
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел.: +38(057) 707-66-00, факс: +38(057) 707-66-01 

АуО /Ь  ^ . Е -та і 1: о т 8гооІ(^крі. кЬагкоу. иа

Розподіляються — 52 чол:
• Викладач-стажист — 22 чол.
• 0.5 викладача -  стажиста -  2 чол.
• Ст. викладач -  З чол.
• 0,5 викладача -  1 чол.
• Асистентами -  9 чол.
• 0.5 асистента- 1 чол.
• 0.25 асистента — 1 чол.
• Інженер 1 кат. — 2 чол.
• Інженер -  1 чол.
• Мол.н.с -  4 чол.
• Інші підприємства -  6 чол.
Захистили кандид атські дисертації достроково — 5 чол.;
1.С0СІНА Олена Володимирівна, кафедра теоретичні основи електротехніки -  14 квітня 2016 р. (середній вік по кафедрі -  55,0)
2.ТКАЧ0В Максим Михайлович, кафедра організації виробництва та управління персоналом -  16 липня 2016 р. (середній вік по кафедрі -  46,0) 
З.ОЛЕКСІОК Тетяна Василівна, кафедра економічної кібернетики та маркетиніх)вого менеджменту -  Об липня 2016 р. (середній вік по кафєтфі -  45,4)
4.ЛЕБЕДЄВ Антон Юрійович, кафедра гідропневмоавтоматики і гідроприводу -  ЗО червня2016 р. (середній вік по кафедрі -  69,2)
5. КОЖУШКО Андрій Павлович, кафедра автомобіле і тракторобудування -  15 травня 2016 р. (середній вік по кафедрі -  45,2)
Подали до спецрад -  З чол.;
1. КЛЕПІКОВА Катерина Сергіївна, кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики (середній вік по кафедрі -4 4 ,1 )
2. ЛУК’ЯНОВА Олександра Віталіївна, кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики (середній вік по кафедрі — 44,1)
3. СМЕЛЬЯНОВА Дар’я Ігорівна, кафедра комп’ютерного моніторингу і логістики (середній вік по кафедрі -  43,0)



ПЕРСОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ АСПІРАНТІВ НТУ «ХПІ» З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА ТРЕТЬОГО РОКУ НАВЧАННЯ (2016)

№ 
IIII

П різвищ е, ім’я 
по батькові Кафедра Науковий

керівник Н азва дисертаційної роботи
Стан дисертаційної 

_______роботи_______
Розподіл

Механіко-технологімний факультет 
( Д е к а н  -  Погрібний Микола Андрійович)

1. Пензєв
Павло
Сергійович

Ливарного
виробництва

Акімов
Олег
Вікторович, доктор 
технічних наук, 
професор__________

«Конструкторсько-технологічне 
проектування блок-картерів ДВЗ з 
можливістю управління 
структурними і механічними 
властивостями сплаву»___________

Подання до спецради 
НТУ «ХШ »Д 64.050Л З, 
II півріччя 2017 р.

НТУ «ХПІ» 
асистент

Машинобудівний факультет

1. Рязанова-
Хитровська
Наталія
Володимирівна

Інтегрованих
технологій
машино
будування

Пижов
Іван
Миколайович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Підвищення ефективності 
алмазного вигладжування шляхом 
управління контактними 
напругами»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ» Д 64.050.12, 
жовтень 2017 р.

НТУ «ХПІ» 
викладач- 
стажист каф. 
зварювання

2 . Лебедєв
Антон
Ю рійович

Гідропневмо- 
автоматики і 
гідроприводу

Андренко
Павло
Миколайович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Підвищення вихідних 
характеристик лабіринтно- 
гвинтових насосів шляхом 
визначення раціональних 
параметрів»

Достроково захистив 
кандидатську у 
спецраді НТУ «ХПІ» 
Д 64.050.11 
30.07.2016 р.

ТОВ
«Моторінпекс
інженер
гідравлик

3. Цебренко
Максим
В’ячеславович

Підйомно- 
транспортних 
машин та 
обладнання

Григоров
Отто
Володимирович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Економія енергії 
вантажопідіймальних машин 
шляхом застосування об’ємного 
гідроприводу в механізмах підйому 
вантажу»

Подання до спецради 
Української інженерно- 
педагогічної академії 
К 64.108.02 64.050.12, 
IV квартал 2017 р.

