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Порядок з присудження ступеня доктора філософії (PhD)

(Затверджено постановою КМУ від 6 березня 2019 р. № 167)

1. Після завершення здобувачем відповідної освітньо-наукової програми

науковий керівник здобувача готує висновок з оцінкою його роботи у

процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової

роботи та індивідуального навчального плану.

2. Для проведення попередньої експертизи дисертації здобувач звертається

з письмовою заявою на ім’я голови вченої ради закладу вищої освіти.

3. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне

значення результатів дисертації вчена рада закладу вищої освіти

призначає двох рецензентів, кандидатури яких пропонуються до складу

ради, та визначає структурний підрозділ, де проводитиметься попередня

експертиза дисертації.

4. Рецензенти, розглянувши дисертацію та наукові публікації, у яких

висвітлені основні наукові результати дисертації, а також за результатами

фахового семінару готують висновок про наукову новизну, теоретичне та

практичне значення результатів дисертації.

5. У разі позитивного висновку, здобувач подає заяву на ім’я голови вченої

ради закладу вищої освіти щодо утворення ради для проведення

захисту дисертації з метою присудження ступеня доктора філософії.

6. Вчена рада закладу вищої освіти затверджує склад ради (голову ради,

2-х рецензентів та 2-х опонентів) та подає матеріали для затвердження

ректору університету.

7. Заклад вищої освіти, в якому здобувач виконав освітньо-наукову

програму, подає МОН клопотання про утворення ради.

8. МОН протягом місяця з дати надходження клопотання приймає рішення

про утворення ради, про що видається відповідний наказ.
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Для організації роботи Вченої ради

університету, виконання її основних

функцій, а також функцій покладених

Постановою Кабінету Міністрів України

№ 167 від 6 березня 2019 р. про порядок з

присудження ступеня доктора філософії

(PhD), пропонується створення

організаційного органу Вченої ради -

Секретаріат Вченої ради НТУ «ХПІ».
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ПОЛОЖЕННЯ

про Секретаріат Вченої ради

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»

Положення про Секретаріат Вченої ради НТУ«ХПІ» розроблено у

відповідності до: 36 статтею Закону України «Про вищу освіту»

(затвердженого рішення Верховної ради України № 76-VIII від

28.12.2014 р. зі змінами), Порядку присудження наукових ступенів

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня

2013 р. № 567 зі змінами), Порядку проведення експерименту з

присудження ступеня доктора філософії (затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р.

№ 167), Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам (затвердженого Наказом МОН України від

14.01.2016 р. № 13 зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України

від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг,

які можуть надаватись навчальними закладами, іншими

установами та закладами системи освіти, що належать до

державної і комунальної форми власності» (із змінами, внесеними

згідно з Постановами КМ № 305 від 20.05.2015), Міністерства фінансів

України №736/902/758 від 23.07.2010 «Про затвердження порядків

надання платних послуг державними та комунальними

навчальними закладами», Статутом НТУ «ХПІ».
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СТРУКТУРА ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»
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ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ 

НТУ «ХПІ»

ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОБОТИ СПЕЦРАД

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ 

ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ» 
ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР 

НТУ «ХПІ»

Забезпечення роботи 
16-ти постійно 

діючих спецрад по 
захисту докторів/

кандидатів наук по 
26 спеціальностям

Забезпечення 
роботи 

тимчасово 
створюваних 

спецрад по 
захисту PhD 

по 32 
спеціальностям

ГРУПА 
ДІЛОВОДСТВА 
ВЧЕНОЇ РАДИ

ГРУПА ПО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 

НАДАННЯ ПЛАТНИХ 
ПОСЛУГ

Секретар

Постійно діючих 
спецради:

СРД 64.050.01
Д 64.050.02
Д 64.050.03

… 
Д 64.050.17

(Голови спецрад, 
заступники голів 

спецрад, 
секретарі спецрад)

Тимчасово 
створювані 
спецради
(Голови 
спецрад, 

рецензенти, 
опоненти)

Вчені ради 
5-ти 

навчально-
наукових 
інститутів 
(секретарі 
вчених рад 

ННІ)

Вчені ради 
4-ох 

факультетів
(секретарі 
вчених рад

факультетів)

