). З 2017 р. начальник кому�
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нального підприємства “Благоустрій”
(м. Кропивницький). Нагороджений
Почесною грамотою Кабінету Мі�
ністрів України.

Малишев Віктор Михайлович
(1947�2016). В 1971 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Технологія машино�
будування, металорізальні верстати та
інструменти”. Голова обласної ради
Товариства винахідників і раціоналіза�
торів України. Нагороджений Грамо�
тою Президії Верховної Ради Україн�
ської РСР. Заслужений раціоналізатор
України.

Манухін Валерій Костянтинович.
Народився 9.07.1948 р., в 1972 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�
логія машинобудування, металорі�

зальні верстати та інструменти”. Голо�
ва Ленінської районної в м. Кірово�
граді ради (1988�2006 р.р.). Нагоро�
джений орденом “За заслуги” ІІІ сту�
пеню; Почесною грамотою Верховної
Ради України, медаллю “Ветеран тру�
да”, медаллю “За доблестный труд”,
Почесною грамотою Кабінету Мініст�
рів України.

Медведенко Олексій Олексійо�
вич. Народився 25.12.1950 р., в 2004
закінчив КНТУ за спеціальністю “Фі�
нанси”. Начальник обласної державної
хлібної інспекції Міністерства аграрної
політики України. Заслужений
працівник освіти України. Нагородже�
ний медаллю “За трудову доблесть”.
Кандидат педагогічних наук.
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Григорович
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Миронюк Віталій Григорович. На�
родився 29.06.1973 р. У 2013 р. за�
кінчив КНТУ за спеціальністю “Уп�
равління персоналом”. Начальник Уп�
равління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Кіровог�
радській області, полковник внут�
рішньої служби.

Мільто Олександр Анатолійович.
Народився 19.06.1975 р. У 1997 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�
логія машинобудування”, у 1998 р. –
КІСМ за спеціальністю “Облік і аудит”,
у 2012 р. – КДТУ за спеціальністю
“Промислове і цивільне будівництво”.
Заступник голови Кіровоградської ОДА
(2016�2017 рр.). Директор ТОВ “Енер�
гопарк 2” та “Енергетика майбутнього”.

Мірошниченко Володимир Івано�

вич. Народився 15.08.1946 р., в 1971

р. закінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”, спе�

ціалізація “Організація і технологія ре�

монту машин”. Директор агропромис�

лових компаній “Агродар” Олек�

сандрійського району. Голова Новго�

родківської районної державної

адміністрації (1996�2005 рр.).

Мосін Олександр Володимиро�

вич. Народився 02.09.1968 р. У 2000 р.

закінчив КДТУ за спеціальністю

“Підйомно�транспортні, будівельно�

дорожні машини та обладнання”. За�

ступник міського голови м. Кропив�

ницького.
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Моцний Василь Кузьмович. Наро�
дився 14.01.1952 р., в 1980 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�
подарські машини”, спеціалізація “Ор�
ганізація і технологія ремонту машин”.
Голова Кіровоградської обласної дер�
жавної адміністрації (1999�2003 рр. та
2007�2009 рр.). Голова Олександрій�
ської міської ради народних депутатів
(1994�1998 рр.). Перший заступник
Міністра промислової політики Ук�
раїни (2003�2004 рр.). Заступник
Міністра Кабінету Міністрів України
(2004�2005 р.р.), заступник Міністра
аграрної політики України (2006�
2007 рр.). Нагороджений орденами
“За заслуги ІІІ ступеню” та Данила
Галицького, Почесною Грамотою
Кабінету Міністрів України.

Муцинов Во�
лодимир Вікто�
рович. Народив�
ся 14.11.1973 р.
У 1995 р. закін�
чив КІСМ за спе�
ціальністю “Бух�
галтерський об�
лік, контроль і
аналіз господар�

ської діяльності”. Перший заступник
директора компанії “Спецтехноекс�
порт” державного концерну “Укробо�
ронпром”. В.о. голови Фастівської
районної державної адміністрації
Київської області.

Насипайко Костянтин Васильо�
вич. Народився 2.03.1982р. У 2004 р.
закінчив КДТУ за спеціальністю
“Облік і аудит”. Начальник фінансово�
економічної служби військової части�
ни А�0680.

Нікітенко Станіслав Володимиро�
вич. Народився 9.08.1961 р., в 1988 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування”. Начальник
УМВС в Кіровоградській області
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(2001�2003 рр.). Заступник Міністра
внутрішніх справ України (2003�
2005 рр.). Заслужений юрист України,
кандидат юридичних наук. Генерал�
лейтенант міліції.

Ніколаєнко Віктор Григорович.
Народився 11.01.1960 р., в 1981 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. Пер�
ший заступник начальника головного
управління агропромислового розвит�
ку Кіровоградської обласної держав�
ної адміністрації. Начальник головного
управління сільського господарства і
продовольства Кіровоградської облас�
ної державної адміністрації (2004�
2005 рр.). Член�кореспондент Інже�
нерної академії України.

Новак Вален�
тин Федорович.
Н а р о д и в с я
20.03.1948 р., в
1983 р. закінчив
КІСМ за спеціаль�
ністю “Сільсько�
господарські ма�
шини”, спеціа�
лізація “Органі�

зація і технологія ремонту машин”. На�
чальник відділу УБОЗ УМВС України в
Кіровоградській області (1996�1998
рр.). Заступник начальника управління
по боротьбі з економічними злочина�
ми. Полковник міліції. Нагороджений
медалями “Ветеран праці”, “За бездо�
ганну службу” І, ІІ, ІІІ ступенів.

Новак Юлія Володимирівна. На�
родилася 16.07.1980 р., в 2002 р.
закінчила КДТУ за спеціальністю “Уп�
равління трудовими ресурсами”. На�
чальник Головного управління статис�
тики в Кіровоградській області.

Нога Андрій Андрійович. Народи�
вся 9.08.1959 р., в 1991 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Технологія об�
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робки металів тиском”. Голова Кірово�
градської обласної Ради профспілки
працівників державної податкової
служби. Полковник міліції.

Носівська Валентина Григорівна.
Народилася 15 квітня 1957 р., в 2003 р.
закінчила КДТУ за спеціальністю “Еко�
номіка підприємства”. Начальник від�
ділу митних платежів Криворізької
митниці. Полковник митної служби.
Нагороджена відомчою відзнакою “За
сумлінну службу в митних органах
України”.

Обідник Микола Миколайович.
Народився 5.02.1988 р. У 2010 р. за�
кінчив КНТУ за спеціальністю “Опо�
даткування”. Начальник відділу персо�

налу повітряного командування “Схід”.
Нагороджений Відзнаками Президен�
та України та Міністерства оборони Ук�
раїни; Медалями “За участь в антите�
рористичній операції”, “За воїнську
доблесть”, “За участь в АТО”; Нагруд�
ними знаками “За зразкову службу”,
“За досягнення у військовій службі”.

Омельченко Сергій Петрович. На�
родився 25.06.1980 р. У 2009 р.
закінчив КНТУ, спеціальність “Облік і
аудит”. Голова Долинської РДА.

Осадчий Євген Борисович. Наро�
дився 22.08.1961 р., в 1983 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Електропоста�
чання промислових підприємств, міст
та сільського господарства”. Заступ�
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Паладій
Микола

Васильович

ник голови – керівник апарату Кірово�
градської обласної державної
адміністрації (1999�2005 рр.).

Отрокуша Петро Трохимович. На�
родився 5.04.1948 р., в 1987 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. На�
чальник Новоархангельського район�
ного дорожнього управління. Голова
Новоархангельської районної держав�
ної адміністрації (1999�2003 рр.).

Павленко Анна Володимирівна.
Народилась 14.05.1983 р., в 2005 р.
закінчила КНТУ за спеціальністю
“Електротехнічні системи електроспо�
живання”. Заступник директора де�
партаменту інфраструктури та про�

мисловості Кіровоградської обласної
державної адміністрації.

Паладій Микола Васильович. На�
родився 30.07.1960 р., в 1997 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Фінанси та кредит”. Голова Держав�
ного департаменту інтелектуальної
власності України (2000�2012 рр.). На�
городжений Почесною Грамотою Вер�
ховної Ради України, Почесною Грамо�
тою Кабінету Міністрів України. Канди�
дат економічних наук, доцент.

Паливода Андрій Анатолійович.
Народився 19.08.1980 р. У 2005 р.
закінчив КНТУ за спеціальністю “Об�
ладнання ливарного виробництва”.
Заступник міського голови м. Кропив�
ницький.
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Парфьонов Ігор Вікторович. На�
родився 4 лютого 1964 року. В 2013 р.
отримав другу вищу освіту в КНТУ за
спеціальністю “Управління персона�
лом та економіка праці”. Заступник на�
чальника ДСНС Кіровоградської об�
ласті (2005�2016 рр.). Полковник.
Керівник ТОВ “ЕКОБЕЗПЕКА�К”.

Перевозник Анатолій Володими�
рович. Народився 17.07.1950 р., в
1973 р. закінчив КІСМ за
спеціальністю “Сільськогосподарські
машини”. Перший заступник міського
голови м.Кіровограда (1990�1998 рр.).
Заступник голови Кіровоградської об�
ласної державної адміністрації (2002�
2003 рр.). Заступник голови Кірово�
градської РДА (2008�2010 рр.).

Пузаков Володимир Тихонович.
Народився 28.12.1949 р., в 1985 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”.
Міський голова м. Кіровограда (2007�
2010 рр.). Народний депутат України
4�го скликання. Голова Кіровського
райвиконкому м.Кіровограда (1990�
1993 рр.). Керівник тресту зеленого
господарства м.Кіровограда (1993�
1996 рр.). Директор Кіровоградського
ремонтно�механічного заводу (1996�
2002 рр.). Нагороджений Почесною
Грамотою Верховної Ради України.

Райкович Андрій Павлович. Наро�
дився 7.04.1956 р., в 1982 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Електропоста�
чання промислових підприємств, міст
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та сільського господарства”., в 1995 р.
– “Облік і аудит”. З 2011 р. генераль�
ний директор ТОВ “М’ясокомбінат “Ят�
рань”. З 2015 р. – міський голова м.
Кропивницький. Заслужений праців�
ник сільського господарства України.
Нагороджений орденом “За заслуги”
ІІІ, ІІ та І ступенів,орденом Ярослава
Мудрого V ступеня,Почесною Грамо�
тою Верховної Ради України. Почесний
громадянин м. Кіровограда.

Ромасенко Сергій Семенович. На�
родився 30.10.1954 р., в 1987 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. За�
ступник начальника ГУ УМВС України
в м.Севастополі по роботі з персона�
лом. Полковник міліції.

Руденко Олександр Миколайо�
вич. Народився 22.06.1958 р., в 1980
р. закінчив КІСМ за спеціальністю
“Технологія машинобудування, мета�
лорізальні верстати та інструменти”.
Начальник відділу Управління СБУ в
Кіровоградській області. Полковник.

Рябокучма Микола Созонтович.
Народився 18.12.1949 р., в 1983 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування, мета�
лорізальні верстати та інструменти”.
Голова Гайворонської районної дер�
жавної адміністрації (1995�2005 рр.).

Савченко Олександр Ілліч. Наро�
дився 5.08.1957 р. У 1979 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Будівельні та
шляхові машини і устаткування”. 
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Селєхова 
Ксенія 

Миколаївна

Заступник Міністра внутрішніх справ
України (2007�2010 рр.). Директор Де�
партаменту НАК “Нафтогаз Украї�
ни”(2014�2016 рр.). Голова Волинської
обласної державної адміністрації. Кан�
дидат юридичних наук, Заслужений
юрист України, генерал�лейтенант. На�
городжений орденом “За заслуги” III
ступеня.

Саінсус Олександр Дмитрович.
Народився 16.07.1948 р., в 1973 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Металорізальні верстати та системи”.
Генеральний директор (1999�2008 рр.),
голова Наглядової ради ВАТ “Червона
Зірка” (2008�2010 рр.). Міський голо�
ва м. Кіровограда (2010�2014 рр.). За�
служений працівник промисловості 

України. Почесний громадянин м. Кіро�
вограда. Кандидат технічних наук. На�
городжений орденом “За заслуги” ІІ та
ІІІ ступенів, Почесною Грамотою
Кабінету Міністрів України.

Седель Сергій Євгенович. Наро�
дився 16.04.1959 р., в 2004 р. закінчив
КНТУ за спеціальністю “Економіка
підприємства”. Начальник Кірово�
градської митниці (1998�2005 рр.). По�
чесний митник України.

Селєхова Ксенія Миколаївна. На�
родилась 21 серпня 1990 р. У 2012 р.
закінчила КНТУ за спеціальністю
“Облік і аудит”. Головний державний
ревізор�інспектор відділу аудиту Го�
ловного управління ДФС у Кірово�
градській області.
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Сиченко
Олег

Миколайович

Сергійчук
Андрій

Вікторович

Сімонян 
Наталія 

Миколаївна

Сергатий
Олександр

Михайлович

Сергатий Олександр Михайло�
вич. Народився 1.02.1946 р., в 1969 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. На�
чальник державної інспекції з контро�
лю за цінами (2000�2005 рр.). Заступ�
ник голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації (1996�
2000 рр.). Голова Олександрійського
районного виконавчого комітету
(1980�1988 рр.). Директор бурякорад�
госпу “Шаховський” (1975�1980 рр.).
Голова Кіровоградської обласної ради
сільськогосподарських підприємств.

Сергійчук Андрій Вікторович. На�
родився 13.12.1956 р., в 1986 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”,

спеціалізація “Організація і технологія
ремонту машин”. Генеральний дирек�
тор ВАТ “Укрдіагностика”. Начальник
управління ДАІ УМВС України в Кіро�
воградській області (2000�2004 рр.).
Полковник міліції.

Сімонян Наталія Миколаївна. На�
родилася 19.01.1974 р. У 1997 р.
закінчила КІСМ, спеціальність “Уп�
равління трудовими ресурсами”.На�
чальник головного управління
Пенсійного фонду України в Кіровог�
радській області.

Сиченко Олег Миколайович. На�
родився 14.08.1957 р., в 1984 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�
логія машинобудування, металорі�
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зальні верстати та інструменти”. На�
чальник управління карного розшуку
УМВС України в Кіровоградській об�
ласті. Нагороджений іменною зброєю
Президента України. Полковник
міліції. Кандидат юридичних наук.

Слоневський Юрій Євгенович.
Народився 16.09.1962 р., в 1986
р.закінчив КІСМ за спеціальністю
“Машини та технологія обробки ме�
талів тиском”, в 2004 р. – за
спеціальністю “Облік і аудит”. Перший
заступник директора Кіровоградсько�
го центру зайнятості. Начальник уп�
равління економіки Кіровоградського
виконавчого комітету міської ради
(1995�2004 рр.), кандидат еко�
номічних наук.

Смутчак Василь Андрійович. На�
родився 7.12.1953 р., в 1980 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Буді�
вельні, дорожні машини та обладнан�
ня”. Начальник відділу Управління
СБУ в Кіровоградській області. Пол�
ковник. Заступник директора ТОВ
“Ландтекс”.

Сорока Павло Володимирович.
Народився 02.01.1981 р. У 2003 р.
закінчив КДТУ за спеціальністю”Облік
і аудит”. Голова Маловисківської рай�
онної державної адміністрації Кірово�
градської області.

Степанов Станіслав Миколайович
(1949 �2016). В 1971 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Сільськогоспо�
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дарські машини”. Голова Олександ�
рівської районної ради (1998�2002 рр.
та 2006�2014 рр.). Голова Олександ�
рівської районної державної адміні�
страції (1996�1998 рр. та 2002�2006 рр.).

Табалов Андрій Олександрович.
Народився 8.01.1978 р. У 2001 р.
закінчив Брайтонський університет
(Велика Британія), спеціальність
“Бізнес”, у 2009 р. закінчив КНТУ за
спеціальністю “Фінанси”. Народний
депутат України УІІ скликання , Секре�
тар Кіровоградської міської ради
VІІ скликання.

Табалов Сергій Миколайович. На�
родився 9.03.1962 р., в 1983 р. закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Будівель�

ні, дорожні машини та обладнання”.
Перший заступник міського голови
м. Кіровограда (2007�2010 рр.).

Тертичний Олег Васильович. На�
родився 17.05.1990 р. У 2003 р. за�
кінчив КДТУ за спеціальністю “Облік і
аудит”. Голова Бобринецької РДА.

Тертичний Сергій Васильович.
Народився 31.12.1973 р. Закінчив
КДТУ у 2000 р. за спеціальністю “Ме�
неджмент організацій”. Начальник Го�
ловного управління ДФС у Кірово�
градській області.

Ткаченко Василь Вікторович. На�
родився 13.01.1963 р., в 1985 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
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“Сільськогосподарські машини”, спе�
ціалізація “Організація і технологія ре�
монту машин”. Голова Добровеличків�
ської районної ради( 2011�2015 рр.).
Голова Добровеличківської районної
державної адміністрації (2015�2016 рр.).

Ткачук Аркадій Іванович (1952�
2018). У 1991 р. закінчив КІСМ за
спеціальністю “Сільськогосподарські
машини”. Голова Голованівської
районної ради( 2001�2010 рр.).

Ткачук Сергій Іванович. Народив�
ся 4.06.1970 р. У 2018 р. закінчив
ЦНТУ за спеціальністю “Облік і опо�
даткування”.Заступник начальника Уп�
равління СБУ в Кіровоградській об�
ласті (2012�2016 рр.). Полковник.

Федорчак Віктор Васильович. На�
родився 9.11.1966 р. У 2013 р. за�
кінчив КНТУ за спеціальністю “Уп�
равління персоналом”. Начальник Го�
ловного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Кі�
ровоградській області (2010�2015 рр.).
Начальник Головного управління
ДСНС України в Одеській області. Ге�
нерал�майор служби цивільного захи�
сту. Заслужений працівник цивільного
захисту України. Нагороджений орде�
ном “За мужність ІІІ ступеня”. Доктор
наук з державного управління.

Федотов Віктор Васильович. На�
родився 18.02.1946 р., в 1970 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�
логія машинобудування, металорі�
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зальні верстати та інструменти”. Голо�
ва обласного комітету профспілки
працівників державних установ.

Фляга Олексій Петрович. Народи�
вся 19.10.1959 р., в 1987 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Технологія ма�
шинобудування, металорізальні вер�
стати та інструменти”. Заступник на�
чальника УМВС України в Кірово�
градській області. Полковник міліції.

Фомуляєв Микола Олександро�
вич. Народився 25.12.1951 р., в
1980 р. закінчив КІСМ за спеціаль�
ністю “Сільськогосподарські машини”.
Голова Кіровоградської районної ради
(2006�2010 рр.). Голова колективного
сільськогосподарського підприємства
(2000�2006 рр.).

Фурманов Ігор Олександрович.
Народився 4.08.1951 р., в 1973 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування, мета�
лорізальні верстати та інструменти”; у
2004 р. – за спеціальністю “Фінанси”.
Начальник Державної інспекції з конт�
ролю за цінами в Кіровоградській об�
ласті. Заступник міського голови
м. Кіровограда (1998�2002 рр.). Голо�
ва Кіровоградської районної держав�
ної адміністрації (2003�2005 рр.).

Хархута (Годорожа) Інна Петрівна.
Народилась 13.03.1974 р. У 1996 р.
закінчила КІСМ за спеціальністю “Бух�
галтерський облік, контроль і аналіз
господарської діяльності”. До 2018 р.
– начальник відділу контролю в орга�
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нах влади, оборони, правоохоронних
органів та за місцевими бюджетами
управління Східного офісу Держау�
дитслужби в Кіровоградській області.
З 2018 р. – начальник Управління ро�
боти з персоналом ГУ Держпродспо�
живслужби в Кіровоградській області.

Холявко Віктор Валентинович.
Народився 5.02.1960 р., в 1981 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування, мета�
лорізальні верстати та інструменти”.
Кандидат технічних наук. Голова гро�
мадської організації “Науково�творче
об’єднання “Байгород””.

Хрущ Сергій Іванович. Народився
9.07.1957 р., в 1979 р. закінчив КІСМ

за спеціальністю “Технологія машино�
будування, металорізальні верстати та
інструменти”. Перший заступник голо�
ви Добровеличківської районної дер�
жавної адміністрації (2010�2013 рр.).
Міський голова м. Помічна (1990�
2006 рр.). Голова правління Доброве�
личківського райспоживтовариства
(2007 р.).

Цандекова Лариса Євгеніївна. На�
родилася 3.04.1973 р. У 1997 р.
закінчила КІСМ за спеціальністю
“Облік і аудит”. Начальник Управління
Східного офісу Держаудитслужби
України в Кіровоградській області .

Цимбаревич Михайло Іванович.
Народився 19.05.1949 р., в 1972 за�
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кінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. За�
ступник начальника Управління СБУ в
Кіровоградській області. Полковник.
Перший заступник міського голови м.
Кіровограда (1998�2002 рр.).

Чайковський Анатолій Васильо�
вич (1952�2006). У 1975 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Машини та
технологія обробки металів тиском”.
Начальник відділу Управління СБУ в
Кіровоградській області. Полковник.

Шихова Вікторія Володимирівна.
Народилася 14.09.1962 р., в 1986 р.
закінчила КІСМ за спеціальністю
“Промислове та цивільне будівниц�
тво”. Начальник Кіровоградського об�

ласного об’єднаного бюро технічної
інвентаризації. Нагороджена знаком
“Почесний працівник житлово�кому�
нального господарства”, удостоєна по�
чесного звання “Державний керівник
2010 року” .

Щербина Леонід Миколайович.
Народився 20.09.1951 р., в 1977 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. За�
ступник міського голови м.Кіровогра�
да (2007�2010 рр.). Нагороджений
Грамотою Верховної Ради України.

Шихова 
Вікторія 

Володимирівна

ЧЧайковський До 90�річчя університету

37

Щербина
Леонід

Миколайович

Чайковський
Анатолій

Васильович

Цимбаревич
Михайло
Іванович



А Альтіс «НАШІ ВИПУСКНИКИ»

38

Альтіс Георгій Борисович. Наро�

дився 12.12.1959 р., в 1981 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�

подарські машини”. Директор комму�

нального підприємства “Кіровогра�

доблпаливо”. Керівник комунального

підприємства “Надра Кіровоградщи�

ни” Кіровоградської обласної ради.

Антецький Олександр Вікторович

(1948�2009 ), в 2004 р. закінчив КНТУ

за спеціальністю “Маркетинг”. Дирек�

тор ПП “Анавік”.