НТУ «ХПІ» 
інженер Ікат.



Енергомашинобудівний факультет
( Д е к а н -  1Гарасенко Микола Олексійович

1. Заєць
Олена
Миколаївна
(26.12.2016 р.)

Теплотехніки 
та енерго- 
ефективних 
технологій

Г аижа 
Антон
Миколайович,
доктор
технічних наук, 
професор

«Підвищення ефективності систем 
високотемпературного нагріву 
дуттєвого повітря на основі 
утилізації теплоти продуктів 
згоряння»

Подання до спецради 
ІПМЛШ  НАН України, 
II квартал 2017 р.

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист

Факультет транспортного машинобудування

1. Кожушко
Андрій
П авлович

Автомобіле і 
тракторобу
дування

Бондаренко
Анатолій
Ігорович,
кандидат
технічних наук,
доцент

«Підвищення техніко-економічних 
показників колісних тракторів з 
безступінчастими трансмісіями 
раціональною зміною параметрів 
регулювання гідромашин в процесі 
розгону»

Достроково захистив 
кандидатську у спецраді 
Н Т У  «ХПІ»
Д 64.050.13 
19.05.2016 р.

НТУ «ХПІ» 
(асистент) 
викладач- 
стажист

2 . Пелипенко
Євген
Сергійович

Автомобіле і 
тракторобу
дування

Самородов 
Вадим 
Борисович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Обґрунтування структури і 
параметрів ГОМТ для котельних 
тракторів різноманітної потужності 
та призначення»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ» 
Д64.050.13 
до 30.06.2017 р.

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист

3. Федоров
Андрій
Юрійович

Двигунів
внзпгрішнього
згоряння

Марчеико 
Андрій 
Петрович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Зниження витрати палива дизеля 
типу 5ТДФ шляхом регулювання 
роботи системи охолодження»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.13,
II квартал 2017 р.

НТУ «ХПІ»
молодший
науковий
співробітник
М 2732

4. Нестеренко
Ірина
Олександрівна

Двигунів
внутрішнього
згоряння

Пильов 
Володимир 
Олександрович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Моделювання в САПР 
нестаціонарних термічних 
навантажень та ресурсної міцності 
поршнів швидкохідних дизелів»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.13,
1 квартал 2017 р.

НТУ «ХПІ» 
молодший 
науковий 
співробітник 
М 2731



Інженерно-фізичний факультет

1. Плаксій
Катерина
Юріївна

Прикладної
математики

Міхлін
Юрій
Володимирович, 
доктор фізико- 
математичних наук, 
професор

«Динаміка нелінійних 
дисипативних систем в околі 
резонансу»

Подання до спецради 
Київського інституту 
математики 
Д 26.206.02,
1 півріччя 2017 р.

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист

2. Мєтєльов
Володимир
Олександрович

Систем і 
процесів 
управління

Бреславський
Дмитро
Васильович, доктор 
технічних наук, 
професор

«Чисельне і експериментальне 
оцінювання короткочасної 
повзучості та руйнування елементів 
конструкції»

Подання до спецради 
НТУ«ХПІ»
Д 6 4  050.10,
1 півріччя 2017 р.

НТУ «ХПІ» 
асистент

3. Львов
Іван
Г еннадійович

Теоретичної
механіки

Морачковський
Олег
Костянтинович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Створення розрахункових методів 
оцінювання ресурсу зварних 
паропроводів та роторів 
енергетичних машин»

Подання до спецради 
НТУ«ХПІ»
Д 6 4  050.10, 
грудень 2016 р.

НТУ «ХПІ» 
асистент

4. Берлізова
Тетяна
Ю ріївна

Г азогідро- 
механіки та 
тепломасо- 
обміну

Воробйов 
Юрій Сергійович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Скінчено елементний аналіз 
термопружного стану охолоджсмої 
монокристалічної лопатки 
газотурбінного двигуна»

Подання до спецради 
НТУ«ХПІ»
Д 6 4  050.10,
1 півріччя 2017 р.

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист

5. Карпик
Анна
Олександрівна 
(1 5 Л 2 .1 6 р .)

