
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел.: +38(057) 707-66-00, факс: +38(057) 707-66-01

Е-таіІ: от8гооІ@крі.кЬагкоу.иа

Розподіляються - 36 чол:
• Доцент -  2 чол.
• 0,25 доцента -  1 чол.
• Викладач-стажист — З чол.
• 0,5 викладача - стажиста -  З чол.
• Викладач -  1 чол.
• Асистент -  7 чол.
• 0,75 асистента— 1чол.
• 0,5 асистента -  1 чол.
• 0,25 асистента — 1 чол.
• Мол.н.с -  4 чол.
• Інженер І категорії -  1 чол.
• Інші підприємства -  9 чол.
• ИДПК1 «Молнія» 1 чол.

1 Іе визначено; 1. Дяченко О.В. каф. автоматизації та кібербезпеки енергосистем плануп ься асистентом

Подали дисертації до спецрад -  4 чол.
Захистили кандидатські дисертації достроково -  З чол.
1. ЬІЛОВЛ М арія О лексіївна, (Науковий керівник - Козуля Тетяна Володимирівна, доктор ісхнічних наук, професор ДОС'ГРСЖОВИЙ 
ЗАХИСТ 01.06.2017 р. у Сумському державном\ чиівсрситеті К 55.051.04,)
2. ( ИТНІК'ОВ.Л О ксана О лександрівна. (Паукоииіі керівник -Сокол Євген Іваиокич.доктор ісхііічних наук, професор ДОС' ГРОКТ )ВИИ
3.ЛХИС'Г 29.06.2017 у спецраді ПТУ «XIII» Д64.0.^і). 1 7
3. КОЗУЛЯ М арія .Михайлівна. (Науковий корінник - ИІароиова Наталія Валеріїииа. .токіор ісхнічних наук, професор ДОС'З'ІЧ )К'( )1ЧІЙ 
З.ЛХ1 К 'Г  01.06.2017 р. у Сумському лержави(ім\ мпксрситеті К 55.051.04.)



ПЕРСОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ АСПІРАНТІВ НТУ «ХПІ» З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА ТРЕТЬОГО РОКУ НАВЧАННЯ 2017 р.

№
пп

Прізвище, ім’я 
по батькові Кафедра Науковий

керівник Назва дисертаційної роботи Стан дисертаційної Розподіл

Факультет автоматики та приладобудування 
( Д е к а н  -  Гапон Анатолій Іванович)

1.Г ЄВСЕЄНКО Олег 
Миколайович

Автоматики 
та управління 
в технічних 
системах

Качанов Петро 
Олексійович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Моделі та методи 
енергозберігаючого управління 
розподіленими тепловими 
об’єктами 3 використанням систем з  
прогнозуючим фільтром»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»
Д 64.050.14,
І кв. 2018 р.

НТУ «ХПІ», 
асистент

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

2. КОВАЛЕНКО
Анна

І
Сергіївна і

1

Менеджменту 
га оподат
кування

НІИЯН Дмитро
Вікторович,
доктор
економічних наук, 
професор

«Оцінка імовірності банкрутства та 
шляхи підвищення ліквідності 
сільськогосподарських 
підпри( мств»

Подання до спецради 
К 18.819.03 Таврійського 
державного агротехно
логічного універсиіегу, 
до 01 .12.2017 р.

НТУ «ХПІ», 
викладач-
стажист 0,5 '

3. КОНІВА Історії науки Скляр Володимир 
Юлія і техніки Миколайович, 
Вікторівна доктор історичних

наук, професор

«Суходільні дорожні комунікації на 
теригорії Слобідської України у 
XVII I ст.»

Подання до спецради 
Д 27.053.01, 
м. ІІереяслав- 
Х.мельницький. 
травень 2018 р.

НТУ «ХПІ», 
викладач- 
стажист 0,5

Енергомаї 
( Д е к а н  -  Та

иинобулівний факультет 
расенк» Микола Олексійович)

4. ЖН1ТОВ Ярослав 
Владиславович

1 енлотехнікті 
І а енерго- 
сфективних 
іехнолої ій 
1 Іарогенсра- 
]оробулу- 
иання

1 анжа Антон 
Миколайович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Комплексна утилізація димових 
газів пю вілходять у скловарному 
виробний І ві»

Подання до сііснрали 
ІГІМАІ1І АН України. 
IV кв. 2018 р.

