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Освіта 

2006 – магістр за спеціальністю „Педагогіка вищої школи” 

Східноукраїнський національний університет імені Воло-

димира Даля 

1996 –магістр за спеціальністю «Гідравлічні машини, гід-

ропривід та гідропневмоавтоматика» Східноукраїнський 

державний університет 

1983- інженер-механік за спеціальністю „Гідравлічні ма-

шини та засоби автоматики” Ворошиловградський маши-

нобудівний інститут  

Досвід роботи 

2018 - по теперішній час доцент кафедри Логістичне уп-

равління та безпека руху на транспорті СНУ ім. В. Даля за 

сумісництвом 

2015-2018 доцент кафедри машинобудування та приклад-

ної механіки СНУ ім. В. Даля за сумісництвом 

2001-2013 доцент кафедри Гідрогазодинаміка СНУ ім. В. 

Даля за сумісництвом  

2001 - по теперішній час директор наукової бібліотеки 

СНУ ім. В. Даля 

1999-2001 асистент кафедри Гідрогазодинаміка Східноук-

раїнського державного університету 

1996-1999 старший науковий співробітник НДС кафедри 

Гідравлічні машини 

1984-1996 молодший науковий співробітник НДС кафедри 

Гідравлічні машини 

1983-1984 інженер НДС кафедри Гідравлічні машини Во-

рошиловградського машинобудівного інституту 

Основні курси, що                Імітаційне моделювання процесів залізничного транспорту,  
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викладає Залізничні транспортні засоби, 

Правила технічної експлуатації та безпека руху на залізни-

чному транспорті 

Стажування і                        

підвищення                        

кваліфікації 

2021 – Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля, свідоцтво про підвищення кваліфікації 

№ПК02070714/001370/1/-21 «Удосконалення транспортних 

процесів на автомобільному транспорті» 

 

2020 - Національний університет «Києво-Могілянська ака-

демія». ГО «Прометеус». Навчальний курс «Наукова кому-

нікація в цифрову епоху» на платформі масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus (Форма навчання - дистанційна. 

Кількість годин - 90 годин (3 кредита ЄКТС)). 

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/22425791374740

5aabd8bb154e840c71 

 

2017 – стажування за освітнім проектом «Школа з англій-

ської мови + стажування для освітян» у м. Гуйттінен, Фін-

ляндія, Західно-Фінляндський Коледж 

2013 – Національний технічний університет України 

«КПІ», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 

990657 «Розроблення дистанційного курсу в системі 

Moodle» 

Співпраця з                           

установами,                              

підприємствами,                     

організаціями 

 

Участь у редколегіях та 

ревізійних комісіях       

наукових журналів 

 

Володіння іноземними 

мовами  

Англійська, рівень Intermediate 

Інша діяльність 

(СВР, кружки, бюро, 

проєкти, участь у про-

фесійних об’єднаннях 

тощо) 

 

Основні публікації 

(Відповідно до Ліцен-

зійних умов) 

1.Соціально-економічне забезпечення пасажирського тран-

спорту загального користування / М.М. Мороз, С.О. 

Король, О.В. Мороз, Д.М. Марченко, О.В. Єпіфанова // 

Вісник Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля. – 2018. – № 1 (242). – С. 100-

105. – Режим доступу 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/244

4 

2.Впровадження інформаційних технологій при прийнятті 

управлінських рішень на залізниці / Клюєв С.О., Єпі-

фанова О.В., Водолазський О.О. // Логістичне управ-

ління та безпека руху на транспорті : наук.-практ. 

конф., 16-17 листоп. 2018 р. м. Київ : зб. наук. праць. - 

Сєвєродонецьк, 2018. – С. 90-94. 
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3.Аналіз інновацій на залізничному транспорті / Семенов 

С.О., Єпіфанова О.В., Смирнова Н.С., Молчанова Т.С., 

Кузнєцов Я.О. // Логістичне управління та безпека руху 

на транспорті : наук.-практ. конф., 14-16 листоп. 2019 

р. м. Лиман : зб. наук. праць. - Сєвєродонецьк, 2019. – 

С. 136-141. 

4.Аналіз та перспективи розвитку контейнерних переве-

зень України Семенов С.О., Єпіфанова О.В., Шепель 

О.А., Підгорна О.М. Логістичне управління та безпека 

руху на транспорті : наук.-практ. конф., 14-16 листоп. 

2019 р. м. Лиман : зб. наук. праць. - Сєвєродонецьк, 

2019. – С. 141-143. 

5.Щодо проблеми створення мультимодальних логістич-

них центрів / Єпіфанова О.В., Семенов С.О., Курило 

М.І., Ніколаєва Ю.О. // Логістичне управління та без-

пека руху на транспорті: наук.-практ. конф., 1-2 грудня 

2020 р. м. Рубіжне (Луганська обл.): зб. наук. праць. – 

Сєвєродонецьк, 2020. - С.36-39. 

6.Щодо особливостей оцінки безпеки та ризиків на заліз-

ничному транспорті / Єпіфанова О.В., Семенов С.О., 

Новомлинська Н.Ю., Полякова А.В. // Логістичне уп-

равління та безпека руху на транспорті: наук.-практ. 

конф., 1-2 грудня 2020 р. м. Рубіжне (Луганська обл.): 

зб. наук. праць. – Сєвєродонецьк, 2020. – С.39-42. 

7.Можливості поліпшення інтероперабельності взаємодії 

різних видів транспорту на базі єдиного інформаційно-

го простору / Михайлов Є.В., Єпіфанова О.В., Захарова 

Ю.М. // Логістичне управління та безпека руху на тран-

спорті: наук.-практ. конф., 1-2 грудня 2020 р. м. Рубіж-

не (Луганська обл.): зб. наук. праць. – Сєвєродонецьк, 

2020. – С.92-95. 

Навчальні посібники, монографії 

1. Соколов В.І. Гідравліка: навч. посібник / В.І. Соко-

лов, О.С. Кроль, О.В. Єпіфанова. – Сєвєродонецьк: 

вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 160 с.- Режим дос-

тупу: 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/.  

2. Дифузійні процеси в системах вентиляції : моногра-

фія / В.І. Соколов, О.С. Кроль, О.В. Єпіфанова. – 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 148 

с. – Режим доступу: 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1

911 

3. Триботехніка і надійність машин : навчальний посі-

бник / Харламов Ю. О., Романченко О. В., Соколов 

В. І., Кроль О. С., Єпіфанова О. В. – Сєвєродонецьк : 

вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 184 с.: табл. 23, іл. 

59, бібліогр. назв 117. - Режим доступу : 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4
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