Бабенко Олег Олександрович. На�

родився 26.12.1968 р. У 2017 р. закін�

чив ЦНТУ за спеціальністю “Інформа�

ційна, бібліотечна та архівна справа”.

Директор Державного архіву Кірово�

градської області. Член правління На�

ціональної спілки краєзнавців України.

Член Національної спілки журналістів

України та Національної спілки пись�

менників України. Почесний краєзна�

вець України.

Балаклеєнко Сергій Михайлович.

Народився 16.04.1961 р., в 1988 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Елек�

тропостачання промислових підпри�

ємств, міст та сільського госпо�

дарства”. З 2006 р. – директор з пи�

ІІ. Керівники об'єднань, підприємств,
організацій та установ

Балаклеєнко
Сергій

Михайлович

Бабенко
Олег

Олександрович

Антецький
Олександр
Вікторович

Альтіс
Георгій

Борисович



Бойченко
Сергій

Федорович

Березкін
Максим

Станіславович

Бегун
Аліна

Петрівна

Бахмач
Євген

Степанович

тань охорони праці ПрАТ “Кіровогра�
добленерго”. Нагороджений почесним
знаком “Відмінник енергетики Украї�
ни”, Грамотою Верховної Ради Украни.

Бахмач Євген Степанович. Наро�
дився 11.03.1951 р., в 1973 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�
подарські машини”, спеціалізація “Ор�
ганізація і технологія ремонту машин”.
Голова правління ЗАТ “Кіровоград�
граніт”. Голова Наглядової ради науко�
во�виробничого підприємства “Радій”.
Заслужений працівник промисловості
України. Нагороджений Почесною Гра�
мотою Кабінету Міністрів України. Го�
лова правління Кіровоградського об�
ласного відділення УСПП. Дійсний
член Академії будівництва України.
Почесний громадянин м.Кіровограда.

Бегун Аліна Петрівна. Народилася

25.04.1972 р., в 1994 р. закінчила

КІСМ за спеціальністю “Бухгал�

терський облік, аналіз та аудит”. Фі�

нансовий директор ЗАТ НВП “Радій”.

Член�кореспондент Інженерної ака�

демії України. Кандидат технічних

наук, доцент.

Березкін Максим Станіславович.

Народився 1.06.1980 р., в 2002 р. за�

кінчив КДТУ за спеціальністю “Облік і

аудит”. Генеральний директор ЗАТ

“Креатив” (2008�2012 рр.), голова на�

глядової ради промислової групи

“Креатив” (2012�2015 рр.). Директор гру�

пи компаній GREENSTONE (з 2015 р.).

Президент футбольного клубу “Зірка”.

ББахмачДо 90�річчя університету
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Бойченко Сергій Федорович. На�

родився 6.09.1953 р., в 1976 р. закін�

чив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�

господарські машини”. Генеральний

конструктор ВАТ “Червона Зірка”

(1988�2010 рр.). Генеральний кон�

структор Херсонського машинобудів�

ного заводу (2011�2018 рр.).

Бондаренко Валерій Сергійович.

Народився 14.07.1980 р., в 2010 р. за�

кінчив КНТУ за спеціальністю “Меха�

нізація сільського господарства”. За�

сновник агропромислової компанії

“Фаворит”.

Бугрєєв Гарій Васильович. Наро�

дився 28.02.1937 р., в 1968 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Технологія ма�

шинобудування, металорізальні вер�

стати та інструменти”. Директор ВАТ

“Гідросила” (1983�1999 рр.). Нагоро�

джений орденами Трудового Червоно�

го Прапору та “Знак Пошани”.

Буйновський Олександр Івано�

вич. Народився 21.10.1958 р., в 1984 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”, спе�

ціалізація “Організація і технологія ре�

монту машин”. Голова правління ЗАТ

“Дзеркальник”.

Васильев Дмитро Юрієвич. Наро�

дився 5.08.1974 р., в 1997 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Агрономія”.

Бондаренко
Валерій

Сергійович

Бугрєєв
Гарій

Васильович

Буйновський
Олександр
Іванович

Васильев
Дмитро
Юрієвич
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Директор департаменту рослинництва
товариства “УкрАгроКом”. Заслуже�
ний працівник сільського госпо�
дарства України.

Васильєва Олена Михайлівна.
Народилась 20.04.1974 р. У 1996 р.
закінчила КІСМ за спеціальністю “Бух�
галтерський облік, контроль і аналіз
господарської діяльності”. Заступник
генерального директора ПрАТ “Міжна�
родна акціонерна авіаційна компанія
“УРГА” (1997�2012 рр.).

Вишінська (Безпала) Наталія
Сергіївна. Народилась 9.01.1991 р. У
2013 р. закінчила КНТУ за спеціаль�
ністю “Облік і аудит”. Головний бухгал�
тер ТОВ “Концерт ЮА” (м. Київ).

Вінницький Віталій Васильович.

Народився 05.06.1989 р. У 2011 р.

закінчив КНТУ за спеціальністю

“Фінанси”. Директор з матеріально�

технічного забезпечення у ПП “Олікс”.

Владов Віталій Іванович. Наро�

дився 6.01.1977 р., в 2001 р. закінчив

КДТУ за спеціальністю “Фінанси”. Ди�

ректор приватного підприємства

“Ленд�В”.

Волков Микола Васильович. На�

родився 15.05.1955 р., в 1982 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Електропостачання промислових під�

приємств, міст та сільського господар�

ства”. Директор Дочірнього під�

Васильєва
Олена

Михайлівна

Вишінська (Безпала)
Наталія

Сергіївна

Вінницький
Віталій

Васильович

Владов
Віталій

Іванович
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приємства “Кіровоградське спеціалі�

зоване управління №411” ЗАТ “Дніпро�

електромонтаж”.

Володимирський Михайло Дани�

лович. Народився 18.04.1947 р., в

1973 р. закінчив КІСМ за спе�

ціальністю “Сільськогосподарські ма�

шини”. Генеральний директор торго�

вого дому “Імперіал”.

Гаврилов Василь Анатолійович.

Народився 14.01.1962 р., в 1984 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�

нологія машинобудування, метало�

різальні верстати та інструменти”. Ди�

ректор деревообробного підприємства

“Троян”.

Гержов Олександр Васильович.
Народився 26.05.1963 р., в 1986 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування, метало�
різальні верстати та інструменти”. Ди�
ректор заводу ТОВ “Профі Стан”.

Гершкул Микола Павлович. Наро�
дився 6.07.1957 р., в 1985 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Електропоста�
чання промислових підприємств, міст
та сільського господарства”.Началь�
ник Кіровоградського міського району
електричних мереж. Заступник на�
чальника служби розподільних мереж
по роботі з персоналом ПрАТ “Кірово�
градобленерго”. Нагороджений ме�
даллю “За трудову доблесть”, Грамо�
тою Верховної Ради України.

Волков
Микола

Васильович

Володимирський
Михайло

Данилович

Гаврилов
Василь

Анатолійович

Гержов
Олександр
Васильович
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Гершман Геннадій Маркович. На�

родився 29.02.1948 р., в 1987 р. закін�

чив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�

господарські машини”, спеціалізація

“Організація і технологія ремонту ма�

шин”. Генеральний директор фірми

“Віст”.

Гнибіденко Олег Іванович. Наро�

дився 2.02.1978 р., в 2000 р. закінчив

КДТУ за спеціальністю “Фінанси”. Ди�

ректор ТОВ “Укрсфера”. Нагородже�

ний Почесною Грамотою Кабінету

Міністрів України. Кандидат еконо�

мічних наук.

Гоба Анатолій Вікторович. Наро�

дився 16.09.1950 р., в 1978 р. закінчив 

КІСМ за спе�
ц і а л ь н і с т ю
“Сільськогоспо�
дарські маши�
ни”, спеціаліза�
ція “Організація і
технологія ремон�
ту машин”. На�
чальник Кірово�
градського по�
штамту УДППЗ “Укрпошта” (2002�
2008 рр.). Директор автобази зв’язку
УДППЗ “Укрпошта” (1995�2002 рр.).
Нагороджений Почесною Грамотою
Кабінету Міністрів України.

Головченко Олександр Олександ�
рович. Народився 21.11.1977 р. У
1999 р. закінчив КДТУ за спеціаль�

Гершкул
Микола

Павлович

Гершман
Геннадій

Маркович

Гнибіденко
Олег

Іванович

Гоба
Анатолій

Вікторович
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Олександр

Олександрович



ністю “Облік і аудит”. Заступник гене�

рального директора з комерційних пи�

тань ОКВП “Дніпро�Кіровоград”. Кан�

дидат економічних наук, доцент.

Гончар Олександр Федорович.

Народився 5 червня 1967 року, в 2016

закінчив КНТУ за спеціальністю "Аг�

роінженерія". Директор Новоархан�

гельського ремонтно�транспортного

підприємства.

Гончаров Віктор Костянтинович.

Народився 5.03.1948 р., в 1987 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�

господарські машини”, спеціалізація

“Організація і технологія ремонту ма�

шин”. Директор ТОВ “Вік Анд”.

Гришко Станіслав Іванович. На�

родився 30.05.1951 р., в 1973 р. закін�

чив КІСМ за спеціальністю “Технологія

машинобудування, металорізальні вер�

стати та інструменти”. Генеральний ди�

ректор НПО “Етал” (м. Олександрія).

Гурецький Віктор Йосипович. На�

родився 26.07.1950 р., в 1980 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Елек�

тропостачання промислових підпри�

ємств, міст та сільського господар�

ства”. Голова правління – Генеральний

директор ВАТ “Олександрійська фаб�

рика діаграмних паперів”.

Давидов Юрій Григорович. Наро�

дився 4.12.1975 р., в 1997 р. закінчив

Гончаров
Віктор

Костянтинович

Гончар 
Олександр 
Федорович

Гришко
Станіслав
Іванович

Гурецький
Віктор

Йосипович
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КІСМ за спеціальністю “Облік і аудит”.

Кандидат економічних наук, доцент.

Голова правління ВАТ “Креатив Груп”

(2006�2015 рр.). Засновник компанії

Apollo Group. Нагороджений Почесною

Грамотою Кабінету Міністрів України.

Данильченко Олександр Мико�

лайович. Народився 13.10.1947 р., в

1971 р. закінчив КІСМ за спеціаль�

ністю “Технологія машинобудування,

металорізальні верстати та інструмен�

ти”. Голова Наглядової ради ЗАТ

“Дзеркальник”. Директор АОЗТ “Агро�

комплектсервіс”.

Демченко Денис Олегович. Наро�

дився 29.06.1993 р, в 2016 р. закінчив 

КНТУ за спеціаль�
ністю “Облік і ау�
дит”. Директор
ТОВ “ГРАННО”.

Д е м ч е н к о
Юрій Миколайо�
вич. Народився
12.12.1962 р. У
1984 році закін�
чив КІСМ за спеціальністю "Органі�
зація і технологія ремонту сільсько�
господарських машин". З 2004 року –
директор приватного підприємства
"ВЛАД".

Деревінський Володимир Ониси�
мович (1943�2006). У 1967 закінчив
КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�

Давидов
Юрій

Григорович

Данильченко
Олександр

Миколайович

Демченко
Денис

Олегович

Демченко
Юрій

Миколайович
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Дубовий
Олександр

Миколайович

подарські машини”. Голова правління
ВАТ “Кіровоградобленерго” (1995�
2001 рр.). Нагороджений Почесною
відзнакою Президента України. Заслу�
жений енергетик України. Відмінник
енергетики та електрифікації СРСР.

Дзядух Василь Онисимович. На�
родився 5.01.1954 р., в 1990 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. Голо�
ва правління ВАТ “Автобусний парк�
13527”. Заступник міського голови м.
Кіровограда (2010�2013 рр.). Голова
Знам’янської районної державної
адміністрації (2013�2014 рр.). Заслу�
жений працівник транспорту України.
Почесний працівник автотранспорту
України.

Діхтяр Василь Іванович. (1943�

2003). У 1978 закінчив КІСМ за

спеціальністю “Сільськогосподарські

машини”, спеціалізація “Організація і

технологія ремонту машин”. Голова

профкому ВАТ “Червона Зірка” (1986�

2003рр.). Нагороджений Почесною

грамотою ЦК профспілки України,

Пам’ятним Знаком федерації

профспілок України.

Долгушев Михайло Юхимович.

Народився 17.03.1953 р., в 1975 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Будівельні, дорожні машини та об�

ладнання”. Директор приватного

підприємства “Здоров’я та екологія”.

Кандидат технічних наук, доцент.

Дзядух
Василь

Онисимович

Діхтяр
Василь

Іванович

Долгушев
Михайло

Юхимович
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Дубовий Олександр Миколайо�

вич. Народився 29.10.1979 р., в 2010 р.

закінчив КНТУ за спеціальністю “Елек�

тротехнічні системи електроспоживан�

ня”. Директор групи компаній “Елек�

тро Актив Монтаж”.

Дюльгеров Костянтин Іванович.

Народився 27.07.1971 р., в 1994 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”, спе�

ціалізація “Експлуатація і ремонт

сільськогосподарської техніки”. Гене�

ральний директор ЗАТ “Спеціалелек�

тронік”.

Євдокимов Євген Валентинович.

Народився 3.12.1978 р., в 2001 р. за�

кінчив КДТУ за спеціальністю “Фінан�

си та кредит”. Генеральний директор

ПП “Кіровоградптахопром”.

Ємець Сергій Іванович. Народив�

ся 1.02.1967 р., в 1998 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Автоматика та

управління в технічних системах”. Ди�

ректор ТОВ “ДП СВАльтера – Кірово�

град”.

Жарінова (Красовська) Алла Ге�

оргіївна. Народилася 8.12.1958 р., в

1980 закінчила КІСМ за спеціальністю

“Технологія машинобудування”. Ди�

ректор виробничо�випробувального

підприємства “Інфо” у м. Кіровограді

(1993�1999 рр.). Директор Державно�

Дюльгеров
Костянтин
Іванович

Євдокимов
Євген

Валентинович

Ємець
Сергій

Іванович
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Жарінова (Красовська)
Алла

Георгіївна



го підприємства “Український інститут
промислової власності” (2001�2012 рр.),
Голова Державної служби інтелек�
туальної власності України (2014�
2016 рр.). Директор державної нау�
ково�технічної бібліотеки України
(з 2016 р.). Нагороджена Почесною
Грамотою Кабінету Міністрів України,
Грамотою Верховної Ради України.
Доктор економічних наук, професор.

Желтобрюх Віктор Миколайович.
Народився 18.08.1932 р., в 1962 р.
закінчив Кіровоградську філію ХПІ за
спеціальністю “Технологія машинобу�
дування, металорізальні верстати та
інструменти”. Директор ТОВ “Завод�
фірма “Ось”. Головний конструктор,
головний інженер, директор Кірово�

градського агре�

гатного заводу

(1958�1983 рр.),

генеральний ди�

ректор виробни�

чого об’єднання

“Червона Зірка”

(1983�1988 рр.).

Кандидат техніч�

них наук, Почес�

ний громадянин м. Кіровограда. Наго�

роджений ювілейною медаллю на

честь 100�річчя від дня народження

В.І. Леніна, орденами “Знак Пошани”,

“Дружби Народів”, “Трудового Черво�

ного Прапора”, відзнакою “За заслуги”.

Жовна Владислав Олегович. На�

родився 8.02.1992 р. У 2013 р. закін�

чив КНТУ за спеціальністю “Оподатку�

вання”. Консультант відділу податко�

вих та юридичних послуг ТОВ “Прайс�

вотерхаусКуперс” (PwC Україна) (м. Київ).

Жук Оксана Володимирівна. На�

родилася 20.02.1976 р. У 1998 р. за�

кінчила КІСМ за спеціальністю “Фі�

нанси і кредит”. Головний бухгалтер 

Желтобрюх
Віктор

Миколайович

Жовна
Владислав
Олегович

Жук
Оксана

Володимирівна
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філії “Кіровоградська ДЕД ДП “Кіро�

воградський облавтодор”.

Задерака Павло Григорович. На�

родився 18.12.1958 року, в 1987 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”, спе�

ціалізація “Організація і технологія ре�

монту машин”. Директор ТОВ “Інгуло�

кам’янське”. Голова сільської ради

с. Інгуло�Кам’янка (1987�1995 рр.). Го�

лова колективного сільськогоспо�

дарського підприємства “Інгуло�

кам’янське” (1996�2004 рр.).

Залізко Микола Якович. Народив�

ся 6.08.1964 р., в 1990 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Підйомно�

транспортні, будівельні, дорожні ма�
шини і обладнання”. Начальник служ�
би автомобільних шляхів у Кірово�
градській області (2006�2010 рр.). На�
чальник Новоархангельської дорож�
ньої експлуатаційної дільниці.

Замковий Анатолій Макарович.
(1935�1990). У 1955 р. закінчив Кіро�
воградський технікум сільськогоспо�
дарського машинобудування за спеці�
альністю “Технологія ливарного вироб�
ництва”. Директор Кіровоградського ча�
вуноливарного заводу (1969�1983 рр.),
директор ПТУ №8 (1983�1990 рр.).

Засінець Євгеній Григорович. На�
родився 11.03.1974 р., в 1996 закінчив
КІСМ за спеціальністю “Машини та

Задерака
Павло

Григорович

Замковий
Анатолій

Макарович

Засінець
Євгеній

Григорович
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технологія ливарного виробництва”.

Головний металург ВАТ “Гідросила”

(2001�2013 рр.). Технічний директор

ПАТ “Гідросила” (2013�2015 рр.). З

2016 р. голова правління – генераль�

ний директор ПАТ “Гідросила”.

Засько Олег Леонідович. Народи�

вся 14.04.1976 р., в 1998 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Фінанси”. Ди�

ректор ТОВ “Фондова компанія “Депо�

зит Гарант”.

Згама Віталій Миколайович. На�

родився 18.05.1972 р., в 1997 р. закін�

чив КІСМ за спеціальністю “Агроно�

мія”. Голова Олександрійської район�

ної державної адміністрації (2012�

2014 рр.). Директор з виробництва то�

вариства “УкрАгроКом”. Заслужений

працівник сільського господарства

України.

Ігнатенко Володимир Володими�

рович. Народився 20.01.1937 р., в

1966 р. закінчив КІСМ за спеціаль�

ністю “Сільськогосподарські машини”.

Генеральний директор Перегонівсько�

го цукрокомбінату. Депутат Верховної

Ради України І скликання. Нагородже�

ний орденами “Трудового Червоного

Прапору” та “Знак Пошани”.

Кабак Володимир Іванович. Наро�

дився 20.07.1981 р., в 2003 р. закінчив

КДТУ за спеціальністю “Агрономія”.

Згама
Віталій

Миколайович

Ігнатенко
Володимир

Володимирович

Кабак
Володимир

Іванович
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Засько
Олег

Леонідович



Директор компанії “АГРОТОК ЛТД”

м. Кропивницький.

Кайдаш Юрій Анатолійович. На�

родився 13.07.1962 р., в 1984 р. закін�

чив КІСМ за спеціальністю “Машини

та технологія обробки металів тиском”.

Генеральний директор ЗАТ “Кіровог�

радграніт”. Голова наглядової ради

ЗАТ “Елгран”. Нагороджений Почесною

Грамотою Кабінету Міністрів України.

Калапа Сергій Георгійович. Наро�

дився 12.07.1970 р., в 1992 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Технологія ма�

шинобудування, металорізальні верста�

ти та інструменти”. Голова правління�

генеральний директор ВАТ “Ельворті” 

(з 2008 р.). Заслужений машинобу�
дівник України. Лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки.

Караманов Михайло Дементійо�
вич. (1911�1974). У 1934 р. закінчив
Зінов’євський інститут сільськогоспо�
дарського машинобудування. Дирек�
тор Кіровоградського заводу трактор�
них гідроагрегатів (1958�1972 рр.). На�
городжений орденами “Знак Почета”
(1945 р., 1966 р.), медаллю “За добле�
стный труд”, орденом “Трудового
Красного Знамени” (1971 р.).

Касьянова Вікторія Станіславівна.
Народилася 3.08.1970 р., в 1991 р.
закінчила КІСМ за спеціальністю “Об�
лік та аудит”. Директор ТОВ “Барва”.

Калапа
Сергій

Георгійович

Караманов
Михайло

Дементійович

Касьянова
Вікторія

Станіславівна
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Кайдаш
Юрій
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Кваша Олена Юріївна. Народила�

ся 15.02.1983 р. В 2010 році закінчила

КНТУ за спеціальністю "Адміністрати�

вний менеджмент". Продюсер регіо�

нальної філії Суспільного телебачення

в Кіровоградській області з 2017 року.

Кобзар Ірина Анатоліївна. Наро�

дилась 14.04.1983 р. У 2006 р. закін�

чила КНТУ за спеціальністю “Облік і

аудит”. Керівник з транспортно�експе�

диційної діяльності ТОВ “Транслайф”

(м. Київ).

Ковальов Леонід Петрович. Наро�

дився 26.05.1950 р., в 1973 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю“Технологія ма�

шинобудування,

металорізальні

верстати та ін�

струменти”. Ди�

ректор 1�го опто�

вого ринку м.

Кіровограда.

К о в а л ь о в а

Ірина Микола�

ївна. Народилася 19.08.1981 р.У 2003

році закінчила КНТУ за спеціальністю

“Фінанси”. Керівник відділення АТ

“Ідеябанк”, м. Київ.

Ковальова�Алокілі Ольга Андріїв�

на. Народилась 15.12.1977 р. У 2002 р.

закінчила КНТУ за спеціальністю 

Ковальов
Леонід

Петрович

Ковальова
Ірина

Миколаївна

Ковальова@Алокілі
Ольга

Андріївна
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“Облік і аудит”. Директор АТ “БМ

Банк”, керуючий АТ “Сбербанк”, ди�

ректор регіону АТ “Таскомбанк”.

Козловський Микола Анатолійо�

вич. Народився 10.02. 1973 р. У 2000 р.

закінчив КНТУ за спеціальністю

“Електротехнічні системи електроспо�

живання”. Керівник ТОВ “ТД Астарта

Груп”.

Колос Юрій Андрійович. Народив�

ся 2.01.1945 р., в 1974 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�

подарські машини”, спеціалізація “Ор�

ганізація і технологія ремонту машин”.

Директор ПП “АВТОКОЛТУРИСТ�

КОЛОС”.

Котиков Дмитро Сергійович. На�
родився 27.05.1945 р., в 1973 закінчив
КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�
подарські машини”, спеціалізація “Ор�
ганізація і технологія ремонту машин”.
Голова правління ВАТ “Кірово�
градський завод гідравлічних машин
“Сахгидромаш”.