д п
«Харкі встандарт- 
метрологія»

5.
І

І  і
І
і_  і

КУХТ1Н
Дмитро
Ігорович

('фімов 
()лександр 
Вячеславович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Удоскона, ісиня авгоматизованої 
СИС1СМИ іірнйня'пя рішень 
ексил\а 1 аіііііним нерсона.іом 
енеріобл'Ків ЛІ-ІС в процесі 
управл іння реж имами роботи»

Подання до сііенра.ш 
Д 26.002.09. 
кві ІЄНІ. 2018 р.

ТОВ «Харзбут», 
інженер



Економічний факультет

6. КАЗАРЯН
Ануш
Ашотівна

Економіки та 
маркетингу

Сударкіна
Світлана
Петрівна,
кандидат
економічних наук, 
професор

«Методи розподілення непрямих 
витрат на різних типах 
підприємства»

Подання до спецради 
НТУ «ХП1» 
Д664.50.02, 
квітень 2018 Р-.

ТОВ «Сталь-
спецмонтаж21»,
менеджер

7. ДОУРТМЕС
Пилип
Олександрович

Організації 
виробництва 
і управління 
персоналом

Ястремська Олена
Миколаївна,
доктор
економічних наук, 
професор

«Теоретико- методичне 
забезпечення оцінювання 
інвестиційно-інноваційної 
діяльності промислового 
ііідприсмства»

Прийнята до захисту на 
засідання спеціалізованої 
Вченої ради Н1У «ХПІ» 
у вересні 2017 р.

НТУ «ХПІ», 
асистент

8. БЕЗУГЛА
Дар’я
Валеріївна

Організації 
виробництва 
і управління 
персоналом

Перерва Петро
Григорович,
доктор
економічних наук, 
професор

«Організаційно-економічне 
забезпечення технічного 
пересюнаїцення виробництва 
підприємств машинобудування»

Прийнята до захисту на 
засідання спеціалізованої 
Вченої ради і Н У  «ХПІ» 

і у вересні 2017 р.

НТУ «ХПІ», 
аснст-ент

Електроенергетичний факультет

9.

л

ДЯЧЕНКО
Олександр
Васильович

Автоматизації
та
кібсрбезіїеки
енергоспеїем

Сендерович 
Ген надій 
Аркадісвич, 
доктор технічних 
наук, професор

«Розви гок методів знаходження Подання до спецради 
! часткової участі у відповідальності НТУ «ХПІ». 

за порушення якості листопад 201 7 р. 
електроенергії»

т у  «ХПІ»,
асистент
(планується)

10.

1
І

1ДРИВЕЦЬКПП 
Станіслав 
Ігорович

і
1

Передачі
елекгріічінч'
енергії

Шевченко Сергій 
Юрійович, доктор 
технічних наук, 
професор

«Захпсі ліній електропередавання з Подання ;ю спецради 
замішеними ііровода.ми від ПТУ «ХНІ » 
пане.ІЄНмх блискавкою перенапруг» К 64.050.0Ь.

лютий 2018 р .

ПТУ «ХПІ», 
викладач-стажие т

11. ДАНИЛЬЧ1-:Пк() 
Дмитро 

; Олексійович

Пере;іачі
електричної
енергії

1

ІЛевченко Сергій 
Юрійович, доктор 
технічних наук, 
професор

«Замісі ліній е.іектропередавання з 1 Іоданмя до спецради 
зампцснпми провода.ми від прямих ПТУ «XIII» 
ударів блискавки» К64.050.06.

грудень 201~ р

ПТУ « х ш » , 
асне гент 0,75



Електромашинобудівний факультет

12.

1

С1ТН1К0ВА
Оксана
Олександрівна

Промислової і
біомедичної
електроніки

Сокол Євген 
Іванович, доктор 
технічних наук, 
професор

«Універсальний діагностичний 
комплекс сімейного лікаря»

ДОСТРОКОВИМ 
ЗАХИСТ 29.06.2017 у 
спецраді НТУ «ХПІ» 
Д64.050.17

НТУ «ХПІ»,
0,25 доцента 
кафедри
Обчислювальної 
техніки та 
програмування

13.