ВЧЕНА РАДА
(колегіальний орган 

управління)

Комісії вченої ради 
НТУ «ХПІ» 

(голови 19-ти комісій

вченої ради) 

ГРУПА ПРИСВОЄННЯ 
ВЧЕНИХ ЗВАНЬ 

НАУКОВИМ І 
НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИМ 
ПРАЦІВНИКАМ



Основні обов’язки групи діловодства вченої ради:
- підготовка розпоряджень, наказів (зміни до наказів) вченої ради;

- підготовка витягів вченої ради;

- ведення документообороту з вченими радами інститутів/факультетів;

- протоколювання засідань вченої ради НТУ «ХПІ» (підготовка протоколів засідань

вченої ради НТУ «ХПІ»);

- підготовка презентацій порядку денного вченої ради;

- складання звітів, листів щодо роботи вченої ради;

- підготовка до списання до архіву справ здобувачів, бюлетенів, та інших документів

згідно номенклатури;

- підготовка справ для відкриття/продовження роботи постійно діючих та тимчасових

спецрад;

- організація роботи комісій вченої ради НТУ «ХПІ»;

- настрифікація дипломів та проведення процедури визнання наукового ступеня

здобутого в іноземному закладі вищої освіти (ЗВО);

- підготовка та проведення громадських обговорень на базі НТУ «ХПІ»;

- реєстрація та розподілення авторефератів, що надійшли до університету на рецензію;

- підготовка документів для посольств іноземних держав та міжнародних фірм, щодо

підтверджують здобутих у НТУ «ХПІ» наукових ступенів та вчених звань;

- організація роботи нагородної комісій вченої ради НТУ «ХПІ»;

- підготовка документів/справ для отримання: Державних нагород України, Урядових,

відомчих заохочувальних відзнак та нагород, відзнак: ХОДА, Харківської обласної ради,

виконкому міської ради та Харківського міського голови, відзнак Департаменту освіти і

науки Харківської обласної державної адміністрації, відзнак Виконкому міської ради та

Харківського міського голови та внутрішньовузівських нагород;

- підготовка документів/справ для отримання: Державних стипендій (для видатних та

молодих науковців), премій/стипендій: Президента України, ВРУ, КМУ, ХОДА, конкурсів

та інших;

- підготовка документів для отримання звання - «Почесний доктор/професор НТУ

«ХПІ».
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Основні обов’язки групи забезпечення роботи 

постійно діючих спецрад:
- перевірка правильності оформлення документів, що подаються до

постійно діючої ради НТУ "ХПІ" та узгодження їх змістом, а саме:

правильність призначення опонентів, інформації про складання

кандидатських екзаменів (визначення необхідності складання додаткових

екзаменів), витягу з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального

семінару, лабораторії), особової картки (форма П-2ДС), списку наукових

праць, висновку комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за

результатами попереднього розгляду, попереднього варіанту

автореферату/дисертації на їх відповідність існуючим вимогам, підготовки

повідомлення про захист до газети «Освіта України», стенограми

(розшифрована фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради,

проекту висновку щодо захисту дисертації, рішення спеціалізованої вченої

ради щодо присудження наукового ступеня та інші документи, що

оформлюються згідно з вимогами, встановленими МОН.

- погодження установ і організацій, до яких надіслано автореферат

дисертації.

- заповнення електронного примірника облікової картки дисертації у

Єдиній державній електронній базі з питань освіти (УкрНТЕІ).

- перевірка на виконання умов академічної доброчесності;

- робота з сайтами вченої ради/університету/репозитарію по розміщенню

матеріалів дисертації.