Крамар Борис Васильович. Наро�
дився 13.12.1975 р., в 1998 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Агрономія”.
Заступник генерального директора
ТОВ “АВАНГАРД”. Нагороджений по�
чесною відзнакою Кіровоградської об�
ласті “Честь і слава Кіровоградщини”.

Крамар Василь Лаврентійович.
Народився 26.12.1954 р., в 1977 р. 

Колос
Юрій

Андрійович

Котиков
Дмитро

Сергійович

Крамар
Борис

Васильович
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Козловський
Микола

Анатолійович,



закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”, спе�
ціалізація “Організація і технологія ре�
монту машин”. Директор агрофірми
“Авангард” Новоархангельського рай�
ону. Заслужений працівник сільського
господарства України. Нагороджений
орденом “За заслуги ІІІ ст.”.

Крившенко Олександр Генна�
дійович. Народився 23.08.1972 р., в
1994 р. закінчив КІСМ за спе�
ціальністю “Автоматика та управління
в технічних системах”. Генеральний
директор корпорації “Мегакомплекс”.

Крижановська Алла Миколаївна.
Народилася 14.04.1972 р., в 1997 р.
закінчила КІСМ за спеціальністю 

“Металорізальні верстати”, у 2000 р. –

за спеціальністю “Облік і аудит”. Ди�

ректор Кіровоградської дирекції ЗАТ

УАСК “АСКА”.

Крючков Яким Петрович. (1903�

1964). У 1932 р. закінчив Зінов’єв�

ський інститут сільськогосподарсько�

го машинобудування. Директор заво�

ду “Червона Зірка” (1954�1964 рр.).

Нагороджений орденом Трудового

Червоного Прапору, Почесною Грамо�

тою Президії Верховної Ради УРСР.

Кумпан Віктор Карпович. Народи�

вся 5.01.1951 р., в 1973 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�

подарські машини”, спеціалізація “Ор�

Крившенко
Олександр

Геннадійович

Крижановська
Алла

Миколаївна

Крючков
Яким

Петрович
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ганізація і технологія ремонту машин”.

Голова правління – генеральний кон�

структор КБ “Бердянськсільмаш”. За�

служений машинобудівник України.

Лауреат Державної премії України в

галузі науки і техніки.

Курзов Максим Юрійович. Наро�

дився 20.04.1972 р. Закінчив КІСМ у

1994 р. за спеціальністю “Сільськогос�

подарські машини”. Директор ТОВ

Новагро�Тех�Сервіс”, м. Кропивницький.

Курченко Юрій Вікторович. (1959�

2015), в 1982 р. закінчив КІСМ за спе�

ціальністю “Сільськогосподарські ма�

шини”. Генеральний директор “Кірово�

град�авто” Української автомобільної 

корпорації (2001�2012 рр.). Полковник
міліції.

Лавренко Микола Миколайович.
Народився 17.05.1956 р., в 1982 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування, метало�
різальні верстати та інструменти”. Го�
лова правління ВАТ “Поліграфтехніка”
(1984�1999 рр.). Перший заступник го�
лови Кіровоградської обласної дер�
жавної адміністрації (1999�2003 рр.).
Голова державної податкової адмі�
ністрації Вінницької області (2003�
2005 рр.). Президент ЗАТ “ВС Енер�
джи Інтернейшнл Україна”.

Левінкова Інна Миколаївна. Наро�
дилася 12.01.1977 р., в 1999 закінчила 

Курзов
Максим

Юрійович

Курченко
Юрій

Вікторович

Лавренко
Микола

Миколайович
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Віктор

Карпович



КДТУ за спеціальністю “Екологія та
охорона навколишнього середовища”.
Директор ПП “НТЦ Екобезпека”.

Левченко Микола Григорович
(1949�2004). У 1985 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Будівельні, дорожні
машини та обладнання”. Генеральний
директор КП “Кіровоградсільбудін�
дустрія” (1999�2004 рр.).

Леонтієв Костянтин Петрович. На�
родився 1.12.1979 р., в 2002 р. закін�
чив КДТУ за спеціальністю “Комп’юте�
ризовані системи управління та авто�
матики”. Технічний директор ПАТ НВП
“Радій”.

Лисенко Олег Юрійович. Народив�
ся 11.05.1959 р., в 1981 р. закінчив

КІСМ за спе�

ціальністю “Буді�

вельні, дорожні

машини та об�

ладнання”. Гене�

ральний дирек�

тор ЗАТ “Корпо�

рація ССБ” (1996�

2006 рр.). Керів�

ник ТОВ дослідно�експериментальне

підприємство “СИСТЕМА�БУДМОН�

ТАЖ”.

Лисенко Сергій Вікторович. Наро�

дився 10.09.1972 р., в 2001 р. закінчив

КДТУ за спеціальністю “Менеджмент

організацій”. Директор поліграфічного

рекламно�видавничого центру “КОД”.

Левченко
Микола

Григорович

Леонтієв
Костянтин
Петрович

Лисенко
Олег

Юрійович

Лисенко
Сергій

Вікторович

Л Левченко «НАШІ ВИПУСКНИКИ»

56

Левінкова
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Лисиченко Олександр Дмитро�

вич. Народився 30.06.1950 р., в 1972 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”. Голо�

ва правління ВАТ “Кіровоградбудма�

теріали”. Перший секретар Пол�

тавського обласного комітету ЛКСМУ

(1979�1982 рр.). Нагороджений орде�

ном “Знак Пошани”.

Ліневич Мар’ян Антонович. Наро�

дився 1.06.1965 р. В 2014 р. закінчив

КНТУ за спеціальністю “Управління

персоналом та економіка праці”. Ди�

ректор ДП “Кіровоградський облавто�

дор” (2011�2016 рр). Керівник ТОВ

“Завод�фірма “ОСЬ”.

Ліпкан Анатолій Васильович. На�

родився 1.07.1939 р., в 1966 р. закін�

чив Кіровоградську філію ХПІ за

спеціальністю “Технологія машинобу�

дування, металорізальні верстати та

інструменти”. Генеральний директор

ВАТ “Уманьфермаш”. Заслужений ма�

шинобудівник України, Почесний гро�

мадянин м. Умань. Повний кавалер ор�

дена “За заслуги”, нагороджений ор�

деном “Знак Пошани”, медаллю “За

доблесну працю”.

Лунгул Василь Іванович. Народи�

вся 23.09.1946 р., в 1976 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�

подарські машини”, спеціалізація “Ор�

ганізація і технологія ремонту машин”. 

Лисиченко
Олександр
Дмитрович

Ліневич
Мар’ян

Антонович

Ліпкан
Анатолій

Васильович

Лунгул
Василь

Іванович
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Голова правління ВАТ “Машино�
будівний завод “Коліймаш”. Заслуже�
ний машинобудівник України.

Лунгул Олег Васильович. Народи�
вся 2.06.1973 р., в 2008 закінчив КНТУ
за спеціальністю “Облік і аудит”. Ди�
ректор департаменту економіки та
фінансів Кіровоградської міської ради
(2008�2011 рр.). Голова спостережної
ради машинобудівного заводу
“Коліймаш”.

Луценко Олександр Володимиро�
вич. Народився 30.01.1965 р., в 2006
р. закінчив КНТУ за спеціальністю
“Електротехнічні системи електроспо�
живання”. Директор комунального
підприємства “Електротранс”, м. Кро�
пивницький.

М а к с и м о в
Сергій Микола�
йович. Народив�
ся 30.03.1973 р.,
в 2006 р. закінчив
КНТУ за спеціаль�
ністю “Фінанси”.
Голова правлін�
ня ЗАТ “ІнноТЕК”
(м. Київ).

Мальцева Ірина Олександрівна.
Народилася 28.09.1980 р., в 2002 р.
закінчила КДТУ за спеціальністю
“Агрономія”. Директор ПП “Ісева”
м. Кропивницький.

Мармер Юхим Леонідович. Наро�
дився 26.12.1957 р., в 1979 р. закінчив 

Лунгул
Олег

Васильович

Луценко
Олександр

Володимирович

Максимов
Сергій

Миколайович

Мальцева
Ірина

Олександрівна
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Мармер
Юхим

Леонідович



КІСМ за спеціальністю “Обробка ме�

талів тиском”. Головний редактор

газети “Україна�центр”.

Медведєв Вадим Євгенович. На�

родився 15.01.1962 р., в 2003 р. за�

кінчив КДТУ за спеціальністю “Фінан�

си”. Директор приватної фірми “Пет�

ролеум�сервіс”. Нагороджений орде�

ном “За заслуги” ІІІ ступеню.

Медяник Віктор Григорович. На�

родився 1.10.1954 р., в 1976 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�

логія машинобудування, металорі�

зальні верстати та інструменти”. На�

чальник КТБ металургійного відділу

ВАТ “Гідросила”. Кандидат технічних 

наук. Нагородже�
ний медаллю “За
трудовое отличие”.

Мельничен�
ко Олег Казими�
рович. Народив�
ся 30 листопада
1961 р. В 2018 р.
закінчив ЦНТУ за
спеціальністю “Менеджмент”. Дирек�
тор приватного підприємства “Мурай”.

Мілов Петро Андрійович. Народи�
вся 23.06.1951 р., в 1978 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�
подарські машини”, спеціалізація “Ор�
ганізація і технологія ремонту машин”.
Голова правління ВАТ “АТП 13554”.

Медяник
Віктор

Григорович

Мельниченко
Олег

Казимирович
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Медведєв
Вадим

Євгенович

Мілов
Петро

Андрійович

Можаєв
Олег

Миколайович



Можаєв Олег Миколайович. На�

родився 14.05.1980 р. У 2002 р. закін�

чив КДТУ за спеціальністю “Облік і ау�

дит”. Керівник групи економічного

планування служби економіки вироб�

ництва ДП “Східний гірничо�збагачу�

вальний комбінат”.

Мороз Інна Олександрівна. Наро�

дилась 15.01.1978 р. У 2000 р. закін�

чила КДТУ за спеціальністю “Бухгал�

терський облік та аудит”. Фінансовий

директор ТОВ “КРІОМЕК” (м. Київ).

Мяло Валерій Володимирович.

Народився 1.09.1969 р., в 2002 р. за�

кінчив КДТУ за спеціальністю “Фінан�

си”. Керуючий Кіровоградським відді�

ленням ТОВ “Комерційний Банк “Фі�
нансова ініціатива”.

Налбадьян Сергій Вікторович. На�
родився 1.08.1969 р., в 1992 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�
логія машинобудування”. Генеральний
директор групи компаній “Формула
смаку”.

Ніверчук Олександр Миколайо�
вич. Народився 1.03.1974 р., в 2008 р.
закінчив КНТУ за спеціальністю
“Адміністративний менеджмент”. Го�
лова правління – генеральний дирек�
тор ВАТ “Одесаобленерго”. Голова
правління – генеральний директор
“Кіровоградобленерго” (2003�2008 рр.).
Заслужений енергетик України.

Мяло
Валерій

Володимирович

Налбадьян
Сергій

Вікторович

Ніверчук
Олександр

Миколайович
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Мороз
Інна

Олександрівна



Носач Катерина Анатоліївна. На�

родилась 26.03.1995 р. У 2018 р. закін�

чила ЦНТУ за спеціальністю “Облік і

оподаткування”. Директор відділення

АТ “Приватбанк”.

Олійник Олексій Олексійович. На�

родився 8.03.1957 р., в 1979 р. закін�

чив КІСМ за спеціальністю “Будівель�

ні, дорожні машини і обладнання”. Ди�

ректор ВКЦ “Олеум”.

Онул Лариса Анатоліївна. Наро�

дилася 17.04.1971 р. У 2014 р. закін�

чила КНТУ за спеціальністю “Менедж�

мент організацій”. Генеральний дирек�

тор Корпорації “ХХІ століття”.

Онул Мико�

ла Леонідович.

Н а р о д и в с я

12.10.1967 р. У

2014 р. закінчив

КНТУ, за спе�

ціальністю “Бу�

дівництво”. Пре�

зидент Корпора�

ції “ХХІ століття”.

Пащенко Олександра Олександ�

рівна. Народилася 04.06.1989 р. В

2014 році закінчила КНТУ за

спеціальністю "Адміністративний ме�

неджмент". Керівник відділення АТ

"Акцент�Банк" в місті Кропивницький

(з 2013 р.).

Носач
Катерина

Анатоліївна

Олійник
Олексій

Олексійович
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Онул
Лариса

Анатоліївна

Онул
Микола

Леонідович

Пащенко 
Олександра 

Олександрівна



Пілявський
Григорій

Володимирович

Пінчук
Антон

Сергійович

Пелехатий Олександр Степано�
вич. Народився 26.11.1975 р., в 1997 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування”. Директор
з виробництва ПАТ НВП “Радій”.

Петров Юрій Давидович. Народи�
вся 13.04.1961 р., в 1997 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Фінанси і кре�
дит”. Голова правління страхової ком�
панії “Еталон” (м. Київ). Кандидат еко�
номічних наук, доцент.

Пилипецький Пилип Трохимович
(1951�2005). В 1989 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Сільськогоспо�
дарські машини”, спеціалізація “Орга�
нізація і технологія ремонту машин”.
Директор фірми “Дебют�Сор” (м. Со�

роки, Молдова).
Директор фабри�
ки художніх виро�
бів (1979�1994 рр.).

Пілявський
Григорій Воло�
д и м и р о в и ч .
Н а р о д и в с я
14.08.1951 р., в
1979 р. закінчив КІСМ за спе�
ціальністю “Машини і технологія об�
робки металів тиском”. Голова прав�
ління ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон”.

Пінчук Антон Сергійович. Народив�
ся 4.12.1980 р., в 2003 р. закінчив КДТУ
за спеціальністю “Системне програму�
вання”. Власник ІТ�компанії “Kinect�Pro”.
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Пелехатий
Олександр
Степанович

Пилипецький
Пилип

Трохимович

Петров
Юрій

Давидович



Побережець Алла Анатоліївна.

Народилася 4.06.1959 р., в 1994 р.

закінчила КІСМ за спеціальністю

“Облік і аудит”. Директор ТОВ “Фірма

“Ексімсервіс”.

Поворознюк Олександр Григоро�

вич. Народився 06.03.1971 р. У 2007 р.

закінчив КНТУ за спеціальністю “Ме�

ханізація сільського господарства”, у

2009 р. – за спеціальністю “Адмі�

ністративний менеджмент”. Генераль�

ний директор ТОВ “Агрофірма Пяти�

хатська”.

Погребнюк Артем Анатолійович.

Народився 26.05.1978 р. В 2017 р.

закінчив КНТУ за спеціальністю “Адмі�

ністративний ме�
неджмент”. Влас�
ник будівельної
фірми ПП “Євро�
тех�08”.

Подосьонов
Сергій Микола�
йович. Народив�
ся 8.09.1944 р., в
1974 р. закінчив КІСМ за спеціаль�
ністю “Сільськогосподарські машини”,
спеціалізація “Організація і технологія
ремонту машин”. Директор Національ�
ної страхової компанії “Оранта” у Кіро�
воградській обл.

Поліщук Віталій Васильович. На�
родився 8.02.1950 р., в 1983 р. закін�

Побережець
Алла

Анатоліївна
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Поворознюк
Олександр
Григорович

Погребнюк
Артем

Анатолійович

Подосьонов
Сергій

Миколайович

Поліщук
Віталій

Васильович



Поляков
Сергій

Миколайович

Пономаренко
Володимир
Григорович

Рак
Володимир
Васильович

чив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�

господарські машини”; у 1998 р. – за

спеціальністю “Фінанси”. Заступник

директора Кіровоградської обласної

дирекції банку “Аваль”. Начальник

Ленінського райвідділу внутрішніх

справ м. Кіровограда (1991�1995 рр.).

Поліщук Дмитро Ігорович. Наро�

дився 6.04.1980 р., в 2002 р. закінчив

КДТУ за спеціальністю “Фінанси”. Ди�

ректор Департаменту роздрібного

бізнесу ПАТ “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ

МІЖНАРОДНИЙ БАНК”.

Поляков Сергій Миколайович.

Народився 7.08.1980 р., в 2002 р.

закінчив КДТУ за спеціальністю “Аг�

рономія”. Директор товариства з об�

меженою відповідальністю “Торговий

дім Агрокультура” м. Кропивницький.

Пономаренко Володимир Григо�

рович. Народився 26.01.1950 р., в

2002 р. закінчив КДТУ за спе�

ціальністю “Металорізальні верстати

та системи”. Директор торгівельно�по�

бутової фірми “Зірка”. Нагороджений

Грамотою Кабінету Міністрів України.

Рак Володимир Васильович. На�

родився 12.12.1966 р., в 2008 р. закін�

чив КНТУ за спеціальністю “Адміні�

стративний менеджмент”. Директор

Кіровоградського регіонального офісу

ЗАТ “Страхова компанія “АРМА”.
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Поліщук
Дмитро
Ігорович



Ростоцький Юрій Семенович. На�
родився 1.08.1960 р., в 1987 р. закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Технологія
машинобудування, металорізальні
верстати та інструменти”. Директор
деревообробного підприємства “Інта”.
Кандидат технічних наук.

Руденко Сергій Валентинович.
Народився 14.11.1980 р., у 2003 р. за�
кінчив КДТУ за спеціальністю “Елек�
тротехнічні системи електроспоживан�
ня”. Начальник Кіровоградського
міського району електричних мереж
ПРАТ “Кіровоградобленерго”.

Савицький Микола Іванович. На�
родився 18.11.1954 р., в 1984 р. закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�

господарські ма�
шини”. Директор
ПП “Савицький
М.І.”.

С а в ч е н к о
Сергій Володи�
мирович. Наро�
дився 27 вересня
1980 р. У 2002 р.
закінчив КДТУ за спеціальністю “Об�
лік і аудит”. Директор ТДВ “Цибу�
лівське ХПП”.

Середа (Євдокимова) Юлія Ва�
лентинівна. Народилась 18.12.1983 р.
У 2005 р. закінчила КНТУ за спе�
ціальністю “Облік і аудит”. Співвлас�
ник туристичної фірми “Анастасія”.
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Ростоцький
Юрій

Семенович

Середа (Євдокимова)
Юлія

Валентинівна

Руденко
Сергій

Валентинович

Савицький
Микола
Іванович

Савченко
Сергій

Володимирович



Сесмій Олег Олександрович. На�

родився 9.07.1972 р., в 1994 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Авто�

матика та управління в технічних сис�

темах”, у 2003 – за спеціальністю “Об�

лік і аудит”. Директор Кіровоградсько�

го регіонального управління ВАТ “Ер�

сте Банк” (2005�2006 рр.). Заступник

директора компанії “VIP�Таксі”.

Ситник Олексій Олексійович. На�

родився 29.04.1974 р., в 1996 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Мета�

лорізальні верстати та інструменти”.

Кандидат технічних наук, директор

Світловодського політехнічного ко�

леджу КНТУ (2010�2014 рр.), директор

ТОВ “НВФ “Карма” і ПП “Карма�сплав”.

Сіора Олександр Андрійович. На�
родився 1.01.1955 р., в 1978 р. закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Технологія
машинобудування, металорізальні
верстати та інструменти”. Генеральний
директор ПАТ НВП “Радій”. Нагоро�
джений Почесною Грамотою Кабінету
Міністрів України. Академік Інженер�
ної академії України, Дійсний член
Академії наук радіоелектроніки. Кан�
дидат технічних наук.

Скічко Олександр Михайлович.
Народився 20.06.1976 р., в 1998 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Облад�
нання і технологія підвищення зносо�
стійкості та відновлення деталей”. Ди�
ректор приватної агрофірми ім. Улья�
нова Новоукраїнського району Кірово�
градської області.

Ситник
Олексій

Олексійович

Сіора
Олександр
Андрійович
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Скічко
Олександр

Михайлович

Сесмій
Олег

Олександрович



Смірнов Валерій Володимирович
(1943�2016). В 1970 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Технологія машино�
будування, металорізальні верстати та
інструменти”. Генеральний директор
впровадницької фірми “Астра”. Канди�
дат економічних наук, доцент.

Смірнов Валерій Петрович. Наро�
дився 13.03.1973 р., в 1995 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Будівельні,
дорожні машини і обладнання”. Ди�
ректор комунальної установи “Дитяче
харчування” Києво�Святошинського
району Київської області, академік Ук�
раїнської технологічної академії.

Спінко Олексій Миколайович. На�
родився 12.11.1950 р., в 1988 р. закін�

чив КІСМ за спе�
ціальністю “Фі�
нанси і кредит”.
Начальник Дар�
ницького відді�
лення “Райффай�
зенБанк�Аваль”,
м. Київ.

Стеценко Ва�
лентина Іванівна. Народилася
2.12.1968 р., в 2002 р. закінчила КДТУ
за спеціальністю “Фінанси і кредит”.
Генеральний директор фірми “Еліт”.

Стрюченко Олександр Миколайо�
вич. Народився 13.03.1965 р., в 1989 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Елек�
тропостачання промислових підпри�
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Смірнов
Валерій

Петрович
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Стеценко
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Стрюченко
Олександр

Миколайович



ємств, міст та сільського господарства”.

Голова Правління ПрАТ “Кіровоград�

обленерго”.

Ступа Володимир Іванович. Наро�
дився 10.05.1938 р., в 1956 р. закінчив
Кіровоградський технікум сільського�
сподарського машинобудування за
спеціальністю “Технологія машинобу�
дування, металорізальні верстати та
інструменти”. Голова правління ВАТ
“Хімтекстильмаш”, м. Чернігів (1974�
2008 рр.). Нагороджений орденом “За
заслуги” ІІІ ступеню. Заслужений діяч
науки і техніки України. Доктор тех�
нічних наук, професор.

Сухомлин Ганна Миколаївна. На�
родилась 6.06.1973 р., у 2017 р. закін�

чила ЦНТУ за спеціальністю "Адмі�
ністративний менеджмент". Головний
лікар КЗ "Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер",  кандидат
медичних наук.

Табалов Олександр Миколайо�
вич. Народився 12.12.1957 р., в 1979 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю “Бу�
дівельні, дорожні машини та облад�
нання”. Голова правління ЗАТ “Форму�
ла”. Заслужений працівник промисло�
вості України. Народний депутат
України VII скликання.

Тарасов Сергій Дмитрович. Наро�

дився 19.11.1961 р., в 1987 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�
подарські машини”, у 2000 р. – за спе�

Табалов
Олександр

Миколайович

Сухомлин 
Ганна 

Миколаївна

Тарасов
Сергій

Дмитрович
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ціальністю “Фінанси та кредит”.
Засновник і керівник агрохолдінгу
“I&U Group”. Заслужений працівник
сільського господарства України, кан�
дидат економічних наук.

