
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

„Харківський політехнічний інститут ” 
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« 04  »   __ листопада __   2021р.              №  1723 С    

м. Харків 
 
Про затвердження результатів 

атестації наукових працівників 

науково-дослідної частини НТУ «ХПІ» 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про атестацію наукових працівників» від 13.08.1999  № 1475 у редакції від 

03.04.2019, наказів НТУ «ХПІ» від 10.08.2021 №348 ОД та від 13.09.2021 №391 ОД, 

 

НАКАЗУЮ : 

 

1. Затвердити результати атестації наукових працівників в підрозділах науково-дослідної 

частини НТУ «ХПІ»: 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

«МОЛНІЯ»»: 

1.1 БАРАНОВА Михайла Івановича, головного наукового співробітника, затвердити на 

посаді головного наукового співробітника, 

1.2 ГУЧЕНКА Олександра Анатолійовича, наукового співробітника, затвердити на посаді 

наукового співробітника, 

1.3 КІПРИЧ Світлану Вікторівну, наукового співробітника, затвердити на посаді 

наукового співробітника, 

1.4 КНЯЗЄВА Володимира Володимировича, провідного наукового співробітника, 

затвердити на посаді провідного наукового співробітника, 

1.5 КОЛІУШКА Георгія Михайловича, провідного наукового співробітника, затвердити 

на посаді провідного наукового співробітника, 

1.6 КРАВЧЕНКА Володимира Івановича, головного наукового співробітника, затвердити 

на посаді головного наукового співробітника, 

1.7 НЕМЧЕНКА Юрія Семеновича, старшого наукового співробітника, затвердити на 

посаді старшого наукового співробітника, 

1.8 ПЛІЧКА Андрія Валерійовича, наукового співробітника, затвердити на посаді 

наукового співробітника, 

1.9 РУДЕНКА Сергія Сергійовича, старшого наукового співробітника, затвердити на 

посаді старшого наукового співробітника, 

1.10 САРАЄВА Олександра Івановича, наукового співробітника, затвердити на посаді 

наукового співробітника, 

1.11 ЧЕРНУХІНА Олександра Юрійовича, старшого наукового співробітника, затвердити 

на посаді старшого наукового співробітника, 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ: 

Кафедра двигунів внутрішнього згоряння  

1.12 КРАВЧЕНКА Сергія Олександровича, провідного наукового співробітника, 

затвердити на посаді провідного наукового співробітника, 
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1.13 КАРЯГІНА Ігоря Миколайовича, старшого наукового співробітника, затвердити на 

посаді старшого наукового співробітника, 

1.14 АРІАНА Расула Рахман, наукового співробітника, затвердити на посаді наукового 

співробітника, 

1.15 ПАРСАДАНОВА Ігоря Володимировича, головного наукового співробітника, 

затвердити на посаді головного наукового співробітника, 

1.16 РИКОВУ Інну Віталіївну, старшого наукового співробітника, затвердити на посаді 

старшого наукового співробітника, 

1.17 САВЧЕНКА Анатолія Вікторовича, наукового співробітника, затвердити на посаді 

наукового співробітника, 

Кафедра турбінобудування 

1.18 КОНОНЕНКА Сергія Миколайовича, молодшого наукового співробітника, 

затвердити на посаді молодшого наукового співробітника строком на один рік, 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ 

Кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин 

1.19 БІБІКА Дмитра Вікторовича, наукового співробітника, затвердити на посаді 

наукового співробітника, 

1.20 ВАСИЛЬЄВА Антона Юрійовича, старшого наукового співробітника, затвердити на 

посаді старшого наукового співробітника, 

1.21 ВЕРЕТЕЛЬНИКА Олега Вікторовича, наукового співробітника, затвердити на посаді 

наукового співробітника, рекомендувати на посаду старшого наукового співробітника, 

1.22 ГРАБОВСЬКОГО Андрія Володимировича, старшого наукового співробітника, 

затвердити на посаді старшого наукового співробітника, рекомендувати на посаду 

провідного наукового співробітника, 

1.23 ЖАДАН Юлію Володимирівну, молодшого наукового співробітника, затвердити на 

посаді молодшого наукового співробітника, 

1.24 КЛОЧКОВА Іллю Євгеновича, молодшого наукового співробітника, затвердити на 

посаді молодшого наукового співробітника, 

Кафедра матеріалознавства  

1.25 ГОРОВУ Олену Павлівну, старшого наукового співробітника, затвердити на посаді 