- формування 1-го примірника атестаційної справи для МОН;

- формування 2-го примірника атестаційної справи для НТУ «ХПІ».
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Основні обов’язки групи забезпечення роботи 

тимчасово створених спецрад:
- перевірка опонентів/рецензентів на відповідності вимогам МОН;

- ведення бази університету опонентів/рецензентів для контроля

кількості раз участі в разових радах (одна особа - 8 раз/рік);

- підготовка документів для оплати праці голови та членів ради і

відшкодування витрат на відрядження опонентів;

- перевірка оформлення дисертації відповідно до вимог встановлених

МОН;

- перевірка наукових публікацій що зараховуються за темою

дисертації до вимог встановлених МОН;

- перевірка на виконання умов академічної доброчесності;

- організація проведення попередньої експертизи дисертаційної

роботи:

- перевірка оформлення документів здобувача на відповідність

вимогам МОН;

- надсилання до МОН повідомлення про прийняття дисертації до

розгляду;

- робота з сайтами вченої ради/університету/репозитарію по

розміщенню матеріалів дисертації;

- оформлення рішення ради про присудження ступеня PhD;

- формування 1-го примірника атестаційної справи для НТУ «ХПІ»;

- формування 2-го примірника атестаційної справи для МОН;

- підготовка наказу закладу вищої освіти про видачу диплома доктора

філософії.
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Основні обов’язки групи присвоєння вчених звань науковим

і науково-педагогічним працівникам:

- підготовка та відправка справ для отримання професора МОН

України;

- підготовка та відправка справ для отримання доцента МОН

України;

- підготовка та відправка справ для отримання старшого

дослідника МОН України;

- підготовка справ для отримання професора НТУ «ХПІ»;

- підготовка справ для отримання доцента НТУ «ХПІ»;

- реєстрація та видача атестатів вчених звань та дипломів

наукових ступенів працівників НТУ «ХПІ»;

- проведення голосування вченої ради університету при

представленні до вчених звань професора/доцента працівниками

НТУ «ХПІ»;

- проведення голосування вченої ради при заміщення вакантних

посад професора, завідувача кафедри працівниками НТУ «ХПІ».

- проведення голосування вченої ради при висуненні кандидатур

на отримання: Державних нагород України, Урядових, відомчих

заохочувальних відзнак та нагород.
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Основні обов’язки групи по забезпеченню

надання платних послуг:

- підготовка документів до захисту дисертацій на здобуття

наукового ступеня доктора, кандидата наук;

- друкування та оформлення документів після захисту дисертації на

здобуття наукового ступеня доктора, кандидата наук у відповідності

з вимогами та термінами встановленими МОН України;

- комп'ютерний набір дисертацій, авторефератів, наукових статей,

монографій, доповідей на наукові конференції тощо, згідно вимог

до вищезазначених видань;

- технічне забезпечення (аудіо- та відео запис) засідання по захисту

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата наук;

- розсилка автореферату докторської, кандидатської дисертації;

виконування брошурувальних робіт;

- переклад документів, необхідних для захисту докторської,

кандидатської дисертації;

- відправлення атестаційної справи до МОН України.

- надання інших, незаборонених законодавством України послуг, які

пов'язані з діяльністю Секретаріату ВР НТУ «ХПІ».

10



11

ПІДСУМКИ
РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ
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Прийом до університету

1. Вчена рада на своєму засіданні розглянула і затвердила
зміни до Правил прийому до університету на 2019-2020
навчальний рік.

25 січня 2019 р. доповів проректор проф. Мигущенко Р.П.

Навчальний процес
1. Вчена рада розглянула питання про якість навчання

студентів денної і заочної форм навчання за результатами
зимової екзаменаційної сесії. Відмічена значна заборгованість
студентів, пропуски занять. Вказано на необхідність активізувати
роботу кураторів груп та кафедр.

25 січня 2019 р. доповів проректор проф. Мигущенко Р.П.

2. Про план розвитку інституту економіки, менеджменту і
міжнародного бізнесу звітував на вченій раді директор інституту
проф. Манойленко О.В.

В доповіді розглянуті питання про відкриття нових
спеціальностей, захист кандидатських і докторських дисертацій,
друкування підручників та поширення наукових робіт на
користь економіки України.

1 березня 2019 року. Доповідь проф. Манойленка О.В.
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3. На засіданні вченої ради університету була ретельно
обговорена доповідь ректора проф. Сокола Є.І. про затвердження
«Положення про рейтингову систему оцінки діяльності кафедр».

29 березня 2019 р. Доповів проф. Сокол Є.І.