Таровик Сергій Петрович. Наро�
дився 29 03.1981 р. У 2003 р. закінчив
КДТУ за спеціальністю “Фінанси”.
Директор ПП “АкцентСоя 2014”.

Таршин Станіслав Іванович. На�
родився 1.01.1960 р., в 1990 р. закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�
господарські машини”; у 2000 р. – за спе�
ціальністю “Облік і аудит”. Голова на�
глядової ради ВАТ “Кіровоградолія”. На�
городжений Почесною Грамотою Ка�
бінету Міністрів України. Заслужений 

працівник промисловості України. Кан�

дидат наук з державного управління.

Тітов Юрій Олександрович. Наро�

дився 29.10.1961 р., в 1983 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Будівельні,

дорожні машини і обладнання”. Гене�

ральний директор ЗАТ “Гідросила

Груп”. Генеральний директор ВАТ

“Гідросила” (1999�2005 рр.). Заслуже�

ний машинобудівник України.

Ткачов Євгеній Григорович. Наро�

дився 4.09.1958 р., в 1980 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Технологія ма�

шинобудування, металорізальні вер�

стати та інструменти”. Голова Наглядо�

вої ради ВАТ “Дозуючі автомати”.

Тітов
Юрій

Олександрович
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Тоток Дмитро Анатолійович. На�
родився 7.12.1975 р., в 1997 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Елек�
тропостачання та електрозбереження”.
Директор комунального підприємства
“Міськсвітло” міської ради м. Кропив�
ницького.

Ульянов Володимир Федорович.
Народився 26.03.1955 р., в 1977 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Будівельні, дорожні машини та об�
ладнання”. Голова наглядової ради
ВАТ “Укрспецтрансгаз”. Заступник Го�
лови правління НАК “Нафтогаз” Ук�
раїни. Перший заступник Голови
Кабінету Міністрів Автономної Рес�
публіки Крим (2006 р.). Нагороджений
орденом “За заслуги” ІІІ ступеню.

Умріхін Володимир Костянтино�
вич. Народився 8.01.1960 р., в 1982 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування, металорі�
зальні верстати та інструменти”. Голо�
ва правління ВАТ “Кіровоградолія”.
Нагороджений Почесною Грамотою
Кабінету Міністрів України, Золотим
Знаком Українського союзу промис�
ловців і підприємців.

Фабрика Анатолій Степанович.
Народився 16.03.1940 р., в 1967 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�
господарські машини”. Голова ВАТ
“Кіровоградгаз” (1971�2004 рр.). Нагород�
жений орденом “За заслуги” ІІІ ступе�
ню; Грамотою Президента України. За�
служений працівник сфери послуг
України.

Умріхін
Володимир

Костянтинович

Фабрика
Анатолій

Степанович
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Фабрика Ірина Володимирівна.
Народилася 25.01.1980 р.У 2002 р.
закінчила КНТУ за спеціальністю
“Фінанси”, заступник керівника Про�
ектного офісу АТ “Ощадбанк”, м. Київ.
Кандидат економічних наук.

Фесюк Павло Дмитрович. Наро�
дився 6.09.1981 р., в 2003 р. закінчив
КДТУ за спеціальністю “Економіка під�
приємства”. Директор ТОВ “УкрАгроКом”.

Хіоні Юрій Михайлович (1951�
2017). В 1973 р. закінчив КІСМ за
спеціальністю “Сільськогосподарські
машини”. Генеральний директор асо�
ціації “Агрокомплекс”.

Царенко Людмила Леонідівна.
Народилася 15.03.1970 р., в 1991 р. 

закінчила КІСМ

за спеціальністю

“Бухгалтерський

облік і аналіз

господарсько ї

діяльності”. Ди�

ректор філії АКБ

“Імексбанк” у м.

Кіровограді.

Цертій Олександр Миколайович,

народився 05.09.1976 р. У 2004 р. за�

кінчив КНТУ за спеціальністю “Менед�

жмент організацій”, у 2009 р. – за

спеціальністю “Промислове та

цивільне будівництво”. Генеральний

директор ТОВ “Кіровоградський Буді�

вельний Альянс”.

Хіоні
Юрій

Михайлович

Царенко
Людмила

Леонідівна

Цертій
Олександр

Миколайович,
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Чеголя Леонід Митрофанович
(1959�2009). У 1987 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Сільськогоспо�
дарські машини”, спеціалізація “Орга�
нізація і технологія ремонту машин”.
Заступник голови правління ВАТ “Так�
сомоторний парк” (2002�2009 рр.). Ди�
ректор станції технічного обслугову�
вання автомобілів №2 (1987�2002 рр.).
Заслужений працівник транспорту
України.

Чеканов Олександр Олександро�
вич. Народився 4.09.1973 р., в 1995 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Авто�
матика та телемеханіка”. Директор
ТОВ “КС СОЛАР”.

Червоненко Олександр Давидо�
вич. Народився 5.04.1942 р., в 1968 р. 

закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування, металорі�
зальні верстати та інструменти”. Гене�
ральний директор ВАТ “Новомирго�
родський цукрокомбінат” (2002�
2016 рр.). Нагороджений орденом
“Знак Пошани”.

Чорноіваненко Анатолій Кузьмо�
вич (1939�2008). У 1975 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Сільсько�
господарські машини”. Голова колек�
тивного сільськогосподарського під�
приємства “Панчеве” Новомирго�
родського району. Голова ради колек�
тивних сільськогосподарських під�
приємств Кіровоградської області. За�
служений працівник сільського госпо�
дарства України. Нагороджений орде�
ном “За заслуги” ІІ та ІІІ ступенів.

Чеканов
Олександр

Олександрович

Червоненко
Олександр
Давидович

Чорноіваненко
Анатолій

Кузьмович
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Чорноткач Станіслав Миколайо�
вич. Народився 30.08.1980 р., в 2002 р.
закінчив КДТУ за спеціальністю
“Фінанси”. Директор Кіровоградсько�
го відділення ВАТ “Сведбанк”.

Чудна Світлана Миколаївна. На�
родилася 10.05.1972 р., в 2000 р. за�
кінчила КДТУ за спеціальністю “Облік
і аудит”. Директор КП “Центрально�
українське видавництво”.

Шамардін Олександр Сергійович.
Народився 25.10.1973 р. У 2007 р.
закінчив КНТУ за спеціальністю “Ме�
неджмент організацій”. Директор ТОВ
“Омега�Моторс”.

Шамардіна Катерина Олексіївна.
Народилася 12.03.1983 р. У 2008 р. 

закінчила КНТУ
за спеціальністю
“Маркетинг”. При�
ватний підпри�
ємець ФОП “Ша�
мардіна К.О.”. Го�
лова громадської
організації “Мо�
лодіжне об’єднан�
ня “Рідне місто”.

Шамшур Олександр Захарович.
Народився 23.07.1956 р., в 1978 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування, мета�
лорізальні верстати та інструменти”.
Головний інженер ВАТ “Гідросила”
(2002�2005 рр.), Генеральний дирек�
тор ПрАТ “Гідросила АПМ”. Заслуже�
ний машинобудівник України.

Шамардін
Олександр
Сергійович

Шамардіна
Катерина

Олексіївна
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Шандрук Сергій Петрович. Наро�
дився 26.01.1960 р., в 1987 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Автоматизація
виробничих процесів”. Генеральний
директор ПП “Авто�шанс”.

Шевцов Василь Володимирович.
Народився 5.03.1951 р. У 1977 закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�
господарські машини”. Керуючий Усти�
нівським районним об’єднанням “Сіль�
госптехніка”, директор Устинівського ра�
йонного вузла зв’язку, головний дер�
жавний інспектор з охорони праці те�
риторіального управління Держгірпром�
нагляду в Кіровоградській області.

Шевченко Анатолій Олексійович.
Народився 7.08.1953 р., в 1986 закін�

чив КІСМ за спеціальністю “Технологія
машинобудування, металорізальні вер�
стати та інструменти”. Директор ДП
“Кіровоградстандартметрологія”. Наго�
роджений Почесною Грамотою Кабіне�
ту Міністрів України, Почесним знаком
“За заслуги” Держспоживстандарту
України. У 1991 р. Закінчив Бонський
інститут менеджменту (Німеччина).

Шелковнікова Олена Василівна.
Народилась 19.07.1975 р. У 1997 р. за�
кінчила КІСМ за спеціальністю “Облік і
аудит”. Фінансовий директор ПП “Ком�
панія ШЕЛС” (м. Київ). Кандидат еко�
номічних наук, доцент.

Шмаєвич Леонід Ізрайлевич. На�

родився 10.12.1946 р., в 1981 р. закін�

Шевцов
Василь

Володимирович

Шевченко
Анатолій

Олексійович

Шелковнікова
Олена

Василівна
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чив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�
господарські машини”. Генеральний
директор ЗАТ “Міжнародна акціонерна
авіаційна компанія МААК” (УРГА). На�
городжений орденом “За заслуги” ІІІ сту�
пеню. Заслужений працівник транс�
порту України.

Шмідт Віктор Федорович. Наро�
дився 27.09.1949 р., в 2000 р. закінчив
КДТУ за спеціальністю “Облік і аудит”.
Президент фірми “Інгул�сервіс”. Екс�
перт ЮНЕСКО з будівництва, архітек�
тури і нових технологій. Заслужений
будівельник  України.

Штомпель Євген Юрійович. Наро�
дився 26.09.1978 р. У 2002 р. закінчив
КДТУ за спеціальністю “Менеджмент

організацій”. Директор ТОВ “Квадрат�
плюс”.

Штутман Павло Леонідович. На�
родився 10.01.1962 р., в 1984 закінчив
КІСМ за спеціальністю “Технологія ма�
шинобудування, металорізальні вер�
стати та інструменти”. Голова Наглядо�
вих рад ЗАТ “Гідросила Груп” та “Ель�
ворті Груп”. Нагороджений Почесною
Грамотою Кабінету Міністрів України.
Заслужений працівник промисловості
України. Нагороджений орденами “За
заслуги” ІІ та ІІІ ст.

Шутка Валерій Васильович. Наро�
дився 1.01.1970 р., в 2018 р. закінчив
ЦНТУ за спеціальністю “Публічне уп�
равління та адміністрування”. Заснов�

Шмаєвич
Леонід

Ізрайлевич

Шмідт
Віктор

Федорович

Штомпель
Євген

Юрійович
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Яцканич
Віктор

Михайлович

ник туристичної компанії “ІНТУРИСТ�

КІРОВОГРАД”.

Юрченко Іван Афанасійович. На�

родився 16.01.1953 р., в 1980 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�

логія машинобудування, метало�

різальні верстати та інструменти”. Ге�

неральний директор ВАТ “Гідросила”

(2007�2015 рр.).

Янішевський Микола Павлович.

Народився 4.11.1954 р., в 1976 році

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Електропостачання промислових під�

приємств, міст та сільського господар�

ства”. Технічний директор ПрАТ “Кіро�

воградобленерго” (1995�2017 рр.). 

Помічник Голови
Правління з тех�
нічних питань
ПрАТ “Кіровогра�
добленерго”. За�
служений енер�
гетик України.

Яриш Василь
Анатолійович.
Народився 21.01. 1986 р. У 2007 р.
закінчив КНТУ за спеціальністю “Облік
і аудит”. Директор ТОВ “АМБІТ�С”.

Яцканич Віктор Михайлович. На�
родився 07.10.1978 р. У 2000 р.
закінчив КДТУ, спеціальність “Фінан�
си”. Директор ПАТ “Олексіївське”
Кіровоградського району.

Юрченко
Іван

Афанасійович

Янішевський
Микола

Павлович

Яриш
Василь

Анатолійович
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Абашина Олена Василівна. Наро�

дилася 30.05.1978 р., в 2000 р. закін�

чила КДТУ за спеціальністю “Облік і

аудит”. Кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки праці та

менеджменту КНТУ.

Агєєв Сергій Михайлович. Наро�

дився 25.04.1945 р., в 1973 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Машини і тех�

нологія обробки металів тиском”. Про�

ректор з навчальної роботи Хер�

сонського національного технічного

університету, кандидат технічних наук,

професор кафедри основ конструю�

вання.

Алєйніченко Георгій Федорович.

Народився 20.09.1939 р., в 1963 р.

закінчив Кіровоградський філіал ХПІ

за спеціальністю “Технологія машино�

будування, металорізальні верстати та

інструменти”. Кандидат технічних на�

ук, доцент кафедри металорізальних

верстатів та систем КНТУ. Працював

деканом механіко�технологічного фа�

культету (1974�1986 рр.) та проректо�

ром з навчально�виховної роботи

(1986�1989 рр.).

Амосов Володимир Васильович.

Народився 12.06.1954 р., в 1976 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю
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митці та священнослужителі



“Сільськогосподарські машини”. Кан�

дидат технічних наук, доцент кафедри

сільськогосподарського машинобуду�

вання ЦНТУ. Відмінник освіти України.

Андрощук Ірина Іванівна. Народи�

лась 3.04.1984 р. У 2006 р. закінчила

КНТУ за спеціальністю “Облік і аудит”.

Кандидат економічних наук, доцент

кафедри аудиту та оподаткування

ЦНТУ.

Аніскевич Леонід Володимиро�

вич. Народився 8.06.1952 р., в 1974 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”.

Завідувач кафедри сільськогоспо�

дарських машин Національного аграр�

ного університету (2005�2011 рр.).

Доктор технічних наук, професор.

Aртеменко Дмитро Юрійович. На�

родився 8.02.1978 р., в 2002 р. закін�

чив КДТУ за спеціальністю “Машини

та обладнання сільськогосподарсько�

го виробництва”. Кандидат технічних

наук, доцент кафедри сільськогоспо�

дарського машинобудування ЦНТУ.

Артюхов Анатолій Миколайович.

Народився 28.07.1955 р., в 1982 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�

логія машинобудування, металорі�

зальні верстати та інструменти”. Кан�

дидат технічних наук, доцент кафедри

технології машинобудування ЦНТУ.
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Аулін Віктор Васильович. Народи�

вся 1.09.1952 р., в 2018 р. закінчив

ЦНТУ за спеціальністю “Автомобіль�

ний транспорт”. Кандидат фізико�ма�

тематичних наук, лауреат Міжнарод�

ного Соросівського гранту за особли�

вий внесок у розвиток фундаменталь�

них наук (фізики і математики), доктор

технічних наук, професор кафедри

експлуатації та ремонту машин ЦНТУ.

Відмінник освіти України

Ауліна Тетяна Миколаївна. Наро�

дилася 19.11.1959 р., в 1981 р. закін�

чила КІСМ за спеціальністю “Сільсько�

господарські машини”. Кандидат тех�

нічних наук, доцент кафедри сільсько�

господарського машинобудування ЦНТУ.

Баранюк Олександр Филимоно�
вич. Народився 5.05.1960 р., в 1982 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Авто�
матизація сільськогосподарського ви�
робництва”. Доцент кафедри інформа�
тики і інформаційних технологій Цент�
ральноукраїнського державного педа�
гогічного університету ім. В. Вінничен�
ка, кандидат технічних наук.

Башли Маргарита Іванівна. Наро�
дилася 15.06.1989 р. У 2017 р. закін�
чила ЦНТУ за спеціальністю “Інфор�
маційна, бібліотечна та архівна спра�
ва”. Кандидат історичних наук, доцент
кафедри математики, інформатики та
інформаційної діяльності Ізмаїльсько�
го державного гуманітарного універ�
ситету.

ААулін До 90�річчя університету

79

Аулін
Віктор

Васильович

Ауліна
Тетяна

Миколаївна

Баранюк
Олександр

Филимонович

Башли
Маргарита

Іванівна



Бевз Олег Вікторович. Народився

19.09.1977 р., в 1999 р. закінчив КДТУ

за спеціальністю “Механізація

сільського господарства”, спеціаліза�

ція “Експлуатація та ремонт сільсько�

господарської техніки”. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри екс�

плуатації та ремонту машин ЦНТУ.

Керівник Центру виховної роботи

ЦНТУ.

Безуглий Леонід Іванович (1928�

2016). В 1966 р. закінчив Кіровог�

радський філіал Харківського політех�

нічного інституту за спеціальністю

“Технологія машинобудування, мета�

лорізальні верстати та інструменти”.

Кандидат технічних наук, доцент ка�

федри технології машинобудування

КНТУ.

Березюк Ірина Анатоліївна. Наро�

дилась 24.07.1981 р., в 2003 р. закін�

чила КДТУ за спеціальністю

“Комп’ютеризовані системи уп�

равління та автоматика”. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри авто�

матизації виробничих процесів ЦНТУ.

Бобрицький Віталій Миколайо�

вич. Народився 26.06.1979 р., в 2001

р. закінчив КДТУ за спеціальністю

“Автомобілі та автомобільне господар�

ство”. Кандидат технічних наук, стар�

ший викладач кафедри експлуатації та

ремонту машин КНТУ.
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Богатирьов Дмитро Володимиро�
вич. Народився 10.03.1979 р. У 2001 р.
закінчив КДТУ за спеціальністю “Ма�
шини та обладнання сільськогоспо�
дарського виробництва”. Кандидат тех�
нічних наук, доцент кафедри сільсько�
господарського машинобудування ЦНТУ.

Єпіскоп Боголєп (Гончаренко
Валерій Валерійович). Народився
4.12.1978 р., в 2001 р. закінчив КДТУ
за спеціальністю “Фінанси”. Єпіскоп
Олександрійський та Світловодський.
Нагороджений Хрестом за значну
просвітницьку, місіонерську та кахети�
заційну роботу.

Бойко Анатолій Іванович (1946�
2019). В 1969 р. закінчив КІСМ за

спеціальністю “Сільськогосподарські

машини”. Доктор технічних наук, про�

фесор. Працював заступником дирек�

тора департаменту сільськогоспо�

дарського машинобудування Мінпром�

політики України (1996�1998 рр.),

завідувач кафедри Національного аг�

рарного університету (потім НУБІП).

Нагороджений медаллю “1500 років

Києву”, Почесною Грамотою Кабінету

Міністрів України.

Боков Віктор Михайлович. Наро�

дився 28.09.1946 р., в 1970 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Машини і тех�

нологія обробки металів тиском”. Кан�

дидат технічних наук, професор кафе�

дри обробки металів тиском ЦНТУ.
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Босько Віктор Васильович. Наро�

дився 6.06.1979 р., в 2001 р. закінчив

КДТУ за спеціальністю “Енергетика

сільськогосподарського виробництва”.

Кандидат технічних наук, доцент ка�

федри кібербезпеки та програмного

забезпечення ЦНТУ.

Бугаєва Марія Вікторівна. Наро�

дилася 14.07.1987 р. В 2008 р. закін�

чила КНТУ за спеціальністю “Міжна�

родна економіка”. Кандидат еконо�

мічних наук, доцент кафедри еконо�

міки та підприємництва ЦНТУ.

Буравченко Костянтин Олегович.

Народився 29.08.1989 р., в 2011 р. за�

кінчив КНТУ за спеціальністю “Сис�

темне програмування”. Кандидат тех�
нічних наук, старший викладач кафед�
ри кібербезпеки та програмного забез�
печення ЦНТУ.

Валявський Анатолій Іванович
(1943�2019). В 1967 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Технологія машино�
будування, металорізальні верстати та
інструменти”. Кандидат технічних на�
ук, завідувач кафедри технології ма�
шинобудування (1978), професор Ан�
набінського університету в Алжирі
(1980�1983 рр.), декан по роботі з іно�
земними студентами (1986�1989 рр.),
заступник декана механіко�технологіч�
ного факультету (1991�2006 рр.), до�
цент кафедри технології машинобуду�
вання КНТУ. Відмінник освіти України.
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Валявський Іван Анатолійович.
Народився 17.06.1976 р., в 2001 р.
закінчив КДТУ за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування”. Кандидат
технічних наук, доцент кафедри мета�
лорізальних верстатів та систем ЦНТУ.

Василенко Іван Федорович. Наро�
дився 20.05.1975 р., в 1997 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Обладнання і
технологія підвищення зносостійкості
та відновлення деталей”. Кандидат
технічних наук, доцент кафедри екс�
плуатації та ремонту машин ЦНТУ. Де�
кан факультету підготовки спеціалістів
для зарубіжних країн (2007�2012 рр.).

Василенко Федір Іванович (1948�
2011). В 1972 р. закінчив КІСМ за

спеціальністю “Сільськогосподарські

машини”, спеціалізація “Організація і

технологія ремонту машин”. Прорек�

тор з науково�педагогічної роботи,

кандидат технічних наук, професор ка�

федри експлуатації та ремонту машин.

Заслужений працівник освіти України,

Відмінник освіти України. Нагородже�

ний Почесною Грамотою Верховної Ра�

ди України.

Васильковська Катерина Вікто�

рівна. Народилась 15.11.1976 р. За�

кінчила у 1998 р. КІСМ за спе�

ціальністю “Сільськогосподарські ма�

шини”. Старший викладач кафедри

загального землеробства ЦНТУ, кан�

дидат технічних наук.

Валявський
Іван

Анатолійович

Василенко
Іван

Федорович

Василенко
Федір

Іванович

Васильковська
Катерина
Вікторівна



Васильковський Олексій Михай�
лович. Народився 6.01.1974 р., в 1991 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. Кан�
дидат технічних наук, професор ка�
федри сільськогосподарського маши�
нобудування ЦНТУ.

Версаль Віктор Олександрович.
Народився 9.05.1956 р., в 1978 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Електро�
постачання промислових підприємств,
міст та сільського господарства”. Кан�
дидат технічних наук, доцент кафедри
автоматизації виробничих процесів
ЦНТУ.

Висоцький Олександр Сергійо�
вич. Народився 8.04.1952 р., в 1974 р. 

закінчив КІСМ за спеціальністю “Ме�

талорізальні верстати та інструменти”.

Кандидат технічних наук, доцент ка�

федри матеріалознавства та ливарно�

го виробництва КНТУ (1990�2012).

Вишневська Вікторія Анатоліївна.

Народилася 2.07.1968 р., в 1990 р. за�

кінчила КІСМ за спеціальністю “Техно�

логія машинобудування”. Кандидат

економічних наук, доцент кафедри

економічної теорії, маркетингу та еко�

номічної кібернетики ЦНТУ.

Віхрова Лариса Григорівна. Наро�

дилася 6.05.1961 р., в 1983 р. закінчи�

ла КІСМ за спеціальністю “Автомати�

зація сільськогосподарського вироб�
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ництва”. Кандидат технічних наук, про�
фесор кафедри автоматизації вироб�
ничих процесів, декан факультету ав�
томатики та енергетики ЦНТУ. Заслу�
жений працівник освіти України. Від�
мінник освіти України.