І

СТИСЛО
Богдан
Олександрович

Промислової і
біомедичної
електроніки

і
(

Сокол Євген 
Іванович, доктор 
технічних наук, 
професор

«Напівпровідникові перетворювачі 
для систем 3 накопичувачами 
електричної енергії»

Подання до спецради 
ПТУ «ХПІ»,
І кв. 2018 р.

НТУ «XIII», 
асистент

14. МАХОНІН 1 Промислової і 
Микола І біомедичної 
Віталійович електроніки

Сокол Євген 
Іванович, доктор 
технічних наук, 
професор

«Метод та система забезпечення 
меди ко-фармацевтичн их 
властивостей озонованих 
препаратів»

Подання до спецради 
П'ГУ«ХІП»,
111 кв. 2018 р.

НТУ «ХПІ». 
інженер 
І категорії

15. СЛОНОДЧУК Комп’ютерні 
Антон КЗрійович іа радіо

електронні 
системи 
контролю та 
.тіагностики

Глоба Світлана 
Миколаївна, 
кандидат 
технічних на\ к. 
доцент

«Метод і засіб для вихросі румової 
дефектоскопії протяжних виробів»

1 Іолання до спецради 
11ТУ «ХПІ»,
III кв. 2018 р.

і

НТУ «ХПІ». 
аснстен г 0.5

І н'/кенерно-фізичний факульте І

16. ВЯЗОІПІЧЕПКО Динаміки та Ларін Олексій і «Розробка методів дослідження ! Іолання до спецради НТУ «ХНІ».
ІО.тія міцності Олексаи.тровнч. процесів теплоутворення в НІ V «ХПІ» асисіенІ
А н д р і ї в н а машин доктор ІСХНІЧНИХ , гумокордних композитних Л 64.0.50.10,

наук, доцсн і елементах конструкцій піл ліпо 111 кн. 2018 р.
ЦИК.ІІЧНИ.Х навантажень»



17. ГРОЗЕНОК
Євген
Денисович

Механіка 
суцільних 
середовищ та 
опору 
матеріалів

Симсон Едуард 
Альфредович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Розробка методів оцінки впливу 
параметрів технології виготовлення 
на конструктивну міцність 
елементів підшипника кочення»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ», 
жовтень 2017 г.

ПАТ «У.П.Е.К»,
науковий
співробітник

18. ЯГУДІН
Дмитро
Сергійович

Механіка 
суцільних 
середовищ та 
опору 
матеріалів

Симсон Едуард 
Альфредович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Розробка методів оцінки міцності 
оброблюючих машин з урахуванням 
руйнуємих середовищ»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ», 
жовтень 2017 г.

ПАТ «У.П.Е.К»,
науковий
співробітник

Факультет інтегрованих технологій 
( Д е к а н  -  Рассоха Олексій Миколайович)

19. ІЛЬЧЕНКО
Марія
Володимирівна

І

20.; миронов
' Литон 
! Миколайович

Інтегрованих 
технологій, 
процесів і 
апаратів

Інтегрованих 
технологій, 
процесів і 
апаратів

Ульєв Леонід 
Михайлович, 
доктор технічних 
наук, професор

Ведь Вігісрій 
Євгенович, 
доктор ІСХНІЧНИХ 
наук, професор

«Обгрунтування енергоефективних 
режимів роботи системи 
рекуперативних теплообмінників у 
процесі переробки піроконденсат) »

Прийнята до захисту на 
засідання спеціалізованої 
Вченої ради Д 64.050.05 
ПТУ «ХПІ»

^ 14 вересня 2017 р.
«Теоретичні та експериментальні 
дослідження теплообмінних 
процесів термічного розкладу 
вуглецевмісної сировини в 
удосконаленому піролітичному 
апараті»__________________ _

1 Ірийнята до захисту на 
засідання спеціалізованої 
Вченої ради Д 64.050.05 
ПТУ «ХПІ»
14 вересня 2017 р.