Газогідро- 
механіки та 
тепломасо- 
обміну

Воробйов 
Юрій Сергійович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Коливання вінців компресора 
газотурбінного двигуна 
тривимірному в’язкому потоці»

Подання до спецради 
НТУ«ХПІ»
Д 6 4  050.10,
1 півріччя 2018 р.

НТУ «ХПІ» 
інженер каф. 
систем і 
процесів 
управління

6. Папазов
Сергій
Вікторович

Газогідро- 
механіки та 
тепломасо- 
обміну

Аврамов 
Костянтин 
Віталійович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Аеропружні коливання елементів 
гальмівних сиетем аерокосмічної 
техніки»

Подання до спецради 
ІПМАШ ПАН України, 
II квартал 2017 р.

Інженерна
компанія
«ВІІК.»
Інженер
газодинамік



Факультет комп’ютерних наук

1. Шафєєв
Роман
Олександрович

Комп’ютерної 
математики та 
математичного 
моделювання

Любчик 
Леонід 
Михайлович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Математичні моделі та методи для 
розв’язання динамічної задачі 
маршрутизації на транспорті»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.07,
II квартал 2017 р.

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист

2 . Малих
Микола
Олегович

Системного 
аналізу і 
управління

Куценко 
Олександр 
Сергійович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Ціноутворення енергетичних 
похідних фінансових інструментів у 
рамках задачі стохастичного 
керування»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.07,
IV квартал 2017 р.

ТОВ
«Українське
хімічне
агентство»

Економічний факультет

1. Ткачов
М аксим
М ихайлович

Організації 
виробництва 
і управління 
персоналом

Яковлєв 
Анатолій 
Іванович, доктор 
економічних наук, 
профееор

«Оцінювання збитків 
правовласників від контрафактної 
діяльності на ринку автозапчастин»

Достроково захистив 
кандидатську у 
спецраді НТУ «ХПІ» 
Д 64.050.02 
16.07.2016р.

НТУ «ХПІ», 
старший 
викладач 
каф. права

2 . Маслак
Марія
Володимирівна

Організації 
виробництва 
і управління 
персоналом

Перерва
Петро
Г ригорович, доктор 
економічних наук, 
професор

«Розвиток організаційно- 
економічних засад трансферу 
технологій на підприємствах 
машинобудування»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д  64.050.02,
II квартал 2017 р.

НТУ «ХПІ», 
асистент

3. Каткова 
Надія 
Віталіївна 
(01.03.2016 р).

Організації 
виробництва 
і управління 
персоналом

Перерва
Петро Григорович, 
доктор
економічних наук, 
професор

«Маркетингові комунікації на 
промисловому підприємстві»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.02, 
грудень 2016 р.

НТУ «ХПІ» 
викладач- 
стажист 
01.03.-30.06.2016



Факультет бізнесу та фінансів 
( Д е к а н  — Гаврись Олександр Миколайович

Ковшик
Валентин
Ігорович
(30.11.2016р,)

Менеджменту 
та оподат
кування

Гаврись 
Олександр 
Миколайович, 
кандидат економіч- 
них наук, професор

«Управління логістичними 
витратами машинобудівних 
підприємств»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.02, 
грудень 2016 р.

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист

Г олова
Валентина
Вікторівна

Історії науки 
і техніки

Скляр 
Володимир 
Миколайович, 
доктор історичних 
наук, професор

«Науковий доробок та освітня 
діяльність у галузі хімії професора 
Харківського технологічного 
інституту О.П. Дідова наприкінці 
XIX -  на початку XX ст.»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
II квартал 2017 р. 
(очікування відкриття 
спецради К 64.050.16 у 
НТУ «ХПІ»

НТУ «ХПІ»
виюіадач-
стажист

Фізико-технічний факультет

1. Конотопський
Леонід
Євгенович

Фізики металів 
та напів
провідників

Кондратенко
Валерій
Володимирович, 
доктор фізико- 
математичних 
наук, професор

«Структура та рентгенооптичні 
властивості багатошарових 
нанорозмірних плівкових композицій 
на основі М§»

Подання до спецради 
Д 64.245.01 Інституту 
електрофізики та 
радіаційних технологій 
НАН України»,
II півріччя 2017 р.