Власенко Микола Вікторович
(1951�2004). У 1974 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Сільськогоспо�
дарські машини”. Кандидат технічних
наук, професор кафедри будівельних,
дорожніх машин та будівництва,
завідувач кафедри будівельних, до�
рожніх машин та будівництва (1991�
1994 рр. та 2000�2001 рр.), проректор
з навчально�виховної роботи (1994�
2000 рр.), голова профкому КДТУ
(2000�2004 рр.). Заслужений праців�

ник народної освіти України. Відмінник

освіти України.

Возний Віктор Михайлович (1939�

1988). У 1968 р. закінчив КІСМ за

спеціальністю “Технологія машинобу�

дування, металорізальні верстати та

інструменти”. Кандидат технічних на�

ук, доцент, завідуючий кафедрою

різання металів і різального інстру�

менту, декан механіко�технологічного

факультету КІСМу (1986�1988 рр.).

Возний В’ячеслав Вікторович. На�

родився 1.04.1974 р., в 1995 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Мета�

лорізальні верстати та інструменти”.
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Кандидат технічних наук, старший

науковий співробітник Інституту над�

твердих матеріалів ім. В.М. Бакуля

Національної академії наук України.

Волчкова Галина Костянтинівна.

Народилася 24.10.1979 р. У 2002 р.

закінчила КДТУ за спеціальністю

“Фінанси”. Кандидат економічних на�

ук, старший викладач кафедри еко�

номічної теорії, маркетингу та еко�

номічної кібернетики ЦНТУ.

Гай Олександр Миколайович. На�

родився 15.05.1973 р., в 1995 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Бухгал�

терський облік, контроль та аналіз гос�

подарської діяльності”. Кандидат еко�

номічних наук, доцент кафедри бух�
галтерського обліку ЦНТУ.

Гарасьова Наталія Юріївна. Наро�
дилася 22.06.1962 р., в 1984 р. за�
кінчила КІСМ за спеціальністю “Елек�
тропостачання промислових під�
приємств, міст та сільського господар�
ства”. Кандидат технічних наук, доцент
кафедри електротехнічних систем та
енергетичного менеджменту ЦНТУ.

Глевацька Наталія Миколаївна.
Народилася 28.04.1975 р. В 1997 р.
закінчила КІСМ за спеціальністю “Уп�
равління трудовими ресурсами”. Кан�
дидат економічних наук, доцент кафе�
дри економіки, менеджменту та ко�
мерційної діяльності ЦНТУ.
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Гліжинський Адольф Дмитрович
(1939�2008). У 1964 р. закінчив Кіро�
воградський філіал Харківського полі�
технічного інституту за спеціальністю
“Технологія машинобудування, мета�
лорізальні верстати та інструменти”.
Кандидат технічних наук, доцент ка�
федри металорізальних верстатів та
систем КНТУ.

Годунко Максим Олегович. Наро�
дився 2.05.1983 р. У 2006 р. закінчив
КНТУ за спеціальністю “Технологія ма�
шинобудування”. Кандидат технічних
наук, доцент кафедри технології ма�
шинобудування ЦНТУ.

Голик Олена Петрівна. Народи�
лась 1.12.1983 р., в 2005 р. закінчила

КНТУ за спеціальністю “Комп’ютери�
зовані системи управління та автома�
тика”. Кандидат технічних наук, доцент
кафедри автоматизації виробничих
процесів ЦНТУ.

Головченко Наталія Юріївна. На�
родилася 1.10.1977 р., в 1999 р. за�
кінчила КДТУ за спеціальністю “Облік
і аудит”. Кандидат економічних наук,
доцент кафедри аудиту та оподатку�
вання ЦНТУ.

Голуб Дмитро Вадимович. Наро�
дився 04.08.1983 р., у 2005 р. закінчив
КНТУ за спеціальністю “Автомобілі та
автомобільне господарство”. Канди�
дат технічних наук, доцент кафедри
експлуатації та ремонту машин ЦНТУ.
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Гордієнко Микола Іванович

(1941�2012). В 1969 р. закінчив КІСМ

за спеціальністю “Технологія машино�

будування, металорізальні верстати та

інструменти”. Директор машинобудів�

ного технікуму КНТУ (1982�2008 рр.).

Нагороджений Почесною Грамотою

Кабінету Міністрів України. Відмінник

освіти України.

Грабенко Володимир Костянти�

нович. Народився 29.04.1949 р., в

1978 р. закінчив КІСМ за спеціаль�

ністю “Будівельні, дорожні машини та

обладнання”. Проректор з адміністра�

тивно�господарської роботи ЦНТУ.

Відмінник освіти України.

Грабовський Микола Борисович.

Народився 6.12.1977 р., в 1999 р.

закінчив КДТУ за спеціальністю “Аг�

рономія”. Кандидат с.�г. наук, доцент.

Завідувач кафедри технологій у рос�

линництві та захисту рослин Білоцер�

ківського національного аграрного

університету.

Гречка Андрій Іванович. Народив�

ся 17.08.1975 р., в 2000 р. закінчив

КДТУ за спеціальністю “Металорі�

зальні верстати та системи”. Кандидат

технічних наук, доцент, завідувач ка�

федри металорізальних верстатів та

систем ЦНТУ.
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Гринь Денис Васильович. Наро�

дився 25.02.1982 р., в 2004 р. закінчив

КНТУ за спеціальністю “Металорі�

зальні верстати та системи”. Кандидат

технічних наук, старший викладач

Центральноукраїнського державного

педагогічного університету ім. В. Він�

ниченка.

Гриньків Андрій Вікторович. На�

родився 12.03.1992 р., в 2014 р.

закінчив КНТУ за спеціальністю “Авто�

мобілі та автомобільне господарство”.

Кандидат технічних наук, старший на�

уковий співробітник кафедри експлуа�

тації та ремонту машин ЦНТУ. Сти�

пендіат Кабінету Міністрів України для

молодих вчених.

Грінка Тетя�
на Іванівна. На�
р о д и л а с я
22.05.1972 р. В
1994 р. закінчи�
ла КІСМ за спе�
ціальністю “Бух�
галтерський об�
лік, контроль і
аналіз господар�
ської діяльності. Кандидат економіч�
них наук, доцент кафедри економіки,
менеджменту та комерційної діяль�
ності ЦНТУ.

Гуцалюк Олексій Миколайович.
Народився 1.08.1988 р. У 2010 р. за�
кінчив КНТУ за спеціальністю “Облік і
аудит”. Кандидат економічних наук, 
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доцент кафедри економіки, менедж�
менту та комерційної діяльності ЦНТУ.

Давидов Григорій Миколайович
(1950�2018). У 1972 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Технологія машино�
будування, металорізальні верстати та
інструменти”. Доктор економічних наук,
професор. Декан факультету обліку і
фінансів ЦНТУ (2003�2018 рр.). Заслу�
жений працівник освіти України,
Відмінник освіти України.

Давидов Ігор Григорович. Наро�
дився 4.12.1975 р., в 1997 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Облік і аудит”.
Кандидат економічних наук, доцент
кафедри економіки праці та менедж�
менту КНТУ (2009�2016 рр.).

Дарієнко Віктор Вікторович. На�

родився 9.10.1981 р., в 2003 р. за�

кінчив КДТУ за спеціальністю “Про�

мислове і цивільне будівництво”. Кан�

дидат технічних наук, доцент кафедри

будівельних, дорожніх машин і

будівництва ЦНТУ.

Дворніченко Анатолій Петрович

(1957�2013). В 1978 р. закінчив КІСМ

за спеціальністю “Будівельні, дорожні

машини та обладнання”. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри

будівельних, дорожніх машин та

будівництва КНТУ.

Дейкун Віктор Анатолійович. На�

родився 5.04.1964 р., в 1991 р. закін�
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чив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�

господарські машини”. Кандидат тех�

нічних наук, доцент кафедри сільсько�

господарського машинобудування

ЦНТУ.

Дейкун Руслан Леонідович. Наро�

дився 5.09.1973 р. У 1995 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Автоматика і

управління в технічних системах”. За�

служений тренер України з бейсболу.

Доцент кафедри фізичного виховання

ЦНТУ.

Демуз Інна Олександрівна. Наро�

дилася 21.06.1983 р. У 2017 р. закін�

чила ЦНТУ за спеціальністю “Інфор�

маційна, бібліотечна та архівна спра�

ва”. Доктор історичних наук, доцент,

завідувач кафедри документознав�

ства ДВНЗ “Переяслав�Хмельницький

державний педагогічний університет

ім. Г. Сковороди”.

Джирма Станіслав Олександро�

вич. Народився 2.06.1971 р., в 1996 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Підйомно�транспортні, будівельні,

дорожні, меліоративні машини та об�

ладнання”. Кандидат технічних наук,

доцент кафедри будівельних, до�

рожніх машин та будівництва, заступ�

ник керівника Центру заочної та дис�

танційної освіти ЦНТУ.
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Дзюбинський Станіслав Олексі�
йович. Народився 3.01.1950 р., в 1972 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”, спе�
ціалізація “Організація і технологія ре�
монту машин”. Директор Гайво�
ронського машинобудівного технікуму
(1994�2009 рр.).

Дідик Олександр Костянтинович.
Народився 13.01.1979 р., в 2000 р.
закінчив КДТУ за спеціальністю “Енер�
гетика сільськогосподарського вироб�
ництва”. Кандидат технічних наук,
доцент кафедри автоматизації вироб�
ничих процесів ЦНТУ.

Дмитришин Богдан Васильович.
Народився 28.09.1984 р. У 2007 р. за�

кінчив КНТУ за спеціальністю “Еконо�

мічна кібернетика”. Кандидат еконо�

мічних наук, доцент кафедри еконо�

мічної теорії, маркетингу та економіч�

ної кібернетики ЦНТУ.

Доренський Олександр Павлович.

Народився 25.05.1984 р., в 2006 р. за�

кінчив КНТУ за спеціальністю “Систем�

не програмування”. Кандидат техніч�

них наук, доцент кафедри кібербезпеки

та програмного забезпечення ЦНТУ.

Дрєєв Олександр Миколайович.

Народився 5.02.1976 р., в 2015р. закін�

чив аспірантуру в КНТУ. Кандидат тех�

нічних наук, доцент кафедри кібербез�

пеки та програмного забезпечення ЦНТУ.
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Дрозд Ірина Кузьмівна. Народи�

лася 31.08.1966 р., в 1996 р. закінчила

аспірантуру КІСМ. Доктор еко�

номічних наук, професор кафедри

обліку та аудиту Київського національ�

ного університету ім. Тараса Шевчен�

ка. Директор Центру підвищення

кваліфікації Інституту післядипломної

освіти Київського національного

університету ім. Тараса Шевченка.

Сертифікований аудитор України.

Дубовик Віктор Олександрович.

Народився 18.04.1976 р., в 1998 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю “Ме�

ханізація сільського господарства”,

спеціалізація “Експлуатація та ремонт

сільськогосподарської техніки”. Кан�

дидат технічних
наук, доцент ка�
федри експлуа�
тації та ремонту
машин ЦНТУ.

Єніна Ірина
Іванівна. Народи�
лася 18.06.1974 р.,
в 1996 р. закін�
чила КІСМ за спеціальністю “Елек�
трифікація та автоматизація сільсько�
го господарства”. Кандидат технічних
наук, доцент кафедри автоматизації
виробничих процесів ЦНТУ.

Єрьомін Павло Миколайович. На�
родився 15.08.1975 р., в 2007 р. закін�
чив КНТУ за спеціальністю “Метало�
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різальні верстати та системи”. Канди�

дат технічних наук, старший викладач

кафедри металорізальних верстатів та

систем ЦНТУ.

Жесан Роман Володимирович.

Народився 8.12.1972 р., в 1995 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Авто�

матика і управління в технічних систе�

мах”. Кандидат технічних наук, доцент

кафедри автоматизації виробничих

процесів ЦНТУ.

Жовновач Руслана Іванівна. На�

родилася 22.07.1977 р. У 1999 р. за�

кінчила КНТУ за спеціальністю “Фі�

нанси”, у 2000 р. – за спеціальністю

“Управління трудовими ресурсами”.

Доктор економічних наук, професор, заві�

дувач кафедри економічної теорії, марке�

тингу та економічної кібернетики ЦНТУ.

Жулай Олександр Юрійович. На�

родився 19.06.1980 р., в 2002 р. за�

кінчив КДТУ за спеціальністю “Авто�

мобілі та автомобільне господарство”.

Кандидат технічних наук, старший вик�

ладач кафедри експлуатації та ремон�

ту машин ЦНТУ.

Журило Ірина Валентинівна. На�

родилася 25.05.1965 р., в 2005 р. за�

кінчила аспірантуру КНТУ за спе�

ціальністю “Економіка праці, демо�

графія, соціальна економіка і політи�

ка”. Кандидат економічних наук, до�
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цент кафедри економіки та під�

приємництва ЦНТУ.

Загреба Максим Михайлович. На�

родився 10.06.1986 р. У 2007 р. за�

кінчив КНТУ за спеціальністю “Еко�

номічна кібернетика”. Кандидат еко�

номічних наук, доцент кафедри еко�

номічної теорії, маркетингу та еко�

номічної кібернетики ЦНТУ.

Зайченко Володимир Васильо�

вич. Народився 21.01. 1978 р. В 2000

р. закінчив КДТУ за спеціальністю

“Менеджмент організацій”; у 2001 р. –

Івано�Франківський державний тех�

нічний університет нафти і газу за спе�

ціальністю “Державна служба”. Кан�

дидат наук з державного управління,

доцент, декан факультету економіки та

менеджменту ЦНТУ.

Запірченко Людмила Дмитрівна.

Народилася 11.08.1972 р. В 1995 р.

закінчила КІСМ за спеціальністю “Бух�

галтерський облік, контроль і аналіз

господарської діяльності”. Кандидат

економічних наук, доцент кафедри

економіки та підприємництва ЦНТУ.

Запорожченко Віталій Сергійо�

вич. Народився 8.06.1948 р., в 1972 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю “Ма�

шини і технологія обробки металів ти�

ском”. Кандидат технічних наук, до�

цент кафедри обробки металів тиском

ЗЗагреба До 90�річчя університету

95

Загреба
Максим

Михайлович

Зайченко
Володимир
Васильович

Запірченко
Людмила
Дмитрівна

Запорожченко
Віталій

Сергійович



КНТУ (1977�2004 рр.). Доцент кафед�

ри нарисної геометрії Сумського дер�

жавного університету.

Заярнюк Олексій Васильович. На�

родився 8.04.1982 р. В 2004 р. за�

кінчив КНТУ за спеціальністю “Фінан�

си”. Кандидат економічних наук, до�

цент кафедри економіки, менеджмен�

ту та комерційної діяльності. Заступ�

ник декана факультету економіки та

менеджменту ЦНТУ.

Зінзура Василь Васильович. На�

родився 23.05.1985 р., в 2008 р. закін�

чив КНТУ за спеціальністю “Електро�

технічні системи електроспоживання”.

Кандидат технічних наук, доцент ка�

федри електротехнічних систем та

енергетичного менеджменту ЦНТУ.

Златопольський Федір Йосипо�

вич. Народився 11.07.1942 р., в 1966 р.

закінчив Кіровоградський філіал

Харківського політехнічного інституту

за спеціальністю “Сільськогоспо�

дарське машинобудування”. Кандидат

технічних наук, професор, Заслужений

працівник освіти України, завідувач

кафедри деталей машин та приклад�

ної механіки ЦНТУ (1996�2016 рр.).

Зозуля Валерій Анатолійович. На�

родився 30.10.1970 р., в 1994 р. закін�

чив КІСМ за спеціальністю “Автомати�

ка та управління в технічних систе�
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мах”. Кандидат технічних наук, доцент
кафедри автоматизації виробничих
процесів ЦНТУ.

Зубенко Валентина Олександрівна.
Народилась 24.02.1976 р., в 1999 р.
закінчила КДТУ за спеціальністю
“Енергетика сільськогосподарського
виробництва”. Кандидат технічних на�
ук, доцент кафедри автоматизації ви�
робничих процесів ЦНТУ.

Іванченко Віталій Олександрович.
Народився 1.09.1978 р., в 2001 р. за�
кінчив КДТУ за спеціальністю “Облік і
аудит”. Кандидат економічних наук, до�
цент, докторант Наукового центру
“Інститут аграрної економіки НААН”,
м. Київ.

Іщенко Віталій Анатолійович. На�

родився 12.10.1979 р., в 2001р. закін�

чив КДТУ за спеціальністю “Агроно�

мія”. Кандидат сільськогосподарських

наук, заступник директора Інституту

сільського господарства Степу НААН.

Іщенко Ніна Андріївна. Народила�

ся 31. 05. 1978 р. У 2000 р. закінчила

КДТУ за спеціальністю “Фінанси”.

Кандидат економічних наук, доцент

кафедри фінансів, банківської справи

та страхування ЦНТУ.

Калашник Дмитро Вікторович

(1974�2002). У 1996 р. закінчив КІСМ

за спеціальністю “Енергетика сільсько�

господарського виробництва”. Канди�
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дат технічних наук, старший викладач

кафедри програмного забезпечення

КДТУ.

Каліч Віктор Михайлович. Наро�

дився 4.04.1954 р., в 1978 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Електропоста�

чання промислових підприємств та

сільського господарства”. Кандидат

технічних наук, професор кафедри ав�

томатизації виробничих процесів, уче�

ний секретар спеціалізованої ученої

ради ЦНТУ. Відмінник освіти України,

нагороджений нагрудним знаком МОН

України “Петро Могила”.

Капелюшний Федір Михайлович

(1956�2019). В 1978 р. закінчив КІСМ 

за спеціальністю
“Сільськогоспо�
дарські машини”.
Кандидат техніч�
них наук, доцент
кафедри експлу�
атації та ремонту
машин ЦНТУ.

Каражбей Галина Миколаївна.
Народилася 1.01.1978 р., в 1999 р. за�
кінчила КДТУ за спеціальністю “Агро�
номія”. Старший науковий співробітник,
учений секретар Українського інститу�
ту експертизи сортів рослин НААН,
кандидат сільськогосподарських наук.

Карпушин Сергій Олександрович.
Народився 22.05.1972 р., в 1995 р. за�
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кінчив КІСМ за спеціальністю “Підйом�
но�транспортні, будівельні, дорожні,
меліоративні машини та обладнання”.
Кандидат технічних наук, доцент кафе�
дри будівельних, дорожніх машин та
будівництва, заступник декана факуль�
тету будівництва та транспорту ЦНТУ.

Катеринич Станіслав Євгенович.
Народився 27.01.1977 р., в 1999 р. за�
кінчив КДТУ за спеціальністю “Техно�
логія і устаткування відновлення та під�
вищення зносостійкості машин і кон�
струкцій”. Кандидат технічних наук,
доцент кафедри експлуатації та ре�
монту машин ЦНТУ.

Качанов Анатолій Петрович. На�
родився 27.02.1946 р., в 1970 р. закін�

чив КІСМ за спеціальністю “Машини

та технологія обробки металів тиском”.

Кандидат технічних наук. Завідувач

кафедри опору матеріалів (1979�

1985 рр.), доцент кафедри обробки

металів тиском КНТУ (1985�2005 рр.).

Кернасюк Юрій Валентинович.

Народився 12.07.1978 р. У 2001 р. за�

кінчив КДТУ за спеціальністю “Облік і

аудит”. Старший науковий співробіт�

ник Інституту сільського господарства

Степу НААН. Кандидат економічних

наук.

Кириченко Андрій Миколайович.

Народився 4.08.1974 р., в 1996 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Мета�
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лорізальні верстати та інструменти”.

Доктор технічних наук, професор.

Завідувач кафедри металорізальних

верстатів та систем (2005�2008 рр.).

Декан механіко�технологічного фа�

культету ЦНТУ.

Кислун Олег Андрійович. Народи�

вся 4.09.1971 р., в 1993 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Автоматика та

управління в технічних системах”. Кан�

дидат технічних наук, доцент кафедри

програмування комп’ютерних систем і

мереж ЦНТУ.

Кісільов Руслан Вікторович. На�

родився 30.05.1968 р., в 1994 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарське машинобуду�

вання”. Кандидат технічних наук, стар�

ший викладач кафедри сільськогоспо�

дарського машинобудування ЦНТУ.

Коваленко Анна Степанівна. На�

родилася 26.06.1989 р., в 2015 р.

закінчила КНТУ за спеціальністю

“Комп’ютерні системи та мережі”. Кан�

дидат технічних наук, старший викла�

дач кафедри кібербезпеки та програм�

ного забезпечення ЦНТУ.

Коваленко Володимир Васильо�

вич (1948�2019). В 1973 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Обробка

металів тиском”. Кандидат технічних

наук, доцент кафедри деталей машин
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та прикладної механіки КНТУ (1991�

2014 рр.).

Коваленко Олександр Володими�

рович. Народився 20.08.1982 р., в

2004 р. закінчив КНТУ за спеціаль�

ністю “Системне програмування”. Кан�

дидат технічних наук, доцент кафедри

кібербезпеки та програмного забезпе�

чення ЦНТУ.

Коваль Лілія Анатоліївна. Наро�

дилася 5.09.1971 р., в 1996 р. закінчи�

ла КІСМ за спеціальністю “Бухгал�

терський облік і аудит”. Кандидат еко�

номічних наук, доцент кафедри еко�

номічної теорії, маркетингу та еко�

номічної кібернетики ЦНТУ.

Ковальов Микола Миколайович.

Народився 12.01.1980 р., в 2005

р.закінчив КНТУ за спеціальністю

“Екологія та охорона навколишнього

середовища”. Кандидат сільськогос�

подарських наук, старший викладач

кафедри загального землеробства

ЦНТУ.

Ковришкін Микола Олександро�

вич. Народився 23.05.1971 р., в 1995 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю “Ме�

талорізальні верстати та інструменти”.

Кандидат технічних наук, доцент, заві�

дувач кафедри металорізальних вер�

статів та систем КНТУ (2008�2012 рр.).

Декан механіко�технологічного фа�

культету ЦНТУ (2010�2017 рр.).
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Кожухар Жанна Вікторівна. Наро�
дилася 04.01.1976 р. У 2017 р. закінчи�
ла ЦНТУ за спеціальністю “Інформа�
ційна, бібліотечна та архівна справа”.
Кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри інформатики Ізмаїльського
державного гуманітарного університету.

Козловський Олександр Антоно�
вич. Народився 4.07.1976 р., в 1999 р.
закінчив КДТУ за спеціальністю
“Електротехнічні системи електроспо�
живання”. Кандидат технічних наук,
старший викладач кафедри електро�
технічних систем та енергетичного ме�
неджменту ЦНТУ.