4. Вчена рада заслухала і обговорила звіт університету про
підтвердження статусу «Національний університет». Для
успішного вирішення цього питання треба вдосконалювати
інформаційну систему, внутрішню систему управління та
забезпечення якості підготовки фахівців, впровадження
процесного підходу, посилити роботу з комерціалізації прав
інтелектуальної власності тощо.

23 квітня 2019 р. Доповів проф. Сокол Є.І.

5. Практика студентів була в центрі уваги вченої ради як
важлива складова якості підготовки фахівців. Для цього потрібно
переглянути перелік баз практик, оновити методичне
забезпечення практики, підтримати дуальну форму.

23 квітня 2019 р. доповів проф. Мигущенко Р.П.

6. З доповіддю про якість освіти, як головний чинник
ефективного закладу освіти, який відіграє важливу роль в
сучасній економіці держави, та визнання у світі виступив ректор
проф. Сокол Є.І.

24 травня 2019 р.  доповів проф. Сокол Є.І.
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Наукові дослідження

1. Традиційно в березні кожного року вчена рада розглядає
підсумки наукової діяльності університету та шляхи
подальшого розвитку наукових досліджень, зміцнення
наукових шкіл, які працюють на потреби сучасної
промисловості.

Основне завдання - це формування замовлення на
проведення фундаментальних та прикладних наукових робіт
за рахунок державного замовлення та замовлення підприємств.

Розглянуті питання підготовки кадрів, прийом на
підготовку PhD, обсяги публікацій за підсумками наукової
роботи та отримання охоронних документів.

29 березня 2019 р. доповів проф. Марченко А.П.

2. Вчена рада розглянула освітні та наукові заходи
університету, які проводяться згідно з інноваційним
проектом Британської ради «Програма розвитку
лідерського потенціалу університетів України».

29 березня 2019 р. доповів проф. Романовський О.Г.
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Міжнародні зв'язки та підготовка фахівців 
для закордонних держав

Проф. Хрипунов Г.С. доповів вченій раді про якість
навчання іноземних студентів та шляхи подальшого
збільшення іноземних студентів в університеті.

В доповіді була наведена робота, яку виконують
кафедри і ректорат з ліцензування права підготовки
іноземних студентів, як на українській, так і на
англійській мові.

Також розглянуті питання покращення мовної
підготовки викладачів (В2) та питання подвійних
дипломів.

25 січня 2019 р.  доповів проф. Хрипунов Г.С.



16

1. Вчена рада розглянула питання про участь студентського
самоврядування університету в організації навчального процесу та
виховній роботі.

Ретельно обговорені напрями діяльності студентського
самоврядування як в університеті в цілому, так і в підрозділах –
Палаці студентів та Спортивному комплексі.

29 березня 2019 р. доповів голова студентського самоврядування 
Хлудєєв В.В.

2. Вчена рада затвердила план розміщення експонатів на
території університету згідно з проектом «Музей техніки під
відкритим небом».

24 квітня 2019 р. доповів проф. Сокол Є.І.
3. Особливу увагу вчена рада приділила розгляду питання

виховної роботи в університеті.
В доповіді проректора професора Зайцева Ю.І. були показані

напрями виховної роботи серед студентів. Висвітлена робота
заступників деканів з виховної роботи серед студентів в
гуртожитках, спортивному корпусі та Палаці студентів.

Ішла розмова про покращення виховної роботи кураторів груп,
зв'язки зі студентським самоврядуванням та профспілковою
організацією студентів, про необхідність боротися з
неформальними відносинами між викладачами та студентами

24 травня 2019 р. Доповів проф. Зайцев Ю.І.

Виховна робота
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Організаційна робота

1. Голова вченої ради доповів про виконання плану роботи
вченої ради за І половину 2018-2019 навчального року.

1 березня 2019 р. Доповів проф. Товажнянський Л.Л.

2. Вчена рада розглянула діяльність Чернівецького
факультету НТУ «ХПІ», стан з контингентом студентів, якість
викладацького складу, фінансове забезпечення, які не
відповідають ліцензійним вимогам. Всебічна допомога
університету не призвела до покращення показників
діяльності факультету.

Вчена рада прийняла рішення про припинення
діяльності Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» шляхом
ліквідації, а навчання студентів продовжити на дистанційно-
заочній формі університету.