НТУ «ХНІ» 
молодший 
науковий 
співробітник 
М 5484

2 . Клєпікова
Катерина
Сергіївна

Фізичного 
матеріало
знавства для 
електроніки 
та
геліоенергетики

Клочко Наталя 
Петрівна, 
кандидат 
технічних наук, 
доцент

«Структура та фізико-хімічні 
властивості наноструктурованних 
масивів цинк оксиду, виготовлених 
методом електрохімічного 
осадження»

Дисертація подана до 
спецради Д 64.245.01 
Інституту електрофізики 
та радіаційних 
технологій НАН України

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист

3. Лук’янова
Олександра
Віталіївна

Фізичного 
матеріало
знавства для 
елемроніки 
та
геліоенергетики

Клочко Наталя 
Петрівна, 
кандидат 
технічних наук, 
доцент

«Кристалічна структура та фізичні 
властивості сульфіду олова та 
кестериту отриманих сульфурізацією 
електроосаджених прекурсорів»

Дисертація подана до 
спецради Д 64.245.01 
Інституту електрофізики 
та радіаційних 
технологій НАН України

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист



Електроенергетичний факультет

1. Баклай
Дмитро
Миколайович

Передачі
електричної
енергії

Шутенко
Олег
Володимирович, 
кандидат технічних 
наук, доцент

«Удосконалення методів 
інтерпретації результатів ХАРГ при 
діагностиці стану високовольтних 
трансформаторі в »

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.09,
II квартал 2017 р.

ПАТ
«Українська
залізниця»,
інженер-
електронік

2 . Кєссаєв
Олександр
Геннадійович

Електро
ізоляційної та 
кабельної 
техніки

Безпрозванних
Ганна
Вікторівна, доктор 
технічних наук, 
професор

«Водяні триінги в силових кабелях 
коаксіальної конструкції під дією 
сильного електричного поля і 
техніка їх виявлення»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.08, 
листопад 2016р.

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист

Електромашинобудівний факультет

1. Поленок Автоматизовані Худяєв «Високоточний багатоканальний Подання до спецради НТУ «ХПІ»
Віталій електро Олександр ітераційний елекіропривод для НТУ «ХПІ» викладач-
Вікторович механічні Андрійович, механізму подачі обробного Д 64.050.04, стажист

системи кандидат технічних центру» II квартал 2017 р.
наук, доцент

Факультет автоматики та приладобудування

1. Яценко
Костянтин
Миколайович

Автоматики 
та управління 
в технічних 
системах

Качанов Петро 
Олексійович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Підвищення сорективності 
програмно-апаратних засобів 
систем візуалізації тренажерних 
комплексів»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.14, 
травень 2017 р.

НВО
«Вертикаль»
інженер-
програміст

2 . Сюсюк
Марина
Миколаївна

Радіо
електроніки

Черногор Леонід 
Феоктистович, 
доктор фізико- 
математичних наук, 
професор

«Варіації температур електронів та 
іонів над Україною у цілі сонячної 
активності»

Подання до спецради 
Інституту радіофізики та 
електроніки ім. О.Я. 
Усікова ПАН України 
Д 64. 153.01,01.06.2018

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист



3. Сосіна Теоретичні Резинкіна «Визначення співвідношень Достроково захистила НТУ «ХПІ»
Олена основи Марина параметрів елементів конструкцій кандидатську у асистент
Володимирівна електро Михайлівна, об’єктів електричних систем для спецраді НТУ «ХПІ»

техніки доктор технічних 
наук, старший 
науковий 
співробітник

зниження коронування» К 64.050.06 
14.04.2016 р.

Факультет комп’ютерно-інформаційних технологій

1. Бречко
Вероніка
Олександрівна

Обчислюваль
ної техніки та 
програмуваитія

Дмитрієнко 
Валерій 
Дмитрович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Асоціативна пам'ять та стабільно -  
пластичні нейронні мережі в задачах 
інтелектуального аналізу даних»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.14,
1 півріччя 2017 р.

НТУ «ХПІ» 
ст. викладач

2 . Лимаренко
Вячеслав
Володимирович

Обчислюваль
ної техніки та 
програмування

Хавіна Інна 
Петрівна, 
кандидат 
технічних наук, 
доцент

«Система підтримки прийняття 
рішень оптимізації технологічних 
процесів механообробки деталей 
двигунів»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.14, 
грудень 2016 р.