Коломієць Людмила Василівна.
Народилася 15.04.1977 р., в 2001 р. 

закінчила КДТУ за спеціальністю

“Екологія та охорона навколишнього

середовища”. Кандидат сільськогос�

подарських наук, доцент кафедри еко�

логії та охорони навколишнього сере�

довища ЦНТУ.

Конончук Сергій Васильович. На�

родився 6.03.1978 р., в 2001 р. за�

кінчив КДТУ за спеціальністю “Облад�

нання ливарного виробництва”. Кан�

дидат технічних наук, доцент кафедри

матеріалознавства та ливарного ви�

робництва ЦНТУ.

Коптьолов Олександр Іванович.

Народився 21.07.1952 р., в 1978 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Буді�
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вельні, дорожні машини та обладнан�

ня”. Завідувач кафедри дизайну Кіро�

воградського інституту регіонального

управління та економіки. Кандидат

технічних наук, доцент.

Коровайченко Юрій Миколайо�

вич. Народився 3.10.1950 р., в 1972 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�

нологія машинобудування, металорі�

зальні верстати та інструменти”. Кан�

дидат технічних наук, доцент. Працю�

вав у КІСМі проректором з навчальної

роботи (1987�1992 рр.), завідувачем

кафедри технології машинобудування

(1992�1996 рр.). У 2001�2003 рр. – про�

ректор з навчальної роботи універси�

тету “Україна” (м. Київ). Директор де�

партаменту вищої освіти Міністерства

освіти і науки України (2004�2015 рр.).

Заслужений працівник освіти України.

Котенко Тетяна Миколаївна. На�

родилася 19.03.1973 р., в 1995 р. за�

кінчила КІСМ за спеціальністю “Бух�

галтерський облік і аналіз госпо�

дарської діяльності”. Кандидат еконо�

мічних наук, доцент кафедри фінансів,

банківської справи та страхування

ЦНТУ, заступник декана факультету

обліку та фінансів ЦНТУ (2003�

2016 рр.).

Котиш Андрій Іванович. Народив�

ся 30.08.1971 р., в 1995 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Електропоста�
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чання”. Заступник завідувача кафед�

ри, кандидат технічних наук, доцент

кафедри електротехнічних систем та

енергетичного менеджменту ЦНТУ.

Коцюрба Ольга Юріївна. Народи�

лася 02.03.1984 р. У 2005 р. закінчила

КНТУ за спеціальністю “Фінанси”.

Кандидат економічних наук., доцент

кафедри фінансів, банківської справи

та страхування ЦНТУ.

Кравченко Вікторія Петрівна. На�

родилася 30.10.1964 р., в 1993 р. за�

кінчила КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”, у

1996 р. – за спеціальністю “Облік і ау�

дит”. Кандидат економічних наук, до�

цент кафедри фінансів, банківської

справи та страхування ЦНТУ.

Кравченко Володимир Іванович.

Народився 11.01.1958 р., в 1981 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”. Кан�

дидат технічних наук, доцент кафедри

електротехнічних систем та енергетич�

ного менеджменту ЦНТУ.

Красножон Наталія Сергіївна. На�

родилася 3.05.1987 р. В 2008 р. за�

кінчила КНТУ за спеціальністю “Еко�

номіка підприємства”. Кандидат еко�

номічних наук, доцент кафедри еко�

номіки, менеджменту та комерційної

діяльності ЦНТУ.
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Красота Михайло Віталійович.
Народився 23.07.1973 р., в 1997 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�
логія та устаткування відновлення та
підвищення зносостійкості машин і
конструкцій”. Кандидат технічних наук,
доцент кафедри експлуатації та ре�
монту машин ЦНТУ, заступник декана
факультету будівництва та транспорту
ЦНТУ.

Кривошея Анатолій Васильович.
Народився 10.01.1947 р., в 1971 закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Технологія
машинобудування, металорізальні вер�
стати та інструменти”. Кандидат тех�
нічних наук, старший науковий спів�
робітник ІНМ ім. Бакуля НАН України
(м. Київ).

Крижанівський Володимир Ан�
дрійович. (1947�2005). У 1970 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�
логія машинобудування, метало�
різальні верстати та інструменти”.
Доктор технічних наук, професор, за�
відувач кафедри металорізальних
верстатів та систем (1986�2005 рр.).
Заслужений винахідник України.

Криськов Олег Дем’янович. Наро�
дився 16.06.1938 р., в 1966 р. закінчив
Кіровоградський філіал Харківського
політехнічного інституту за спе�
ціальністю “Технологія машинобуду�
вання, металорізальні верстати та
інструменти”. Кандидат технічних на�
ук, професор кафедри технології ма�
шинобудування КНТУ (1966�2011 рр.).
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К Кришкін 

Кришкін Борис Борисович. Наро�

дився 17.03.1951 р., в 1973 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Машини і тех�

нологія обробки металів тиском”. Кан�

дидат технічних наук, доцент кафедри

обробки металів тиском КНТУ (1988�

2014 рр.).

Кропівна Альона Володимирівна.

Народилася 18.07.1979 р., в 2001 р.

закінчила КДТУ за спеціальністю

“Екологія та охорона навколишнього

середовища”. Кандидат технічних на�

ук, доцент кафедри матеріалознавства

та ливарного виробництва ЦНТУ.

Кропівний Володимир Миколайо�

вич. Народився 3.07.1954 р., в 1977 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю “Ма�

шини та обладнання ливарного вироб�

ництва”. Кандидат технічних наук, про�

фесор, перший проректор ЦНТУ. За�

служений працівник освіти України.

Крячко Валентина Григорівна. На�

родилась 13.07.1970 р., в 1991 р. за�

кінчила КІСМ за спеціальністю “Облік,

аналіз і контроль господарської діяль�

ності”. Кандидат економічних наук, до�

цент кафедри бухгалтерського обліку

ЦНТУ.

Кузик Олександр Володимиро�

вич. Народився 26.01.1985 р., в 2007

р. закінчив КНТУ за спеціальністю

“Технологія відновлення та підвищен�
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Борис

Борисович

Кропівна
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Володимирівна

Кропівний
Володимир

Миколайович

Крячко
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ня зносостійкості машин і конструк�

цій”. Кандидат технічних наук, доцент

кафедри матеріалознавства та ливар�

ного виробництва ЦНТУ.

Кузьменко Галина Іванівна. Наро�

дилася 20.09.1962 р., в 2007 закінчила

КНТУ за спеціальністю “Облік і аудит”.

Перший заступник Генерального ди�

ректора ЗАТ “Міжнародна акціонерна

авіаційна компанія “УРГА”(1996�

2012 рр.). Кандидат економічних наук,

доцент кафедри аудиту та оподатку�

вання ЦНТУ, заступник декана фа�

культету обліку та фінансів з міжна�

родних зв’язків. Заслужений еко�

номіст України. Нагороджена орденом

“Княгиня Ольга” ІІІ ступеню.

Кулєшков Юрій Володимирович.

Народився 9.04.1955 р., в 1980 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”. Док�

тор технічних наук, професор кафедри

експлуатації та ремонту машин ЦНТУ,

нагороджений нагрудним знаком МОН

України “За наукові досягнення”.

Чемпіон світу з боротьби самбо серед

майстрів (2016 р. та 2017 р.).

Лавриненко Валерій Іванович.

Народився 2.08.1952 р., в 1974 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�

нологія машинобудування, мета�

лорізальні верстати та інструменти”.

Доктор технічних наук. Завідувач.

відділу алмазно�абразивної і фізико�
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технічної обробки Інституту надтвер�

дих матеріалів ім. В.М. Бакуля Націо�

нальної академії наук України.

Левченко Анна Олександрівна.

Народилася 18.05.1978 р. В 2000 р.

закінчила КДТУ за спеціальністю “Уп�

равління трудовими ресурсами”; у

2019 р. – Класичний приватний універ�

ситет за спеціальністю “Філологія”,

професійна кваліфікація “Перекладач

і викладач англійської та іспанської

мов”. Кандидат економічних наук, до�

цент кафедри економіки, менеджмен�

ту та комерційної діяльності ЦНТУ.

Левченко Олександр Миколайо�

вич. Народився 19.05.1973 р. В 1995 р.

закінчив КІСМ

за спеціальністю

“ П і д й о м н o �

т р а н с п о р т н і ,

будівельні, шля�

хові машини та

устаткування”, у

2019 р. – Кла�

сичний приват�

ний університет

за спеціальністю “Філологія”, про�

фесійна кваліфікація “Перекладач і

викладач англійської та німецької

мов”. Доктор економічних наук,

професор, проректор з наукової робо�

ти ЦНТУ. Відмінник освіти України,

нагороджений нагрудним знаком

МОН України “За наукові та освітні

досягнення”.

Лещенко Сергій Миколайович.
Народився 24.04.1982 р., в 2004 р. за�

кінчив КДТУ за спеціальністю “Маши�

ни та обладнання сільськогоспо�

дарського виробництва”. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри

сільськогосподарського машинобуду�

вання ЦНТУ.
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Липчанський Володимир Олек�

сандрович. Народився 11.11.1958 р. В

1980 р. закінчив КІСМ за спеціаль�

ністю “Технологія машинобудування,

металорізальні верстати та інструмен�

ти”; в 2002 р. – за спеціальністю “Уп�

равління трудовими ресурсами”. Кан�

дидат педагогічних наук, доцент ка�

федри економіки, менеджменту та ко�

мерційної діяльності ЦНТУ.

Лисенко Алла Миколаївна. Наро�

дилася 4.06.1974 р., в 1996 р. закінчи�

ла КІСМ за спеціальністю “Бухгал�

терський облік, контроль і аналіз гос�

подарської діяльності”. Кандидат еко�

номічних наук, доцент кафедри аудиту

та оподаткування ЦНТУ.

Лисенко Олександр Володимиро�

вич. Народився 23.02.1974 р., в 1996

р. закінчив КІСМ за спеціальністю

“Металорізальні верстати та інстру�

менти”. Кандидат технічних наук, до�

цент кафедри металорізальних вер�

статів та систем, заступник декана

механіко�технологічного факультету

ЦНТУ.

Лисенко Сергій Володимирович.

Народився 7.09.1976 р., в 1998 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Підйомно�транспортні, будівельні,

дорожні машини та обладнання”. До�

цент кафедри експлуатації та ремонту

машин ЦНТУ. Лауреат премії Прези�

дента України для молодих вчених.
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Лізунков Олександр Вікторович.
Народився 17.04.1963 р., в 1989 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Під�
йомно�транспортні, будівельні, дорож�
ні машини та обладнання”. Кандидат
технічних наук, доцент кафедри буді�
вельних, дорожніх машин та будівниц�
тва. Керівник центру заочної та дис�
танційної освіти ЦНТУ.

Ліпатов Андрій Юрійович. (1960�
2010). В 1982 р. закінчив КІСМ за спе�
ціальністю “Сільськогосподарські ма�
шини”. Художник, член Національної
спілки майстрів народного мистецтва
України.

Ломакін Віктор Миколайович. На�
родився 30.11.1970 р., в 1993 р. закін�

чив КІСМ за спеціальністю “Машини і

технології ливарного виробництва”.

Кандидат технічних наук, доцент ка�

федри матеріалознавства та ливарно�

го виробництва ЦНТУ.

Лопата Віталій Миколайович. На�

родився 4.06.1959 р., в 1985 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Технологія машинобудування, мета�

лорізальні верстати та інструменти”.

Кандидат технічних наук, доцент ка�

федри метрології, стандартизації та

сертифікації Київського національного

університету технології та дизайну. Го�

ловний зварник ВРТП “Укргазенерго�

сервіс” АТ “Укртрансгаз”.

«НАШІ ВИПУСКНИКИ»

110

Л Лізунков 

Ломакін
Віктор

Миколайович

Лопата
Віталій

Миколайович

Лізунков
Олександр
Вікторович

Ліпатов
Андрій

Юрійович



Лопата Лариса Анатоліївна. Наро�

дилася 14.12.1958 р., в 1981 р. закін�

чила КІСМ за спеціальністю “Техноло�

гія машинобудування, металорізальні

верстати та інструменти”. Кандидат тех�

нічних наук, доцент, науковий спів�

робітник Інституту проблем міцності

ім. Г.С. Писаренка НАН України (м. Київ).

Лузан Олена Романівна. Народи�

лася 08.05.1969 р., в 1991 р. закінчила

КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�

подарські машини”. Кандидат техніч�

них наук, викладач кафедри сільсько�

господарського машинобудування ЦНТУ.

Лузан Петро Григорович. Народи�

вся 12.07.1965 р., в 1991 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�

подарські машини”. Кандидат техніч�

них наук, доцент кафедри сільськогос�

подарського машинобудування ЦНТУ.

Лук’яненко Володимир Михайло�

вич. Народився 24.08.1958 р., в 1980 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”, спе�

ціалізація “Експлуатація та ремонт

сільськогосподарських машин”. Кан�

дидат технічних наук, доцент, завіду�

вач кафедри якості, стандартизації та

сертифікації, заступник декана ме�

ханіко�технологічного факультету

ХНТУСГ ім. П. Василенка (м. Харків).
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Луньов Валентин Васильович.
Народився 11.06.1938 р., в 1956 р.
закінчив Кіровоградський технікум
сільськогосподарського машинобуду�
вання за спеціальністю “Ливарне ви�
робництво чорних металів”. Директор
Фізико�технічного інституту Запо�
різького національного технічного уні�
верситету. Заслужений діяч науки і
техніки України. Доктор технічних
наук, професор.

Ляшенко Олексій Олексійович.
(1948�2018). В 1973 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Технологія машино�
будування”. Кандидат економічних на�
ук, доцент, завідувач кафедри еко�
номіки та організації виробництва
КНТУ (1996�2008 рр.).

Магопець Олександр Степанович.
Народився 14.11.1947 р., в 1974 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. Кан�
дидат технічних наук, доцент. Завіду�
вач кафедри нарисної геометрії та
інженерної графіки (1983�2011 рр.).
Доцент кафедри сільськогоспо�
дарського машинобудування ЦНТУ
(2011�2018 рр.).

Магопець Олена Анатоліївна. На�
родилася 12.05.1974 р., в 1996 р. за�
кінчила КІСМ за спеціальністю “Бух�
галтерський облік, контроль і аналіз
господарської діяльності”. Кандидат
економічних наук, доцент. Завідувач
кафедри аудиту та оподаткування
ЦНТУ.
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Магопець Сергій Олександрович.

Народився 21.12.1973 р., в 1995 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�

логія і устаткування відновлення та

підвищення зносостійкості машин і

конструкцій”. Кандидат технічних наук,

доцент, перший заступник завідувача

кафедри експлуатації та ремонту ма�

шин ЦНТУ.

Мажара Віталій Анатолійович.

Народився 13.09.1976 р., в 2000 р.

закінчив КДТУ за спеціальністю “Тех�

нологія машинобудування”. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри техно�

логії машинобудування ЦНТУ.

Мажейка Олександр Йосипович.

Народився 24.11.1955 р., в 1977 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”. Кан�

дидат технічних наук, професор кафе�

дри експлуатації та ремонту машин

ЦНТУ, голова профкому університету.

Відмінник освіти України.

Малашенко Юлія Анатоліївна. На�

родилась 23.08.1997 р. У 2005 р. за�

кінчила КНТУ за спеціальністю “Облік

і аудит”. Кандидат економічних наук,

доцент кафедри інноваційного менед�

жменту та міжнародної логістики

Університету імені Альфреда Нобеля

(м. Дніпро).
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Маркович Сергій Іванович. Наро�
дився 15.08.1960 р., в 1991 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Технологія ма�
шинобудування, металорізальні вер�
стати та інструменти”. Кандидат тех�
нічних наук, доцент кафедри експлуа�
тації та ремонту машин ЦНТУ.

Мартиненко Сергій Абелевич. На�
родився 22.08.1953 р., в 1975 р. закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�
господарське машинобудування”. Кан�
дидат технічних наук, доцент кафедри
екології та охорони навколишнього се�
редовища ЦНТУ.

Марченко Костянтин Миколайо�
вич. Народився 2.06.1966 р., в 1987 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю

“Підйомно�транспортні, будівельні,

дорожні машини та обладнання”. Кан�

дидат технічних наук, доцент кафедри

кібербезпеки та програмного забезпе�

чення ЦНТУ.

Матвієнко Олександр Олександ�

рович. Народився 25.11.1977 р., в

1999 р. закінчив КДТУ за спеціальністю

“Механізація сільського господар�

ства”, спеціалізація “Експлуатація та

ремонт сільськогосподарської техніки”.

Кандидат технічних наук, доцент кафед�

ри експлуатації та ремонту машин ЦНТУ.

Мацуй Анатолій Миколайович.

Народився 02.02.1983 р., в 2005 р.

закінчив КНТУ за спеціальністю 
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“Комп’ютеризовані системи управлін�
ня та автоматика”. Кандидат технічних
наук, доцент кафедри автоматизації
виробничих процесів ЦНТУ.

Мачок Юрій Вікторович. Народив�
ся 20.04.1961 р., в 1983 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�
подарські машини”. Кандидат техніч�
них наук, доцент кафедри сільськогос�
подарського машинобудування ЦНТУ.
Заступник декана агротехнічного
факультету.

Мащенко Юрій Васильович. На�
родився18 жовтня 1977 р., в 2000р.
закінчив КДТУ за спеціальністю “Аг�
рономія”. Кандидат сільськогоспо�
дарських наук, заступник директора 

Інституту сільського господарства
Степу НААН.

Медведєва Ольга Володимирів�
на. Народилася 14.01.1976 р., в 1998 р.
закінчила КДТУ за спеціальністю “Еко�
логія та охорона навколишнього сере�
довища”. Кандидат біологічних наук,
доцент, завідувач кафедри екології та
охорони навколишнього середовища
ЦНТУ.

Мелешко Єлизавета Владис�
лавівна. Народилася 11.11.1985 р., в
2008 р. закінчила КНТУ, за спеціаль�
ністю “Комп’ютерні системи та мере�
жі”. Кандидат технічних наук, доцент
кафедри кібербезпеки та програмного
забезпечення ЦНТУ. Докторант ЦНТУ.
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Мельник Тетяна Андріївна. Наро�
дилася 8.07.1977 р., в 1999 р. закінчи�
ла КДТУ за спеціальністю “Фінанси”.
Кандидат економічних наук, доцент
кафедри фінансів, банківської справи
та страхування ЦНТУ. Заступник дека�
на факультету обліку і фінансів.

Минайленко Роман Миколайо�
вич. Народився 25.01.1973 р., в 1995
р. закінчив КІСМ за спеціальністю “Ав�
томатика і управління в технічних сис�
темах”. Кандидат технічних наук, до�
цент кафедри кібербезпеки та про�
грамного забезпечення ЦНТУ.

Миценко Іван Михайлович. Наро�
дився 22.12.1949 р., в 1984 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�

подарські маши�
ни”, спеціаліза�
ція “Експлуата�
ція та ремонт
сільськогоспо�
дарської техніки”.
Доктор економіч�
них наук, профе�
сор, завідувач ка�
федри міжна�
родних економічних відносин ЦНТУ.
Відмінник освіти України. Заслужений
працівник освіти України.

Мірзак Володимир Якович. Наро�
дився 27.07.1950 р., в 1973 закінчив
КІСМ за спеціальністю “Машини і тех�
нологія обробки металів тиском. Кан�
дидат технічних наук, старший викла�
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дач кафедри обробки металів тиском
та спецтехнологій ЦНТУ.

Мірошніченко Марія Сергіївна.
Народилась 12.06.1982 р., в 2004 р.
закінчила КНТУ за спеціальністю
“Комп’ютеризовані системи уп�
равління та автоматика”. Кандидат
технічних наук, доцент кафедри авто�
матизації виробничих процесів ЦНТУ.

Мороз Валентин Євменович
(1940�2017). В 1970 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Сільськогоспо�
дарські машини”, спеціалізація “Екс�
плуатація та ремонт сільськогоспо�
дарської техніки”. Декан факультету
будівельних та шляхових машин
(1981�1988, 1994�1996 рр.), заступник

декана економічного факультету
(1996�2005 рр.). Кандидат технічних
наук, професор кафедри економіки
праці та менеджменту КНТУ.

Мороз Микола Миколайович. На�
родився 1.01.1985 р. У 1997 р. закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�
господарські машини”. Завідувач ка�
федри “Транспортні технології” Кре�
менчуцького національного універси�
тету імені Михайла Остроградського,
доктор технічних наук, професор. Лау�
реат премії Президента України для
молодих вчених (2008 р.). Відмінник
освіти України.

Мороз Сергій Миколайович. На�
родився 6.01.1969 р., в 1993 р.
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закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. Кан�
дидат технічних наук, доцент кафедри
сільськогосподарського машинобуду�
вання ЦНТУ.

Москальов Іван Никонович (1928
�2007). У 1962 р. закінчив Кірово�
градський філіал Харківського полі�
технічного інституту за спеціальністю
“Машини і технологія ливарного ви�
робництва”. Кандидат технічних наук,
доцент. Завідувач кафедри кафедри
матеріалознавства та ливарного ви�
робництва (1982�1987; 1993�1996 рр.).
Проректор з навчальної роботи КІСМ
(1967�1982 рр.). Нагороджений ме�
даллю “За трудову доблесть”. Відмін�
ник освіти України.

М о ш н я г у л
Віталій Васильо�
вич (1938�2017).
В 1966 р. закін�
чив Кіровоград�
ський філіал Хар�
ківського полі�
технічного інсти�
туту за спеціаль�
ністю “Машини

та технології ливарного виробництва”.
Кандидат технічних наук, доцент ка�
федри матеріалознавства та ливарно�
го виробництва КНТУ. Професор Ан�
набінського університету в Алжирі
(1985�1988 рр.). Декан вечірнього фа�
культету КІСМу (1975�1993 рр.). Наго�
роджений медаллю “Ветеран праці”.
Відмінник освіти України.

Надворний Борис Євдокимович
(1950�2010). В 1977 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Сільськогоспо�
дарські машини”. Кандидат технічних
наук, доцент кафедри матеріалознав�
ства та ливарного виробництва, декан
механіко�технологічного факультету
КНТУ (2002�2010 рр.). Відмінник
освіти України.
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Надєїн Владислав Семенович

(1940�2018). В 1967 р. закінчив КІСМ

за спеціальністю “Технологія машино�

будування, металорізальні верстати та

інструменти”. Кандидат технічних на�

ук, доцент кафедри металорізальних

верстатів та систем КНТУ. Декан ме�

ханіко�технологічного факультету

(1988�2002 рр.). Ветеран праці. Від�

мінник освіти України.