29 березня 2019 р. Доповів проф. Сокол Є.І.
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Фінансово-господарська діяльність в 
університеті

1. Вчена рада дала згоду на розміщення
тимчасово вільних коштів на депозитному
рахунку в державному банку України.

1 березня 2019 р. доповів проф. Сокол Є.І.

2. Розвиток матеріальної бази університету
обговорювався на вченій раді, на підставі чого був
затверджений план подальшого розвитку, який
включає і план Європейського інвестиційного
банку з покращення енергетичних показників
навчальних корпусів і створення навчального
центру з інформаційних технологій.

1 березня 2019 р. доповів проф. Гасанов М.І.
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ДЕРЖАВНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І 
ТЕХНІКИ

Присуджена роботі «Розробка та створення електротехнологічного
комплексу виробництва кабельних систем надвисоких напруг»,
завідувач кафедри електроізоляційної та кабельної техніки, д.т.н.
професора Гурин Анатолій Григорович. (Указ Президента України
№110/2019)

ПРЕМІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
за розроблення та впровадження інноваційних технологій  -

Клочко Олександр Олександрович 
(Розпорядження КМУ № 234-р від 24 квітня 2019 р.)
ГРОМАДСЬКИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

«ХАРКІВ РАКЕТНО-КОСМІЧНИЙ»
За самовіддану працю і у зв'язку з 105-річчям від дня

народження одного з першопрохідців вітчизняного
ракетобудування, Двічі Героя соціалістичної праці, академіка
Національної академії наук України, Почесного громадянина
м Харкова, Головного конструктора систем управління
Сергєєва Володимира Григоровича, Почесною медаллю
Сергєєва В.Г. нагороджується - Товажнянський Леонід
Леонідович (Наказ № З-01 від 09.04.2019 р).
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СТИПЕНДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

1. Ларін Олексій Олександрович – директор ННІ ФІ.

СТИПЕНДІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

1. Заковоротному Олександру Юрійовичу, доктору
технічних наук, вченому секретарю НДЧ;
2. Носирєву Олександру Олександровичу, кандидату
географічних наук, доценту кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності та фінансів.
3. Кожушку Андрію Павловичу, кандидату технічних наук,
доценту кафедри автомобіле- та тракторобудування.
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НАГОРОДИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ: 

Подяка МОН України:

1. Сокол Євген Іванович – ректор НТУ «ХПІ»;
2. Мигущенко Руслан Павлович – проректор НТУ «ХПІ»;
3. Дмитрик Віталій Володимирович - завідувач кафедри 
сварки;
4. Заковоротний Олександр Юрійович – вчений секретар 
НТУ «ХПІ»;
5. Семенов Сергій Геннадійович – завідувач кафедри
обчислювальної техніки та програмування;
6. Бабич Олександр Вікторович – голова циклової комісії
дисциплін програмної інженерії Полтавського
політехнічного коледжу НТУ «ХПІ»;
7. Калюжна Ольга Михайлівна – голова циклової комісії
дисциплін фізичного виховання Полтавського
політехнічного коледжу НТУ «ХПІ»;
8. Шишко Тетяна Сергіївна – голова циклової комісії
філологічних дисциплін Полтавського політехнічного
коледжу НТУ «ХПІ».
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Грамота МОН України:
1. Соболь Олег Валентинович, кафедра
«Матеріалознавство»

Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти»

1. Любчик Леонід Михайлович - завідувач кафедри
комп'ютерної математики та аналізу даних

Нагрудний знак МОН України 

«За наукові та освітні досягнення»

1. Березуцький В'ячеслав Володимирович - завідувач
кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища»

2. Бондаренко Володимир Омелянович - професора
кафедри передачі електричної енергії.

ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР НТУ «ХПІ»

1. Ян Аврайцевич - член-кореспондент Польської Академії
наук професор Технічного університету Лодзі (Польща).
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НАГОРОДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
Почесна Грамота Харківської Обласної Державної Адміністрації:

1. Годлевський Михайло Дмитрович - завідуючий кафедри
програмної інженерії та інформаційних технологій управління
2. Сіренко Микола Миколайович - директор Центру заочного та
дістанційного навчання
3. Красіков Михайло Михайлович, доц. кафедри етики, естетики та
історії культури

Подяка голови Харківської Обласної Державної 
Адміністрації:

1. Ткачук Микола Анатолійович - завідувач кафедри «Теорія і
системи автоматизованого проектування механізмів и машин»

Грамота Харківської обласної ради:
1. Савенков Анатолій Сергійович - професор кафедри «Хімічної
технології неорганічніх речовини, каталізу та екології»
2. Шабанова Галина Миколаївна - заступник директора ННІ ХТІ з
наукової роботи.

Подяка голови Харківської обласної ради:
1. Піротті Євген Леонідович - професор кафедри "Комп'ютерна
математика та аналіз даних"
2. Куценко Олександр Сергійович - завідувач кафедри
автоматизованих систем керування
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ГРАМОТА ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ:
1. Бортніков Віктор Якович, начальник навчального відділу.
2. Жадан Тетяна Андріївна, доцент кафедра економічного аналізу та
обліку
3. Білоус Олеся Валеріївна, кафедра фізичного виховання
4. Півень Олена Миколаївна, заступник директора ННІ ХТІ з навчально-
методичної роботи.
5. Мірошниченко Денис Вікторович, завідувач кафедри технології
переробки нафти, газу та твердого палива
6. Михлин Юрий Владимирович, професор кафедри прикладної
математики.
7. Носков Валентин Іванович, доктора технічних наук, професор кафедри
обчислювальної техніки та програмування.
8. Сокол Володимир Євгенович, доцент, к.т.н., доцент кафедри ПІІТУ
9. Білецький Володимир Степанович, професор кафедри видобутку
нафти, газу та конденсату.
13. Брінь Павло Володимирович, доцент кафедри менеджменту та
оподаткування.
10. Ромашов Юрій Володимирович, д.т.н., професор кафедри
парогенераторобудування.
11. Гончаренко Тетяна Євгенівна, завідувач кафедри іноземних мов.
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ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
В ГАЛУЗІ НАУКИ

1. «Технічні науки» стипендія імені Георгія Федоровича
Проскури для видатних науковців: Гриб Олег
Герасимович - завідувач кафедри «Автоматизація та
кібербезпека енергосистем»

2. «Фізика та астрономія» – стипендія імені Кирила
Дмитровича Сінельникова для обдарованих молодих
науковців: Мінакова Ксенія Олександрівна – к.ф-м.н., ст.
викл. каф. фізики.

3. «Хімія» – стипендія імені Миколи Миколайовича
Бекетова для видатних науковців: Крамаренко Віктор
Юрійович – д.х.н., доцент каф. органічної хімії, біохімії,
лакофарбових матеріалів та покрить.
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ВІДЗНАКИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: 
Почесна грамота виконкому Харківської міської ради:

1. Краснопольський Юрій Михайлович, професор кафедри
біотехнології, біофізики і аналітичної хімії
2. Ведь Валерій Євгенович, в.о. завідувача кафедрою інтегрованих
технологій процесів та апаратів
3. Ганжа Антон Миколайович, завідувач кафедри теплотехніки та
енергоефективних технологій
4. Резінкіна Олег Лук'янович, завідуючий кафедри «Теоретичні
основи електротехніки»

Подяка Харківського міського голови:
1. Усатий Олександр Павлович, завідуючий кафедри
турбінобудування
2. Сучков Григорій Михайлович, завідувач кафедри
комп'ютерних та радіоелектронних систем контролю та
діагностики
3. Милих Володимир Іванович, завідувач кафедри електричних
машин
4. Тижненко Леонід Петрович, завідувач відділу НДЧ з науково-
технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи
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ГРАМОТА РЕКТОРА НТУ «ХПІ»:

1. Молчанов Георгій Ігорович, старший викладач кафедри
обчислювальної техніки та програмування.
2. Старіков Вадим Володимирович, д.т.н. с.н.с. кафедра
фізики металів і напівпровідників
3. Дженюк Наталія Володимирівна, старший викладач
кафедри «Системи інформації».
4. Толкачов Максим Юрійович, старший викладач кафедри
«Системи інформації»
5. Хомяк Юрій Валентинович, доцент кафедри комп'ютерних
та радіоелектронних систем контролю та діагностики.
6. Мироненко Олександр Леонідович, доцент кафедри ІТМ
ім. Семка
7. Нащекіна Ольга Миколаївна, доцент кафедри
менеджменту та оподаткування
8. Кузьменко Олександр Васильович, доцент кафедри
педагогічних наук
9. Самаріна Вікторія Вікторівна, доцент кафедри ДІМП
10. Леус Галина Миколаївна, диспетчер дирекції ННІ МІТ
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11. Дементій Раїса Миколаївна, заступник начальника
навчального відділу.
12. Чередніченко Ольга Юріївна, доцент, к.т.н., доцент
кафедри ПІІТУ
13. Мазур Тетяна Сергіївна, методист навчального відділу.
14. Хрипунова Аліна Леонідівна, доцент кафедри природніх
наук
15. Северин Надія Василівна, доцент кафедри гуманітарних
наук
16. Заверющенко Микола Петрович, ст. викладач кафедри
української, російської мов і прикладної лінгвістики.
17. Конотопська Тетяна Борисівна, завідувач відділу НДЧ
18. Зюбанова Світлана Іванівна, каф. фізичної хімії.
19. Мєшков Денис Вікторович, доцент кафедри двигунів
внутрішнього сгоряння
20. Гейко Геннадій Вікторович, старший викладач кафедри
обчислювальної техніки та програмування.
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ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ 
У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ НТУ «ХПІ»

(Вересень 2018 р. - серпень 2019 р.)

Всього кандидатських дисертацій – 49, з них – співробітники НТУ «ХПІ» – 28,
іноземних громадян – 1.

Всього докторських дисертацій – 12, з них – 6 співробітники НТУ «ХПІ»

Спеціалізован
і

вчені ради

Кандидатські дисертації
(співробітники НТУ «ХПІ»)

Докторські дисертації
(співробітники НТУ «ХПІ»)

Д 64.050.03 9 (з них 5 – ХПІ)
2 (з них 2 – ХПІ: Єрмоленко Ірина Юріївна; 

Штефан Вікторія Володимирівна)

Д 64.050.04 3 (з них 3 – ХПІ)
Д 64.050.05 1 1
К 64.050.06 6 (з них 4 – ХПІ)
Д 64.050.07 4 (з них 3 – ХПІ)

Д 64.050.08 2
1 (з них 1 – ХПІ: 

Байда Євген Іванович)
Д 64.050.09 3 1

Д 64.050.10 3 (з них 2 – ХПІ)
1 (з них 1 – ХПІ: Мартиненко Геннадій 

Юрійович)

Д 64.050.11 2 (з них 2 – ХПІ)
Д 64.050.12 2 (з них 1 – ХПІ) 2
Д 64.050.13 3 (з них 3 – ХПІ)

Д 64.050.14
9 (з них 5 – ХПІ, 

1 іноземець)
1

Д 64.050.17 2
3 (з них 2 – ХПІ: Томашевський Роман 

Сергійович; Гетьман Андрій 
Володимирович)
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Підсумки діяльності вченої ради університету 
за  ІІ половину 2018-2019 навчального року

№ Найменування
25.01.

2019

01.03.

2019

29.03.

2019

23.04.

2019

24.05.

2019

І 

полови

на

11 

полови

на

Всьо

го

1. Представлення до вчених 

звань 5 4 2 3 7 17 21 38

2. Заміщення вакантних 

посад 2 6 4 1 8 28 21 49

3. Звіти голів спецрад 1 1 1 1 4 4 8

4. Звіти докторантів 1 1 1 2 4 5 9

5. Звіти стипендіатів 3 3 3

6. Затвердження освітніх

програм 6 6 4 3 2 8 21 29

7. Затвердження тем 

докторських дисертацій 1 2 2 1 5 6 11

8. Надання права 

керівництва аспірантами
1 1 7 2 9

9. Затвердження положень 5 4 2 2 11 13 24

10. Рекомендації до друку 11 12 2 5 5 98 35 133

11. Іменні стипендії 7 2 1 10 10
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