НТУ «ХПІ» 
ст. викладач

Факультет технології неорганічних речовин

1. Привалова
Галина
Сергіївна

Хімічної
технології
неорганічних
речовин,
каталізу та
екології

Лобойко Олексій 
Якович, доктор 
технічних наук, 
професор

«Неплатиновий каталізатор для 
окислення аміаку»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.03,
2017 р.

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист

2 . Адаменко 
Світлана 
ІОрІЇвна 
(14.01.2016 р.)

Хімічної
технології
неорганічних
речовин,
каталізу та
екології

Гринь Григорій 
Іванович, доктор 
технічних наук, 
професор

«Технологія одержання сполук 
скандію і ванадію з виходів 
титанового виробництва»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.03, 
грудень 2016 р.

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист



3. Захаров
Артем
Вячеславович

Технології
кераміки,
вогнетривів,
скла
та емалей

Лісачук Георгій 
Вікторович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Радіонрозорі керамічні матеріали 
на основі системи 8ГО-АІ2О3-8 ІО2»

Подання до спецради 
НТУ «ХНІ»
Д 64.050.03, 
грудень 2016 р.

НТУ «ХПІ» 
мол.н.с 
відділу НТІ 
ІПЛР

4. Лісюткіна
Марія
Юріївна

Технології
кераміки,
вогнетривів,
скла
та емалей

Рищенко 
Михайло 
Іванович, доктор 
технічних наук, 
професор

«Хімічно стійкі конструкційні 
керамічні матеріали»

Подання до спецради 
НТУ «ХНІ»
Д 64.050.03, 
березень 2017 р.

НТУ «ХПІ» 
0,5 викладач- 
стажиста

5. Одинцова 
Олександра 
І Іавлівна

Технології
кераміки,
вогнетривів,
скла
та емалей

Шалигіна Оксана 
Володимирівна, 
кандидат 
технічних наук, 
доцент

«Безпігмєнтні одношарові 
склоемелеві покриття для 
побутової техніки»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.03, 
березень 2017 р.

НТУ «ХПІ» 
0,5 викладач- 
стажиста

Факультет технології органічних речовин

1. Марченко
Валерія
Сергіївна

Органічного 
синтезу та 
нанотехнологій

Кричковська
Лідія
Василівна, доктор 
біологічних наук, 
професор

«Фотозахисні властивості 
природних компонентів та їх сполук 
в технології косметичних засобів»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.05 
III квартал 2017 р.

НТУ «ХПІ» 
асистент

2 . Перетятько
Ірина
Володимирівна

Органічного 
синтезу та 
нанотехнологій

Кричковська
Лідія
Василівна, доктор 
біологічних наук, 
професор

«Синтез, дослідження будови і 
рістрегулюючої активності 
поліфункціональних 
піролілтіофенкарбонових кислот»

Подання до спецради 
Східноукраїнського 
національного зшіверситету 
імені Володимира Даля 
К 29.051.08,

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист

3. Омельченко
Юлія
Свгєніївна

Технології 
жирів і 
продуктів 
бродіння

Демидов
Ігор
Миколайович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Технологія соскоподібних речовин 
зі вторинних продуктів олійно- 
жирової галузі»

Подання до спецради 
Д 64.050.05 
1 квартал 2017 р.

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист



4. Касьяненко
Іван
Миколайович

Технології 
полімерних 
композиційних 
матеріалів та 
покриттів

Крамаренко
Віктор
Юрійович, доктор 
хімічних наук, 
доцент

«Рішення поліваріантних задач у 
технології воднодисперсійних 
лакофарбових матеріалів»

Подання до спецради 
Українського державного 
хіміко-технологічного 
університету Д 08.078.04 
II квартал 2017 р.

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист

5. Гапон
ІОліана
Костянтинівна

Фізичної хімії Сахненко 
Микола 
Дмитрович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Функціональні покриття 
тернартиними сплавами кобальту з 
тугоплавкими металами»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ» 
Д64.050.03,
1 квартал 2017 р.

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист

Факультет інтегрованих технологій

1. Гавриличенко
Ігор
Геннадійович

Інтегрованих 
технологій, 
процесів та 
апаратів

Данилов
Юрій
Борисович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Інтенсифікація процесів 
випарювання у плівкових апаратах з 
гравітаційностікаючою плівкою»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.05,
II квартал 2017 р.