Назарова Галина Борисівна. На�

родилась 27.02.1974 р. У 1996 р. за�

кінчила КІСМ за спеціальністю “Бух�

галтерський облік, контроль і аналіз

господарської діяльності”. Кандидат

економічних наук, доцент кафедри ау�

диту та оподаткування ЦНТУ.

Насипайко Дар’я Сергіївна. Наро�
дилась 13.04.1982 р. У 2004 р. закін�
чила КДТУ за спеціальністю “Облік і
аудит”. Кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародних еко�
номічних відносин ЦНТУ.

Настоящий Владислав Анатолійо�
вич. Народився 11.12.1952 р., в 1975 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Будівельні, дорожні машини та об�
ладнання”. Кандидат технічних наук,
доцент, завідувач кафедри будівель�
них, дорожніх машин і будівництва
ЦНТУ, професор ЦНТУ. Відмінник
освіти України.

Натальченко Владислава Олек�
сандрівна. Народилася 6.05.1984 р., в 
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2006 р. закінчила КНТУ за спе�
ціальністю “Менеджмент організацій”.
Керівник відділу міжнародних звя’зків
ЦНТУ. Кандидат економічних наук.

Невдаха Андрій Юрійович. Наро�
дився 4.03.1986 р., в 2008 р. закінчив
КНТУ за спеціальністю “Системи уп�
равління і автоматики”. Кандидат тех�
нічних наук, доцент кафедри деталей
машин та прикладної механіки ЦНТУ.

Невдаха Юрій Андрійович. Наро�
дився 1.06.1956 р., в 1983 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Технологія ма�
шинобудування, металорізальні вер�
стати та інструменти”. Кандидат тех�
нічних наук, доцент кафедри деталей
машин та прикладної механіки ЦНТУ.

Неділько Віталій Миколайович.

Народився 25.02.1960 р., в 1982 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�

нологія машинобудування, мета�

лорізальні верстати та інструменти”.

Завідувач кафедри інформаційних

технологій Державної льотної академії

України. Проректор з навчальної та на�

укової роботи ДЛАУ (2004�2005рр.).

Кандидат технічних наук, доцент.

Немировський Яків Борисович.

Народився 17.10.1947 р, в 1970 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�

нологія машинобудування, мета�

лорізальні верстати та інструменти”.

Міський голова м. Новомиргорода

(2006�2015рр.). Доктор технічних наук, 
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старший науковий співробітник. До�
цент кафедри екології та охорони на�
вколишнього середовища ЦНТУ.

Нестеренко Микола Петрович.
Народився 17.02.1957 р., в 1979 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Буді�
вельні, дорожні машини та обладнан�
ня”. Кандидат технічних наук, доцент.
Декан факультету нафти і газу Пол�
тавського національного технічного
університету ім. Ю. Кондратюка.

Нестеренко Олександр Вікторо�
вич. Народився 4.11.1978 р., в 2003 р.
закінчив КДТУ за спеціальністю “Ма�
шини та обладнання сільськогоспо�
дарського виробництва”. Кандидат тех�
нічних наук, старший викладач кафед�

ри сільськогоспо�
дарського машино�
будування ЦНТУ.

Ніколаєв Ігор
Володимирович.
Н а р о д и в с я
05.06.1978 р. У 2000
р. закінчив КДТУ за
спеціальністю “Сис�
теми управління і автоматики”. Канди�
дат економічних наук, доцент кафедри
економічної теорії, маркетингу та еко�
номічної кібернетики ЦНТУ.

Нісфоян Сергій Сергійович. Наро�
дився 11.02.1979 р. В 2001 році
закінчив КДТУ за спеціальністю
“Підйомно�транспортні, будівельні, 
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дорожні, меліоративні машини та об�

ладнання”. Кандидат економічних на�

ук, старший викладач кафедри еко�

номіки та підприємництва ЦНТУ.

Онопа Володимир Анатолійович.

Народився 26.10.1961 р., в 1988 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”. Кан�

дидат технічних наук, доцент кафедри

сільськогосподарського машинобуду�

вання ЦНТУ.

Оришака Олег Володимирович.

Народився 29.01.1963 р., в 1985 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”. Кан�

дидат технічних наук, доцент кафедри

кібербезпеки та програмного забезпе�

чення ЦНТУ.

Орлова Анна Анатоліївна. Народи�

лася 23.11.1986 р. В 2008 р. закінчила

КНТУ за спеціальністю “Міжнародна

економіка”. Кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки, менедж�

менту та комерційної діяльності ЦНТУ.

Орлович Анатолій Юхимович. На�

родився 22.12.1955 р., в 1978 р. закін�

чив КІСМ за спеціальністю “Електро�

постачання промислових підприємств,

міст та сільського господарства”. Кан�

дидат технічних наук, професор кафе�

дри електротехнічних систем та енер�

гетичного менеджменту ЦНТУ.
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Осипов Ігор Миколайович. Наро�
дився 7.04.1959 р., в 1981 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Машини і тех�
нологія ливарного виробництва”. Кан�
дидат технічних наук, професор кафе�
дри сільськогосподарського машино�
будування ЦНТУ.

Осипова Ольга Ігорівна. Народи�
лася 22.07.1987 р. Закінчила КНТУ за
спеціальністю “Економічна кібернети�
ка”. Кандидат економічних наук. До�
цент кафедри економіко�математично�
го моделювання Київського націо�
нального економічного університету
імені Вадима Гетьмана.

Осін Руслан Анатолійович. Наро�
дився 3.01.1977 р., в 2001 р. закінчив

КДТУ за спеціальністю “Механізація

сільського господарства”, спеціаліза�

ція “Експлуатація та ремонт сільсько�

господарської техніки”. Кандидат тех�

нічних наук, доцент кафедри експлуа�

тації та ремонту машин ЦНТУ.

Остріковський Анатолій Степано�

вич (1948�2017). В 1971 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Технологія ма�

шинобудування, металорізальні вер�

стати та інструменти”. Директор Кіро�

воградського технікуму механізації

сільського господарства (1993�

2017 рр.). Нагороджений Почесною

Грамотою Кабінету Міністрів України.

Заслужений працівник освіти України.

ООсипов До 90�річчя університету

123

Осін
Руслан

Анатолійович

Остріковський
Анатолій

Степанович

Осипова
Ольга

Ігорівна

Осипов
Ігор

Миколайович



Павленко Іван Іванович. Народив�

ся 8.11.1941 р., в 1967 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Технологія ма�

шинобудування, металорізальні вер�

стати та інструменти”. Доктор тех�

нічних наук, професор, завідувач ка�

федри технології машинобудування

ЦНТУ. Відмінник освіти України. За�

служений працівник освіти України.

Павлюк�Мороз Володимир Ан�

дрійович (1948�2013). В 1975 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”,

спеціалізація “Організація і технологія

ремонту машин”. Доцент кафедри екс�

плуатації та ремонту машин КНТУ.

Пархоменко Юрій Михайлович.

Народився 15.03.1982 р. В 2004 р.

закінчив КНТУ за спеціальністю “Сис�

теми управління і автоматики”. Канди�

дат технічних наук, доцент, завідувач

кафедри програмування комп’ютерних

систем і мереж ЦНТУ.

Переверзєв Ігор Олексійович.

Народився 21.11.1954 р. В 1980 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Електропостачання промислових

підприємств, міст та сільського госпо�

дарства”. Кандидат технічних наук, до�

цент кафедри електротехнічних сис�

тем та енергетичного менеджменту

ЦНТУ.
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Петренко Володимир Анатолійо�

вич (1935�2006). У 1963 р. закінчив

Кіровоградський філіал Харківського

політехнічного інституту за спеціаль�

ністю “Технологія машинобудування,

металорізальні верстати та інструмен�

ти”. Доктор технічних наук, професор

кафедри економіки та організації ви�

робництва КНТУ. Нагороджений ме�

даллю “Ветеран праці”.

Петренко Дмитро Іванович. Наро�

дився 16.08.1982 р., в 2005 р. закінчив

КНТУ за спеціальністю “Механізація

сільського господарства”. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри

сільськогосподарського машинобуду�

вання ЦНТУ.

Петрова Катерина Григорівна. На�
родилася 24.05.1989 р., в 2010 р.
закінчила КНТУ за спеціальністю
“Електротехнічні системи електроспо�
живання”. Кандидат технічних наук,
доцент кафедри електротехнічних сис�
тем та енергетичного менеджменту
ЦНТУ.

Пирогов Володимир Васильович.
Народився 1.12.1980р. В 2003 р.
закінчив КДТУ за спеціальністю “Ав�
томобілі та автомобільне господар�
ство”. Кандидат фізико�математичних
наук. Доцент кафедри деталей машин
та прикладної механіки ЦНТУ.

Письменна Марія Сергіївна. На�
родилась 2.12.1983 р. У 2005 р. закін�
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чила КНТУ за спеціальністю “Облік і
аудит”. Доктор економічних наук. До�
цент кафедри менеджменту еко�
номіки, права та туризму, декан фа�
культету менеджменту Льотної ака�
демії Національного авіаційного
університету.

Підгаєцький Михайло Матвійо�
вич. Народився 12.01.1948 р., в 1973
р. закінчив КІСМ за спеціальністю
“Технологія машинобудування, мета�
лорізальні верстати та інструменти”.
Кандидат технічних наук, доцент ка�
федри технології машинобудування
ЦНТУ, завідувач конструкторського
відділу по гідрорульових агрегатах
ПКТІ “Маштехкомлекс” (1985�
1992 рр.).

Плєшков Петро Григорович. На�

родився 29.06.1951 р., в 1977 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю “Елек�

тропостачання промислових підпри�

ємств, міст та сільського господар�

ства. Професор, завідувач кафедри

електротехнічних систем та енергетич�

ного менеджменту ЦНТУ. Керівник

регіонального Центру з енергетичного

аудиту, енергоменеджменту і консал�

тингу ЦНТУ. Заслужений працівник

освіти України. Відмінник освіти Укра�

ни. Нагороджений Грамотою Верхов�

ної Ради України.

Плєшков Сергій Петрович. Наро�

дився 4.06.1975 р., в 1997 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Комп’ютери�
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зовані системи і автоматика”. Канди�

дат технічних наук, доцент кафедри

автоматизації виробничих процесів

ЦНТУ.

Подплєтній Валерій Володимиро�

вич. Народився 2.07.1976 р., в 1999 р.

закінчив КДТУ за спеціальністю

“Фінанси і кредит”. Кандидат еко�

номічних наук, доцент кафедри

фінансів, банківської справи та страху�

вання ЦНТУ.

Попов Володимир Миколайович.

Народився 8.05.1975 р., в 1997 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Уп�

равління трудовими ресурсами”. Кан�

дидат економічних наук, доцент ка�

федри фінансів, банківської справи та

страхування ЦНТУ.

Попова Маргарита Іванівна. Наро�

дилася 19.05.1975 р., в 1997 р. закін�

чила КІСМ за спеціальністю “Облад�

нання для обробки металів тиском”.

Кандидат технічних наук, доцент ка�

федри обробки металів тиском КНТУ.

Портнов Геннадій Давидович. На�

родився 30.03.1955 року, в 1977 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Будівельні, дорожні машини та об�

ладнання”. Кандидат технічних наук,

доцент кафедри будівельних, до�

рожніх машин та будівництва ЦНТУ.
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Пугаченко Ольга Борисівна. На�

родилася 11.09.1980 р., в 2002 р. за�

кінчила КДТУ за спеціальністю “Облік

і аудит”. Кандидат економічних наук,

доцент кафедри аудиту та оподатку�

вання ЦНТУ.

Пузирьов Олександр Леонідович.

Народився 27.10.1978 р., в 2002 р.

закінчив КДТУ за спеціальністю “Ме�

талорізальні верстати та системи”.

Кандидат технічних наук, доцент ка�

федри авіаційної техніки Льотної ака�

демії НАУ.

Пукалов Віктор Вікторович. Наро�

дився 12.12.1971 р., в 1994 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Процеси і ма�

шини обробки металів тиском”. Канди�

дат технічних наук, доцент кафедри

деталей машин та прикладної ме�

ханіки ЦНТУ.

Резніченко Віта Петрівна. Народи�

лася 16.05.1980 р., в 2002 р. закінчила

КДТУ за спеціальністю “Екологія та

охорона навколишнього середовища”. 
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Кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри загального земле�
робства ЦНТУ.

Резніченко Сергій Миколайович
(1961�1998). У 1983 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Технологія машино�
будування, металорізальні верстати та
інструменти”. Кандидат економічних
наук, доцент кафедри економіки та ор�
ганізації виробництва КІСМ.

Решетов Валерій Олександрович.
Народився 26.10.1973 р., в 1996 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Ме�
талорізальні верстати та інструменти”.
Кандидат економічних наук, доцент
кафедри аудиту та оподаткування
ЦНТУ.

Рибакова Людмила Володи�

мирівна. Народилася 01.02.1961 р. В

1983 р. закінчила КІСМ за спе�

ціальністю “Автоматизація сільського�

сподарського виробництва”. Доцент

кафедри програмування комп’ютерних

систем і мереж ЦНТУ.

Романчук Сергій Анатолійович.

Народився 7.06.1961 р., в 1983 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “До�

рожні, будівельні машини і обладнан�

ня”. Кандидат технічних наук, доцент

кафедри економічної теорії, маркетин�

гу та економічної кібернетики ЦНТУ.

Романюк Людмила Михайлівна.

Народилася 12.12.1954 р., в 1979 р.
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закінчила КІСМ за спеціальністю “Тех�

нологія машинобудування, металорі�

зальні верстати та інструменти”. Кан�

дидат економічних наук, доцент кафе�

дри міжнародних економічних відно�

син ЦНТУ.

Ростоцький Ігор Юрійович. Наро�

дився 4.06.1983 р., в 2005 р. закінчив

КНТУ за спеціальністю “Металорі�

зальні верстати та системи”. Кандидат

технічних наук, молодший науковий

співробітник Інституту надтвердих ма�

теріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

(м. Київ).

Руденко Тимофій Вікторович.

Народився 23.02.1979 р., в 2002 р. за�

кінчив КДТУ за спеціальністю

“Механізація сільського господар�

ства”, спеціалізація “Експлуатація та

ремонт сільськогосподарської техні�

ки”. Кандидат технічних наук, доцент

кафедри експлуатації та ремонту ма�

шин ЦНТУ.

Русских Віктор Васильович. Наро�

дився 1.02.1956 р., в 1983 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�

подарські машини”. Кандидат техніч�

них наук, доцент кафедри експлуатації

та ремонту машин КНТУ.

Рябоволик Тетяна Федорівна.

Народилася 13.05. 1983 р. В 2005 р.

закінчила КНТУ за спеціальністю
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“Облік і аудит”. Кандидат економічних

наук, старший викладач кафедри еко�

номіки, менеджменту та комерційної

діяльності ЦНТУ.

Савеленко Григорій Володимиро�

вич. Народився 10.09.1977 р.В 2001 р.

закінчив КДТУ за спеціальністю

“Енергетика сільськогосподарського

виробництва”. Кандидат технічних на�

ук, старший викладач кафедри еко�

номіки та підприємництва ЦНТУ.

Савеленко Іван Володимирович.

Народився 25.07.1973 р., в 1998 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю “Елек�

тротехнічні системи електроспоживан�

ня”. Кандидат технічних наук, доцент

кафедри електротехнічних систем та
енергетичного менеджменту ЦНТУ.

Сало Василь Михайлович. Наро�
дився 16.09.1958 р., в 1984 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�
подарські машини”. Доктор технічних
наук, професор, декан агротехнічного
факультету ЦНТУ. Заслужений діяч
науки і техніки України. Відмінник
освіти України.

Саловська Леся Віталіївна. Наро�
дилася 2.01.1971 р., в 1993 р. закінчи�
ла КІСМ за спеціальністю “Бухгал�
терський облік, контроль та аудит гос�
подарської діяльності”. Кандидат еко�
номічних наук, доцент кафедри бух�
галтерського обліку ЦНТУ.
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Свірень Микола Олександрович.

Народився 23.05.1955 р., в 1977 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�

господарські машини”. Доктор техніч�

них наук, професор, завідувач кафед�

ри сільськогосподарського машинобу�

дування ЦНТУ. Нагороджений Почес�

ною Грамотою Кабінету Міністрів Украї�

ни, Грамотою Верховної Ради України.

Відмінник освіти України. Удостоєний

Знака Міністерства освіти і науки Ук�

раїни “За наукові та освітні досягнення”.

Семикіна Марина Валентинівна.

Народилася 13.09.1961 р., в 1996 р.

закінчила аспірантуру КІСМ за спе�

ціальністю “Економіка праці, демо�

графія, соціальна економіка і політи�

ка”. Доктор економічних наук, профе�

сор, завідувач кафедри економіки та

підприємництва ЦНТУ. Удостоєна Зна�

ка Міністерства освіти і науки України

“За наукові досягнення”. Відмінник ос�

віти України.

Сербул Олександр Миколайович.

Народився 15.09.1978 р., в 2002 р.

закінчив КДТУ за спеціальністю

“Комп’ютеризовані системи управ�

ління та автоматика”. Кандидат тех�

нічних наук, доцент кафедри автома�

тизації виробничих процесів ЦНТУ.

Сибірцев Володимир Васильо�

вич. Народився 25.04.1972 р. В 1996 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю “Еко�
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номіка і соціологія праці”. Доктор еко�

номічних наук, професор кафедри еко�

номіки, менеджменту та комерційної

діяльності. Заступник керівника Цент�

ру заочної та дистанційної освіти ЦНТУ.

Сисоліна Ірина Петрівна. Народи�

лася 31.03.1959 р., в 1981 р. закінчила

КІСМ за спеціальністю “Сільськогос�

подарські машини”. Кандидат техніч�

них наук, доцент кафедри сільськогос�

подарського машинобудування ЦНТУ.

Сисоліна Наталія Петрівна. Наро�

дилася 7.02.1967 р., в 1989 р. закінчи�

ла КІСМ за спеціальністю “Сільського�

сподарські машини”, в 1996 – “Облік і

аудит”. Кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки та під�

приємництва ЦНТУ.

Сіріков Олександр Іванович. На�

родився 16.07.1980 р., в 2003 р. закін�

чив КДТУ за спеціальністю “Електро�

технічні системи електроспоживання”.

Кандидат технічних наук, доцент ка�

федри електротехнічних систем та

енергетичного менеджменту ЦНТУ.

Сіса Олег Федорович. Народився

23.02.1974 р., в 1999 р. закінчив КДТУ

за спеціальністю “Обладнання для об�

робки металів тиском”. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри об�

робки металів тиском та спецтехно�

логій ЦНТУ.
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Скібінський Олександр Іванович.
Народився 10.07.1975 р., в 1998 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�
нологія машинобудування”. Кандидат
технічних наук, доцент кафедри техно�
логії машинобудування ЦНТУ.

Скібіцький Олександр Петрович
(1954�1999). У 1976 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Будівельні та дорож�
ні машини”. Кандидат технічних наук,
доцент кафедри будівельних, дорож�
ніх машин і будівництва КДТУ.

Скриннік Іван Олександрович.
Народився 25.04.1980 р., у 2003 р.
закінчив КДТУ за спеціальністю “Бу�
дівельні, дорожні машини і обладнан�
ня”, у 2011 році – за спеціальністю 

“Промислове і цивільне будівництво”.
Кандидат технічних наук, доцент ка�
федри будівельних, дорожніх машин і
будівництва ЦНТУ.

Скрипник Олександр Вікторович.
Народився 30.10.1966 р., в 1989 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Ма�
шини та технологія ливарного вироб�
ництва”. Кандидат технічних наук, до�
цент кафедри матеріалознавства та
ливарного виробництва ЦНТУ.

Слюсенко Людмила Олексіївна.
(1945�2010). В 1967 р. закінчила КІСМ
за спеціальністю “Технологія машино�
будування, металорізальні верстати та
інструменти”. Кандидат технічних на�
ук, доцент кафедри технології маши�
нобудування КНТУ.
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Смірнов Олексій Анатолійович.
Народився 09.07.1977 р., в 2013 р. за�
кінчив докторантуру в КНТУ. Доктор
технічних наук, професор, завідувач
кафедри кібербезпеки та програмного
забезпечення ЦНТУ.

Смірнов Сергій Анатолійович. На�
родився 13.08.1981 р., в 2009 р. закін�
чив КНТУ за спеціальністю “Електро�
технічні системи електроспоживання”.
Кандидат технічних наук, старший вик�
ладач кафедри кібербезпеки та прог�
рамного забезпечення ЦНТУ.

Смірнова Ірина Володимирівна.
Народилася 23.10.1974 р., в 1997 р.
закінчила КІСМ за спеціальністю “Бух�
галтерський облік та аудит”. Кандидат

економічних наук,
доцент кафедри
бухгалтерського
обліку ЦНТУ.

С м і р н о в а
Надія Володи�
мирівна. Народи�
лася 14.11.1980 р.,
в 2001 р. закінчила КДТУ за спеціаль�
ністю “Бухгалтерський облік та аудит”.
Кандидат економічних наук, доцент ка�
федри бухгалтерського обліку ЦНТУ.

Смірнова Наталія Володимирів�
на. Народилася 20.08.1983 р. В 2005 р.
закінчила КНТУ за спеціальністю “Сис�
темне програмування”. Кандидат тех�
нічних наук, доцент кафедри програ�
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мування комп’ютерних систем і мереж
ЦНТУ.

Смірнова Тетяна Віталіївна. Наро�
дилася 9.10.1988 р. В 2010 р. закінчи�
ла КНТУ за спеціальністю “Технологія і
устаткування відновлення та підви�
щення зносостійкості машин і кон�
струкцій”. Кандидат технічних наук.
Докторант ЦНТУ.

Соколенко Іван Миколайович. На�
родився 3.08.1943 р., в 1970 р. закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�
господарські машини”, спеціалізація
“Експлуатація та ремонт сільськогос�
подарських машин”. Кандидат техніч�
них наук, доцент кафедри експлуатації
та ремонту машин КНТУ.

Солових Андрій Євгенович. Наро�

дився 24.12.1973 р., в 1995 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Технологія і

устаткування відновлення та підвищен�

ня зносостійкості машин і конструк�

цій”. Кандидат технічних наук, доцент

кафедри економічної теорії, маркетин�

гу та економічної кібернетики ЦНТУ.

Солових Євген Костянтинович.

