
№ 

з/п 
ПІБ 

Електронна адреса 

(корпоративна) 

Графік online 

консультацій 

Інформаційні ресурси (програмне 

забезпечення) 

1 Васильєва Юлія Олегівна,  

к.т.н., доц. 
yuliya.vasileva@kname.edu.ua Понеділок – Субота 

(згідно розкладу) 

1) Telegram канал для консультацій 

https://t.me/lightingcourse  - для магістрів за курсом 

моіто. Сюди ж відправляється посилання на 

відеоконференцію для студентів в zoom 

2) дистанційний курс 

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=247  - для 

магістрів за курсом моіто (лекції, курсової, задаанія 

для виконання робіт) +4 проміжних тесту, і один 

підсумковий 

3) ZOOM - по четвергах 12-12.30 - консультації в 

форматі відеоконференцій для вищевказаних груп, там 

же буде проводиться захист курсового і прийом іспиту 

при необхідності 

4) vasilyevauo@gmail.com  - по цій пошті приймаються 

всі питання по роботі з курсом 

2 Говоров Пилип Парамонович,  

д.т.н., проф. 
pilip.govorov@kname.edu.ua Понеділок – Субота 

(згідно розкладу) 

https://eprints.kname.edu.ua/view/divisions/caf=5Fsds/ 

https://allcalc.ru/node/612 

Email, Vider 

3 Гуракова Лариса Дмитрівна,  

к.т.н., доц. 
larisa.gurakova@kname.edu.ua Четвер, п’ятниця 

(згідно розкладу) 

Особиста пошта: gurakova47@gmail.com 

Дистанційний курс Moodle: 

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1871 

Email, Vider 

4 Діденко Олена Михайлівна, 

 к.т.н., ст.викл. 
olena.parhomenko@kname.edu.ua Понеділок, п’ятниця 

(згідно розкладу) 

https://eprints.kname.edu.ua/view/divisions/caf=5Fsds/ 

Дистанційний курс Moodle: 

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1562 

https://allcalc.ru/node/612 

Email, Vider, група з 3 курсом в Teams. 

5 Карась Вячеслав Ігнатович,  

д.ф-м.н., проф. 
vyacheslav.karas@kname.edu.ua Понеділок – Субота 

(згідно розкладу) 

Email, мобільний зв’язок. 

https://sds.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/uchbovi-

materiali 

6 Литвиненко Анатолій Савелійович,  

к.т.н., доц. 
anatoliy.litvinenko@kname.edu.ua Понеділок – Субота 

(згідно розкладу) 

Особиста пошта: litvinenko_as@ukr.net 

Мобільний зв’язок. 

https://sds.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/uchbovi-

materiali  
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7 Ляшенко Олена Миколаївна,  

к.т.н., ст.викл. 
olenalyashenko@kname.edu.ua Понеділок – Субота 

(згідно розкладу) 

Особиста пошта: happy.light9574@gmail.com    

Дистанційні курси Moodle: 

https://cdo.kname.edu.ua/course/enrol.php?id=1562 

https://cdo.kname.edu.ua/course/enrol.php?id=247  

Vider 

https://sds.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/uchbovi-

materiali  

8 Назаренко Леонід Андрійович,  

д.т.н., проф. 
leonid.nazarenko@kname.edu.ua Понеділок – Субота 

(згідно розкладу) 

Особиста пошта: leonnaz@ukr.net 

Мобільний зв’язок. 

https://sds.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/uchbovi-

materiali  

9 Неєжмаков Павло Іванович,  

д.т.н., проф. 
pavlo.neiezhmakov@kname.edu.ua Понеділок – Субота 

(згідно розкладу) 

Особиста пошта: pavel.neyezhmakov@gmail.com 
https://sds.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/uchbovi-

materiali  

10 Петченко Гліб Олександрович, 

д.ф-м.н., проф. 
hlib.petchenko@kname.edu.ua Понеділок – Субота 

(згідно розкладу) 

Дистанційні курси Moodle: 

https://cdo.kname.edu.ua/course/category.php?id=29  

11 Поліщук Валентина Миколаївна, 

к.т.н., доц. 
valentina.polischuk@kname.edu.ua Понеділок – Субота 

(згідно розкладу) 

Група в Teams, Email 

https://sds.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/uchbovi-

materiali?showall=&limitstart= 

12 Суворова Кристина Ігорівна, 

к.т.н., доц. 
kristina.ioffe@kname.edu.ua Щоп’ятниці 

(згідно розкладу) 

Особиста пошта: kisuvorova17@gmail.com. 

Дистанційні курси Moodle: 

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1553 

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1871 

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1872 

13 Черкашина Олена Леонідівна, 

 к.т.н., доц. 
 Понеділок – Субота 

(згідно розкладу) 

https://sds.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/uchbovi-

materiali?showall=&limitstart= 

Дистанційний курс Moodle: 

https://cdo.kname.edu.ua/course/category.php?id=29  

 

Примітки.  

1. Доступ до навчально-методичних видань кафедри СДС на сайті Цифрового репозиторію ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за посиланням: 

https://eprints.kname.edu.ua/view/divisions/caf=5Fsds/.  

2. Інформаційні ресурси можуть бути надані викладачем електронною поштою за домовленістю.  

3. Онлайн консультації проводяться щоденно крім неділі. Час та форма проведення оперативно узгоджуються викладачами та здобувачами залежно від 

наявних питань та технічної забезпеченості. 
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