Факультет Комп’ютерних наук і програмної інженерії

НТУ «ХПІ», 
асистент

ПТУ «ХПІ», 
асисгент

21. ТОВАЖНЯІІ- Системний Куцснко «1 Іараметричний синтез 1 Іодання до спецради 1 !а> ково-
С'ЬКИЙ аналіз та Олександр комбінованої системи П ГУ «XIII» ІС.МІІЧНИЙ
Володимир інформа Сергійович. автоматичного управління Д 64.050.07, кчнчісратив
Ііорович ційно- доктор І с\ніч них геїілоностачанням будинків» І кв. 2018 р. «ДЖИНН»

1аналітичні наук. ііро(])сгор
І технології



Комп’ютерних та інформаційних технологій

2 2 . НАТРІАШВІЛІ
Надар
Нугзарійович

Систем
інформації

Поштаренко
Віктор
Михайлович,
кандидат
технічних наук,
доцент

«Метод розрахунку само подібного 
трафіку за допомоги нечіткої 
логіки»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ»,
III кв. 2018 р.

ФОП
«Сарджвеладзе
Таміла
Тамазіївна»,
оперетор-
менеджер

2 3 . ЛАВРИНПНКО
Олег
Сергійович

Обчислюваль
ної техніки та 
програмування

Заполовський
Микола
Йосипович,
кандидат
технічних наук,
професор

«Комп’ютерні системи для 
ефективного моніторингу 
іонізуючого випромінювання»

Подання до спецр>ади 
НТУ «ХПІ» 
Д64.050.17,
І К В .2018  р .

НПП
«Кермет- 
Украина». 
інженр-лос л і ЛІШК

2 4 .

Г

БІЛОВА
Марія О.ісксіївна

Розподілених 
інформацій
них систем і 
хмарних 
технологій

І

Козуля Тетяна 
Володимирівна, 
доктор технічних 
наук, професор

«Системний аналіз еколого- 
соціально-економічних об’єктів для 
визначення ко.мплексної оцінки 
рівня екологічної безпеки»

ДОСТРОКОВИЙ 
ЗАХИСТ 01.06.2017 р. у 
Сумському державному 
університеті 
к  55.051.04

НТУ «XIII». 
доцені каф. 
Профа.мн<їґ 
інженерії і 
шфор\5аційнях 
технологій у іірав.

Машинобудівний факультет

25. ЗЮБАІІОВЛ Підйомно- і Свірілн «Підвищення е4>ЄКТИВНОСТІ Подання до спецради Виклалач-с і ажист
Дар'я транспортних ! Волсттимир вантажопідйомних .машин в У 111А К64.108.02,

І Михай іівіїа машин та 
обладнання

і  І Іс'і роїіич. 1 
: капли.чат 
■ технічних нау к,
; лонсн1

логістичних сисземах» II кв. 2018 р.

1
і

І

1
і

Меха н і ко-тех нологі ч н и й фа кул ьтет

?6. ПУЛЯСИ \нгон Ливарного .ЛкімоиОлег «Конструкторсько-гехно. 101 Ічне Подання до спецради ПТУ «XI і І».
Анаїо.НІН инч виробництва ВІКИ'р<1ВИЧ. забезпечення модульного ПТУ «XIII» асистені

локшр гехнічмих проектування чавунних норнінів Д64.050.13.
наук, професор двигунів внутрінітюго зіоряннч 1 кв. 2018 р.



27. МЕИЛЕХОВ
Андрій
Олександрович

Матеріало
знавства

Соболь Олег 
Валентинович, 
доктор фізико- 
математичних 
наук, професор

«Вплив високоенергетичного іоного 
бомбардування при осадженні 
іонно-плазмових покриттів на їх 
структуру та властивості

Подання до спецради 
Д 55.051.02 СумДУ, 
лютий 2018 р.

НТУ «ХПІ», 
мол.н.с.

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

28.

»

КОЗУЛЯ
Марія
Михайлівна

Інтелектуаль
них
комп’ютерних
систем

Шаронова Наталія 
Валеріївна, 
доктор технічних 
наук, професор

«Комплексна інформаційно- 
системна оцінка рівня екологічної 
безпеки складних об’єктів»

д о с т р о к о в и й
ЗАХИСТ 01.06.2017 р. у 
Сумському державному 
університеті 
К 55.051.04

НТУ «ХПІ», 
доцент каф. 
Програмної 
інженерії і 
інформаційних 
технологій управ.