Народився 22.07.1950 р., в 1973 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”, спе�

ціалізація “Експлуатація та ремонт

сільськогосподарської техніки”. Док�

тор технічних наук, професор кафедри

експлуатації та ремонту машин, декан

факультету заочної та дистанційної
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освіти КНТУ(2000�2014 рр.). Заслуже�

ний працівник освіти України. Відмін�

ник освіти України.

Сочинська�Сибірцева Ірина Ми�

колаївна. Народилася 9.08.1969 р. В

1991 р. закінчила КІСМ за спеціаль�

ністю “Бухгалтерський облік і аналіз

господарської діяльності”. Кандидат

економічних наук, доцент кафедри

економіки, менеджменту та комерцій�

ної діяльності ЦНТУ.

Стародубцев Віктор Володимиро�

вич. Народився 10.10.1944 р., в 1970 р.

закінчив КІСМ за спеціальністю

“Сільськогосподарські машини”. Кан�

дидат економічних наук, доцент ка�

федри економіки та організації вироб�
ництва КНТУ (1970�2015 рр.).

Стежко Надія Володимирівна.
Народилася 3.08.1980 р., в 2002 р. за�
кінчила КДТУ за спеціальністю “Уп�
равління трудовими ресурсами”. Док�
тор економічних наук, доцент кафедри
міжнародних економічних відносин
ЦНТУ (2002�2018 рр.).

Степаненко Сергій Петрович. На�
родився 30.11.1980 р. В 2002 р. закін�
чив КДТУ за спеціальністю “Машини
та обладнання сільськогосподарсько�
го виробництва”. Завідувач відділу
Національного наукового центру “Інсти�
тут механізації та електрифікації сіль�
ського господарства” НААНУ. Канди�
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дат технічних наук. Старший науковий
співробітник. Стипендіат премії Кабіне�
ту Міністрів України для молодих вчених.

Стеценко Олексій Сергійович. На�
родився 1.01.1937 р., в 1967 р. закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Технологія
машинобудування, металорізальні
верстати та інструменти”. Кандидат
технічних наук, доцент кафедри мета�
лорізальних верстатів та систем КНТУ.
Відмінник освіти України.

Сторожук Микола Володимирович.
Народився 10.03.1963 р., в 1988 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�
господарські машини”. Кандидат тех�
нічних наук, доцент, директор Кропив�
ницького інженерного коледжу ЦНТУ.

Сторожук Оксана Василівна. На�

родилася 23.05.1976 р. В 1998 р. за�

кінчила КІСМ за спеціальністю “Облік і

аудит”. Кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки, менедж�

менту та комерційної діяльності. За�

ступник завідувача кафедри економі�

ки, менеджменту та комерційної

діяльності ЦНТУ.

Татаров Анатолій Васильович.

Народився 14.09.1950 р., в 1974 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю "Техно�

логія машинобудування, метало�

різальні верстати та інструменти". Кан�

дидат технічних наук, доцент кафедри

автоматизації виробничих процесів

КНТУ. Відмінник освіти України.
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Телюта Руслан Васильович. Наро�
дився 7.04.1975 р., в 1999 р. закінчив
КДТУ за спеціальністю “Електрифіка�
ція і автоматизація сільського госпо�
дарства”. Кандидат технічних наук, до�
цент кафедри електротехнічних систем
та енергетичного менеджменту ЦНТУ.

Тихий Андрій Анатолійович. На�
родився 6.03.1985 р., в 2007 р.
закінчив КНТУ за спеціальністю “Тех�
нологія і устаткування відновлення та
підвищення зносостійкості машин і
конструкцій”. Кандидат технічних наук,
доцент кафедри будівельних, до�
рожніх машин і будівництва, заступник
декана факультету будівництва та
транспорту ЦНТУ. Стипендіат Кабінету
Міністрів України для молодих вчених.

Ткаченко Рита Петрівна (1961�

2017). В 1983 р. закінчила КІСМ за

спеціальністю “Автоматизація сільсько�

господарського виробництва”. Канди�

дат технічних наук, доцент кафедри

автоматизації виробничих процесів,

заступник декана факультету автома�

тики та енергетики КНТУ.

Ткачук Ольга Володимирівна. На�

родилася 15.12.1982 р. В 2005 р. за�

кінчила КНТУ за спеціальністю “Еко�

номіка підприємства”. Кандидат еко�

номічних наук, доцент кафедри еко�

номіки, менеджменту та комерційної

діяльності. Заступник декана факуль�

тету економіки та менеджменту ЦНТУ.
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Трушаков Дмитро Володимиро�
вич. Народився 19.01.1972 р., в 1995 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Авто�
матика і управління в технічних систе�
мах”. Кандидат технічних наук, доцент
кафедри автоматизації виробничих
процесів ЦНТУ.

Умрихін Назар Леонідовіч. Наро�
дився 13.01.1978 р., в 2000 р. закінчив
КДТУ за спеціальністю “Агрономія”.
Кандидат сільськогосподарських наук,
завідувач лабораторією Інституту
сільського господарства Степу НААН.

Федотьєв Андрій Миколайович.
Народився 13.06.1974 р., в 1996 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Мета�
лорізальні верстати та інструменти”. 

Кандидат технічних наук, доцент ка�
федри процесів і обладнання ме�
ханічної та фізико�технічної обробки
Кременчуцького національного універ�
ситету ім. М.Остроградського.

Федотьєва Лариса Петрівна. На�
родилася 11.09.1974 р., в 1996 р. за�
кінчила КІСМ за спеціальністю “Мета�
лорізальні верстати та інструменти”.
Кандидат технічних наук, доцент ка�
федри процесів і обладнання ме�
ханічної та фізико�технічної обробки
Кременчуцького національного універ�
ситету ім. М.Остроградського.

Фоміна Тетяна Володимирівна.
Народилася 11.02.1978 р., в 2000 р. за�
кінчила КДТУ за спеціальністю “Облік 
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і аудит”. Кандидат економічних наук, до�

цент кафедри аудиту та оподаткування

ЦНТУ.

Харченко Ігор Валерійович. Наро�

дився 28.02.1959 р., в 1976 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Дорожні та

будівельні машини”. Кандидат еко�

номічних наук, доцент кафедри еко�

номіки та підприємництва ЦНТУ.

Хачатурян Сергій Леонідович. На�

родився 13.03.1954 р., в 1975 р. за�

кінчив КІСМ за спеціальністю

“Будівельні, дорожні машини та об�

ладнання”. Кандидат технічних наук,

доцент кафедри будівельних, до�

рожніх машин та будівництва ЦНТУ.

Царенко Іло�
на Олександрів�
на. Народилася
14.07.1991 р. В
2013 р. закінчи�
ла КНТУ за спе�
ціальністю “Між�
народна еконо�
міка”. Кандидат
економічних наук, старший викладач
кафедри економіки, менеджменту та
комерційної діяльності ЦНТУ.

Чайковський Олександр Борисо�
вич. Народився 7.07.1947 р., в 1971 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю “Тех�
нологія та організація ремонту ма�
шин”. Кандидат технічних наук, доцент
кафедри деталей машин та приклад�
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ної механіки КНТУ. Відмінник освіти
України, нагороджений нагрудним
знаком МОН України “Петро Могила”.

Черновол Михайло Іванович. На�
родився 25.05.1950 р., в 1972 р. закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Сільсько�
господарські машини”, спеціалізація
“Експлуатація та ремонт сільськогос�
подарської техніки”. Доктор технічних
наук, професор, завідувач кафедри екс�
плуатації та ремонту машин, ректор
ЦНТУ. Заслужений діяч науки і техніки
України. Член�кореспондент Національ�
ної академії аграрних наук України. На�
городжений орденом “За заслуги” ІІ та
ІІІ ступеня, Почесною Грамотою Кабі�
нету Міністрів України, Почесною Гра�
мотою Верховної Ради України. Дер�

жавний службовець 1�го рангу. Голова

Кіровоградської ОДА (2003�2004 рр.).

Почесний громадянин м. Кіровограда.

Черновол Олена Михайлівна. На�

родилась 30.01.1980 р. У 2002 р. за�

кінчила КДТУ за спеціальністю “Облік

і аудит”. Кандидат економічних наук,

доцент кафедри аудиту та оподатку�

вання ЦНТУ.

Чернявський Олександр Василь�

ович (1952�2018). В 1978 р. закінчив

КІСМ за спеціальністю “Технологія ма�

шинобудування, металорізальні вер�

стати та інструменти”. Кандидат тех�

нічних наук, доцент кафедри мета�

лорізальних верстатів та систем КНТУ.
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Чумаченко Ольга Сергіївна. Наро�
дилася 1.11.1975 р., в 1998 р. закінчи�
ла КІСМ за спеціальністю “Обладнан�
ня для обробки металів тиском”. Кан�
дидат технічних наук, доцент кафедри
економіки та підприємництва ЦНТУ.

Шалімов Віктор Олександрович.
Народився 2.12.1952 р., в 1978 р. за�
кінчив КІСМ за спеціальністю “Техно�
логія машинобудування, металорізаль�
ні верстати та інструменти”. Кандидат
технічних наук, доцент кафедри авто�
матизації виробничих процесів ЦНТУ.

Шалімов Володимир Володими�
рович. Народився 14.02.1973 року, в
1996 р. закінчив КІСМ за спеціаль�
ністю “Економіка і соціологія праці”. 

Кандидат економічних наук, доцент
кафедри фінансів, банківської справи
та страхування ЦНТУ.

Шалімова Наталія Станіславівна.
Народилася 10.11.1974 р., в 1996 р.
закінчила КІСМ за спеціальністю “Бух�
галтерський облік, контроль і аналіз гос�
подарської діяльності”. Доктор еконо�
мічних наук, професор, завідувач ка�
федри аудиту та оподаткування ЦНТУ
(2002�2018 рр.). Декан факультету
обліку та фінансів ЦНТУ.

Шейкін Сергій Євгенович. Наро�
дився 24.12.1949 р., в 1972 закінчив
КІСМ за спеціальністю "Технологія ма�
шинобудування, металорізальні вер�
стати та інструменти". Доктор тех�
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нічних наук, завідувач відділом ІНМ
ім. Бакуля НАН України (м. Київ).

Шепеленко Ігор Віталійович. На�
родився 28.10.1973 р., в 1997 р. закін�
чив КІСМ за спеціальністю “Технологія
і устаткування відновлення та підви�
щення зносостійкості машин і конструк�
цій”. Кандидат технічних наук, доцент
кафедри експлуатації та ремонту ма�
шин, керівник Центру підготовки спе�
ціалістів для зарубіжних країн ЦНТУ.

Шепілова Тамара Петрівна. Наро�
дилася 19.07.1981 р., в 2003 р. закін�
чила КДТУ за спеціальністю “Агро�
номія”. Кандидат сільськогосподарських
наук, старший викладач кафедри за�
гального землеробства ЦНТУ.

Шмельов Віталій Миколайович.

Народився 28.07.1979 р., в 2002 р. за�

кінчив КДТУ за спеціальністю “Облад�

нання для обробки металів тиском”.

Кандидат технічних наук, доцент ка�

федри обробки металів тиском та

спецтехнологій ЦНТУ.

Шмельова Тетяна Федорівна. На�

родилася 21.01.1961 р., в 1983 р. за�

кінчила КІСМ за спеціальністю “Авто�

матизація сільськогосподарського ви�

робництва”. Доктор технічних наук,

професор кафедри аеронавігаційних

систем Навчально�наукового інституту

аеронавігації, електроніки та телеко�

мунікацій Національного авіаційного

університету. Відмінник освіти України.
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Яковенко Роман Валерійович. На�

родився 01.08.1977 р. У 1999 р. закін�

чив КДТУ за спеціальністю “Управлін�

ня трудовими ресурсами”. Кандидат

економічних наук, доцент кафедри

економічної теорії, маркетингу та еко�

номічної кібернетики ЦНТУ.

Яненський Микола Євтійович.

(1928�2000). У 1962 р. закінчив Кіро�

воградський філіал Харківського

політехнічного інституту за спеціаль�

ністю “Машини і технологія ливарного

виробництва”. Доцент кафедри ливар�

ного виробництва і технології кон�

струкційних матеріалів КДТУ (1964�

1999 рр.). Кандидат технічних наук.

Яцун Володимир Васильович. На�

родився 9.10.1957 р., в 1981 р. закін�

чив КІСМ за спеціальністю “Будівельні,

дорожні машини та обладнання”. Кан�

дидат технічних наук, доцент, декан

факультету будівництва та транспорту

ЦНТУ. Відмінник освіти України.

Яцун Володимир Володимиро�

вич. Народився 24.10.1984 р., в 2006 р.

закінчив КНТУ за спеціальністю “Ма�

шини та обладнання сільськогоспо�

дарського виробництва”. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри буді�

вельних, дорожніх машин і будів�

ництва ЦНТУ. Керівник науково�дос�

лідної лабораторії “Двочастотні резо�

нансні вібраційні машини”.
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Абу Таам Мохамад (Ліван). Наро�
дився 13.10.1979 р., в 2016 р.закінчив
аспірантуру КНТУ. У 2016 році захис�
тив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю “Телекомунікаційні сис�
теми та мережі”. Голова департаменту
комп’ютерних наук Американського
університету культури та освіти (Ліван).

Аль�Соодані Салем М. Муташар
(Ірак). Народився 1.07.1953 р., в 1985 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські та гідромеліо�
ративні машини”. У 1992 р. захистив
дисертацію на здобуття наукового сту�
пеня кандидата технічних наук за спе�

ціальністю “Експлуатація та ремонт
сільськогосподарської техніки”. Профе�
сор Технологічного університету (Ірак).

Анас Махмуд Аль�Орайкат (Йор�
данія). Народився 19.02.1980 р., в
2004 р. закінчив КНТУ за спеціаль�
ністю “Комп’ютерні мережі”. У 2011 р.
захистив дисертацію на здобуття на�
укового ступеня кандидата технічних
наук за спеціальністю “Комп’ютерні
системи та компоненти”. Співробітник
відділу комп’ютерних та інформацій�
них наук університету Taibah (Са�
удівська Аравія).

Ахмад Джума (Сирія). Народився
10.02.1966 р., в 1991 р. закінчив КІСМ
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за спеціальністю “Електропостачання
промислових підприємств, міст та
сільського господарства”. У 1997 р.
захистив дисертацію на здобуття на�
укового ступеня кандидата технічних
наук за спеціальністю “Автоматизація
технологічних процесів та виробництв”. 

Ахмед Хусейн Мустафа Аль
Фрейхат (Йорданія). Народився
3.06.1972 р., в 1997 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Агрономія”. У 2002 р.
захистив дисертацію на здобуття на�
укового ступеня кандидата сільського�
сподарських наук за спеціальністю
“Рослинництво”. Професор універси�
тету прикладних наук м. Аль�Балка
(Йорданія).

Бежанідзе Зураб Давидович
(Грузія). Народився 14.01.1952 р., в

1975 р. закінчив КІСМ за спеціаль�
ністю “Будівельні, дорожні машини та
обладнання”. Мер м. Кобулєті (Грузія)
(1982�2002 рр.).

Бісвас Паримал Чандра (Індія).
Народився 1.01.1966 р., в 1989 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські та гідромеліо�
ративні машини”. У 1992 р. захистив
дисертацію на здобуття наукового сту�
пеня кандидата технічних наук за
спеціальністю “Механізація сільсько�
господарського виробництва”. Профе�
сор університету Адамас (Індія).

Будар Мохамед Раджаб (Лівія).
Народився 22.03.1977 р., в 2017 р.
закінчив аспірантуру КНТУ. Голова де�
партаменту механічного та промисло�
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вого машинобудування Інженерно�тех�
нологічного коледжу (Лівія).

Валід Ібрагім Хусейн Абу Ахмадіх
(Йорданія). Народився 23.02.1973 р., в
1997 р. закінчив КІСМ за спеціаль�
ністю “Агрономія”. У 2003 р. захистив
дисертацію на здобуття наукового сту�
пеня кандидата сільськогоспо�
дарських наук за спеціальністю “Рос�
линництво”. Генеральний директор
сільськогосподарської компанії (Йор�
данія).

Варума Аріфа (Нігер). Народився
1.01.1967 р., в 1994 р. закінчив КІСМ
за спеціальністю “Сільськогоспо�
дарські машини”. У 1999 р. захистив
дисертацію на здобуття наукового сту�
пеня кандидата технічних наук за спе�

ціальністю “Сільськогосподарські ма�
шини”. Декан факультету агрономії та
навколишнього середовища універси�
тету Дан ДікоДанкулодоМараді
(Нігер).

Водянська (Алексєєвіч) Алла
Сергіївна. Народилась 28.09.1986 р. У
2010 р. закінчила КНТУ за спеціаль�
ністю “Оподаткування”. Перший за�
ступник директора ТОВ “Сільгозагро�
сервіс” (м. Гомель, Білорусь).

Ель Факі Хавад Алі (Судан). Наро�
дився 7.01.1966 р., в 1993 р. закінчив
КІСМ за спеціальністю “Технологія ма�
шинобудування, металорізальні вер�
стати та інструменти”. У 2001 р. захис�
тив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук за
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спеціальністю “Процеси механічної об�
робки, верстати та інструменти”. Про�
фесор університету Bisha (Саудівська
Аравія).

Ісса Абдел Маджід Мохаммед
Хедіб (Йорданія). Народився
15.08.1971 р., в 1999 р. закінчив КДТУ
за спеціальністю “Обладнання для об�
робки металів тиском”. Керівник ком�
панії житлового будівництва (Йор�
данія).

Мухаммед Абделлатіф Наджі
Ісмаіл (Йорданія). Народився
28.04.1979 р., в 2003р. закінчив КДТУ
за спеціальністю “Системи керування
та автоматика”. Програміст Міністер�
ства освіти Об’єднаних Арабських
Еміратів (Об’єднані Арабські Емірати).

Набульсі Хуссеін (Ліван). Народив�
ся 14.06.1974 р., в 2017 р. закінчив
аспірантуру КНТУ. У 2018 р. захистив
дисертацію на здобуття наукового сту�
пеня кандидата економічних наук за
спеціальністю “Економіка та управління
національним господарством”. Голова
департаменту бізнесу Американського
університету культури та освіти (Ліван).

Нгвіка Ндзефу Крістабель (Каме�
рун). Народилася 9.09.1984 р., в 2010 р.
закінчила КНТУ за спеціальністю “Об�
лік і аудит”. Головний бухгалтер між�
народної компанії “Robert Bosch Middle
East” (Об’єднані Арабські Емірати).

Рашид Абдель Латиф Лутфі Аб�
дуллах (Йорданія). Народився
28.03.1968 р., в 1992 р. закінчив КІСМ
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за спеціальністю “Технологія машино�
будування, металорізальні верстати та
інструменти”. У 2000 р. захистив ди�
сертацію на здобуття наукового ступе�
ня кандидата технічних наук за
спеціальністю “Процеси механічної об�
робки, верстати та інструменти”. Про�
фесор технічного університету Аль�
Тафіла (Йорданія).

Ройз Олександр Юрійович. Наро�
дився у 1956 р. У 1982 р. закінчив
КІСМ, спеціальність “Електропоста�
чання промислових підприємств, міст і
сільського господарства”. Громадянин
Канади. Працює головним інженером
в компаніях SNC�Lavalin (Канада) та
Bechtel (США).

Фекаду Кебеде Хундіє (Ефіопія).
Народився 4.03.1963 р., в 1998 р.

закінчив аспірантуру КІСМ за спе�
ціальністю “Сільськогосподарські ма�
шини”. У 1998 р. захистив дисертацію
на здобуття наукового ступеня канди�
дата технічних наук за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”.

Фрайхат Ахмад Мухаммед (Йор�
данія). Народився 5.12.1982 р., в 2006 р.
закінчив КНТУ за спеціальністю
“Комп’ютерні системи і мережі”. Кан�
дидат технічних наук. Професор
Ісламського Національного універси�
тету (Йорданія).

Хаідура Гані (Ліван). Народився
21.08.1982 р., в 2017 р. закінчив аспі�
рантуру КНТУ. У 2018 році захистив ди�
сертацію на здобуття наукового ступе�
ня кандидата економічних наук за
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спеціальністю “Економіка та управлін�
ня національним господарством”. Регіо�
нальний директор Американського уні�
верситету культури та освіти (Ліван).

Хамдан Мохаммед Ібрагім Алі
(Йорданія). Народився 12.02.1968 р., в
1992 р. закінчив КІСМ за спеціаль�
ністю “Технологія машинобудування,
металорізальні верстати та інструмен�
ти”. У 1998 р. захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук за спеціальністю “Про�
цеси механічної обробки, верстати та
інструменти”.Професор університету
Алшакраа (Саудівська Аравія).

Хамуйєла Жоакім Аугушто Герра
(Ангола). Народився 30.09.1965 р., в
1994 р. закінчив КІСМ за спеціаль�

ністю “Технологія машинобудування,
металорізальні верстати та інструмен�
ти”. У 2003 р. захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук. У 2017 році захистив
дисертацію на здобуття наукового сту�
пеня доктора технічних наук за
спеціальністю “Процеси механічної об�
робки, верстати та інструменти”. Про�
фесор університету імені Аугуштиньо
Нето (Ангола).

Хромов Василь Миколайович. На�
родився 20.02.1956 року, в 1978 р.
закінчив КІСМ за спеціальністю
“Сільськогосподарські машини”. Док�
тор технічних наук, професор, завіду�
вач кафедри надійності та ремонту ма�
шин Орловського державного аграр�
ного університету (2001�2011рр., Росія). 

Хаідура 
Гані

Хамдан 
Мохаммед 
Ібрагім Алі

Хамуйєла 
Жоакім Аугушто 

Герра

Хромов 
Василь 

Миколайович

ХХамдан МохаммедДо 90�річчя університету

151



ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

І. Державні службовці, політики, громадські діячі та військові  . . . . . . . . . . . . . .5

ІІ. Керівники об’єднань, підприємств, організацій та установ  . . . . . . . . . . . . . . .38

ІІІ. Науковці, працівники вищої школи, митці та священнослужителі  . . . . . . . . .77

ІV. Випускники, що проживають в інших країнах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

Довідник

НАШІ ВИПУСКНИКИ
(до 90�річчя університету)

Центральноукраїнський національний технічний університет

Укладачі – Черновол М.І., Кропівний В.М., Бевз О.В., Златопольський Ф.Й.

Здано до набору 8.04.2019. Підписано до друку       .2019. Папір білий. Формат 60х84 1/16.
Ум. друк. арк. 9,5. Зам. №        . Тираж 320 прим.

© РВЛ ЦНТУ. м. Кропивницький, пр. Університетський, 8. Тел. 55�92�45.

«НАШІ ВИПУСКНИКИ»

152