НТУ «ХПІ»
викладач-
стажист

2 . Юзбаїпьяп
Анна
Петрівна
(28.02.2016)

Інтегрованих 
технологій, 
процесів та 
апаратів

Капустенко
Петро
Олексійович, 
кандидат 
технічних наук, 
доцент

«Інтенсифікація тепловіддачі та 
зниження забруднення тепло 
передаючої поверхні в 
пластинчатих теплообмінниках»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.05,
1 квартал 2017 р.

НТУ «ХПІ» 
асистент 0.25

Німецький факультет

1. Єремссва Політичної Савченко «Повсякденне життя театральних Подання до спецради НТУ «ХПІ»
Ірина історії Леонід акторів Наддніпрянської України у Державного навчального викладач-
Вікторівна Петрович, кандидат II половині 19 -  на початку 20 закладу Запорізький стажист

історичних наук. століття» національний університет
доцент Д 17.051.01,

березень 2017р.



Факультет економічної інформатики та менеджменту 
(Д е к  а н -  Заруба Віктор Якович)

1. Олексюк
Тетяна
Василівна
(31.01.2016)

Економічної 
кібернетики 
та маркетин
гового
менеджменту

Кузьминчук 
Наталія Валеріївна, 
доктор
економічних наук, 
професор

«Формування стратегії управління 
фінансовою безпекою підприємств 
машинобудування»

Захистила 
кандидатську 
дисертацію у спецраді 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.02, 06.07.20І6р.

НТУ «ХПІ» 
інженер 1 кат.

2 . Ємельянова
Дар’я
Ігорівна

Комп’ютер
ного
моніторингу і 
логістики

Козуля Тетяна 
Володимирівна, 
доктор технічних 
наук, професор

«Оцінка екологічної безпеки 
природно-техногенних об’єктів на 
основі інформаційно-методичного 
забезпечення»

Кандидатська 
дисертація прийнята до 
захисту у спецраду 
Сумського державного 
університету 
К 55.051.04,

НТУ «ХПІ» 
асистент

Факультет соціально-гуманітарних технологій 
Д е к а н -  Кіпенський Андрій Володимирович

1. Петрасова
Світлана
Валентинівна

Інтелектуаль
них
комп’ютерних
систем

Хайрова
Ніна
Феліксівна, 
доктор технічних 
наук, професор

«Моделі та інформаційна технологія 
для розроблення баз знань на 
семантичних мережах»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ» Д 64.050.07, 
1 півріччя 2017 р.

НТУ «ХПІ» 
асистент 0.5

2 . Панченко
Оксана
Іванівна
(цільова)

Педагогіки і
психології
управління
соціальними
системами
ім.І.А. Зязюна

Ігнатюк
Ольга
Анатоліївна, 
доктор 
педагогічних 
наук, професор

«Формування професійного 
мислення майбутніх інженерів- 
механіків у процесі фахової 
підготовки»

Подання до спецради 
Класичного Приватного 
університету 
м. Запоріжжя 
Д 17.127.07,
1 півріччя 2017р.

НАУ «ХАІ», 
асистент

3. Марченко
Олександр
Олександрович

Педагогіки і
психології
управління
соціальними
системами
ім. І.А. Зязюна

Ігнатюк
Ольга
Анатоліївна, 
доктор 
педагогічних 
наук, професор

«Формування професійно 
особистісного іміджу майбутніх 
інженерів механіків у процесі 
фахової підготовки»

Подання до спецради 
Класичного Приватного 
університету, 
м. Запоріжжя 
Д 17.127.07,
1 півріччя 2017р.

НТУ «ХПІ» 
викладач -  0.5 
каф. фізичного 
виховання



4. Садовська Соціології та Рущенко Іі'ор «Молоді інженери на ринку праці в Подання до спецради НТУ «ХПІ»,
Альона політології Петрович, доктор умовах сучасної України» ХНУ ім. В.Н. Каразіна асистент при
Олегівна соціологічних Д 64.051.15, наявності
(31.12.2016 р.) наук, професор грудень 2016р. вакансії з 

15.01.2017 р.

Є.І. Сокол

A.П. Марченко 

Н.М. Горбатенко

B.В. Штефан