29. РОЧНЛК
Антон
Юрійович

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

Панфілов Юрій 
Іванович, 
кан.тидат 
педагогічних 
на\ к. доцент

«Психолого-педагогічні 
! особливості розвитку самореіл ляції 

психічних станів спортсмен і в- 
баскетболістів»

І Іодання до спецради 
Харківського національ
ного педагогічного 
універ-ситету ім. Г.С. 
С'ковороди, 
осінь 2018 р.

НТУ «ХПІ». 
викладач каф. 
Фізичиоіо 
виховання

Факультет Технології неорганічних речовин

ЗО. БЛІПКОВ Загальної Риіцсико Ігор «Адсорбент селективної 0 ск:іа.т\ ' 1 Іодання до спецради ' ПТУ «XIII».
Мико.іа неорганічної Михайлович. ;і.тя вилучення води з полярних ІП У  «ХПІ»Д 64.050.03. : викладач-
Ан.тріііович хімії докіор технічних 

на\ к. доце}п
розчинників» 11 кв. 2018 р. стажист 0.5

1
і



Факультет транспортного машинобудування

31.

*

БОНДАРЕНКО
Марина
Олександрівна

Теорій і систем 
автомати
зованого 
проектування 
механізмів і 
машин

Ткачук Микола 
Анатолійович, 
доктор технічних 
наук, професор

«Методи розрахунку тонкостінних 
машинобудівних конструкцій із 
застосуванням функції відгуку»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ» 
Д64.050.10, 
грудень 2017 р.

НТУ «ХПІ», 
мол.н.с.

32. ХИЖНЯК
Володимир
Олександрович

Двигунів
внуїрішнього
згоряння

Парсадаїюв Ігор 
Волод и м ирович 
доктор технічних 
наук, професор

«Ефективність забезпечення 
внутрішньо циліндрової 
нейтралізації токсидів 
відпрацьованих газів»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ» 
Д64.050.13, 
листопад 2018 р.

НТУ «ХПІ», 
мол.н.с. за 
темою М2732

33. САВЧЕНКО
Анатолій
Вікторович

Двигунів
внутрішнього
згоряння

Марчепко Андрій 
Петрович, доктор 
т-ехнічних наук, 
професор

«Вибір та обгрунтування пара.метрів 
автотракторного дизеля при його 
роботі на водопаливній емульсії»

Подання до спецради 
НТУ «ХПІ» 
Д64.050.13, 
кінець 2018 р.

НТУ «ХПІ». 
мол.н.с. за 
темою М2732

Фізико-технічний факультет 
( Д е к а н  -  Кулій Дмитро Анатолійович )

34. МАРТИНОВЛ
Катерина
Вікторівна

Фізики Рогачова Олена «1 Іроцеси самоорганізації та явища І Подання до спецради 
Іванівна, доктор переносу у твердих розчинах на Д 64.169.01 Інститут 
фізико- основі напівпровідникових с!юд> к монокристалів ПАН 
матемагичних , іиіі\ У2У13» України, 
наук, професор і  11 кв. 2018 р.

ПТУ «XIII». 
викладач-с гажііс і

35. КОРОНКО
Олександр
Анатодійович

1 нженерної 
електрофізики

Бараном Михайло «Ьаі аточастотні алгоритми Подання до спецради 
Іванович, доктор покращення метрологічних ПТУ «ХПІ» 
технічних наук. характеристик резонансного Д 64.050.09. 
старший науковий діє 11,комстричного методу грудень 2017- 
співробіпінк вимірювання вологості рідких січень 201 8 р.

нєчіо.іярних діелектриків»

ТОВ НВІІ
«УКРРАДІО-
1ІРО.М».
інжснер-едекірик



НДПКІ «МОЛНІЯ»
36. ПОСТІЛЬНИК НДПКІ Князев «Системи попередження про Подання до спецради НДІПКІ

Ігор «Молнія» Володимир грозову небезпеку 3 використанням НТУ «ХПІ» «Молнія»,
Олександрович Володимирович, мережі вимірювачів електричного Д  64.050.14, мол.н.с.

кандидат поля атмосфери» І кв. 2018 р.
технічних наук,
старший науковий
співробітник

Є.1. Сокол

A.Г1. Марченко 

Н.М. І'орбатенко

B.В. ІІІтефан