старшого наукового співробітника, 

1.26 ПІНЧУК  Наталію Володимирівну, молодшого наукового співробітника, затвердити 

на посаді молодшого наукового співробітника, рекомендувати на посаду наукового 

співробітника, 

Кафедра інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім 

О.О.Морозова 

1.27 ТКАЧУКА Миколу Миколайовича, старшого наукового співробітника, затвердити на 

посаді старшого наукового співробітника, рекомендувати на посаду провідного наукового 

співробітника, 

1.28 ЯРМАКА Миколу Сергійовича, старшого наукового співробітника, затвердити на 

посаді старшого наукового співробітника, 

Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ім. Семка  

1.29 ГРАБЧЕНКА Анатолія Івановича, головного наукового співробітника, затвердити на 

посаді головного наукового співробітника, 

1.30 СЕВИДОВУ Олену Костянтинівну, старшого наукового співробітника, затвердити на 

посаді старшого наукового співробітника, 

1.31 РОМАШОВА Дмитра Володимировича, молодшого наукового співробітника, 

затвердити на посаді молодшого наукового співробітника, 

1.32.РУДНЄВА Олександра Вікторовича, старшого наукового співробітника, затвердити 

на посаді старшого наукового співробітника, 

1.33 ФЕДОРЕНКА Дмитра Олеговича, молодшого наукового співробітника, затвердити на 

посаді молодшого наукового співробітника, 
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ 

Кафедра фізичної хімії  

1.34 КРИВОБОК Наталію Анатоліївну, інженера, затвердити на посаді інженера, 

рекомендувати на посаду молодшого наукового співробітника, 

Кафедра  технічної  електрохімії  

1.35 КОВАЛЕНКО Юлію Іванівну, старшого наукового співробітника, затвердити на 

посаді старшого наукового співробітника, 

1.36 МАЙЗЕЛІС Антоніну Олександрівну, старшого наукового співробітника, затвердити 

на посаді старшого наукового співробітника, рекомендувати на посаду провідного 

наукового співробітника, 

Кафедра технологія кераміки, вогнетривів скла та емалей 

1.37 ГАМОВУ Ольгу Олександрівну, молодшого наукового співробітника, затвердити на 

посаді молодшого наукового співробітника, рекомендувати на посаду наукового 

співробітника, 

1.38 СТАРОЛАТ Олену Євгенівну, наукового співробітника, затвердити на посаді 

наукового співробітника, 

Кафедра технологія переробки нафти, газу та твердого палива 

1.39 КАРНОЖИЦЬКОГО Павла Володимировича, провідного наукового співробітника, 

затвердити на посаді провідного наукового співробітника, 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

Кафедра фізики  

1.40 НІКОЛАЄНКО Ганну Олександрівну, молодшого наукового співробітника, 

затвердити на посаді молодшого наукового співробітника, 

Кафедра динаміки та міцності машин  

1.41 МАРТИНЕНКА Володимира Геннадійовича, старшого наукового співробітника, 

затвердити на посаді старшого наукового співробітника, 

Кафедра фізики металів і напівпровідників  

1.42 КОНДРАТЕНКА Валерія Володимировича, головного наукового співробітника, 

затвердити на посаді головного наукового співробітника, 

1.43 ЛЮБОВА Віктора Миколайовича,  наукового співробітника, затвердити на посаді 

наукового співробітника, 

1.44 МИХАЙЛОВА Ігоря Федоровича, головного наукового співробітника, затвердити на 

посаді головного наукового співробітника, 

1.45 МЕРІУЦА Андрія Володимировича, старшого наукового співробітника, затвердити 

на посаді старшого наукового співробітника, 

1.46 ПОДТЄЛЄЖНІКОВА Анатолія Олександровича, старшого наукового співробітника, 

затвердити на посаді старшого наукового співробітника, 

1.47 СЛІПЧЕНКО Олену Вікторівну, старшого наукового співробітника, затвердити на 

посаді старшого наукового співробітника, 

Кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики 

1.48 НІКІТІНА Віктора Олексійовича, молодшого наукового співробітника, затвердити на 

посаді молодшого наукового співробітника, 

1.49 ХАРЧЕНКА Миколу Михайловича, наукового співробітника, затвердити на посаді 

наукового співробітника, 

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ НДЧ 

1.50 БРЕСЛАВСЬКУ Олену Олександрівну, наукового співробітника, затвердити на 

посаді наукового співробітника, 

1.51 ТАТЬКОВА Володимира Вікторовича провідного наукового співробітника, 

затвердити на посаді провідного наукового співробітника. 

 

2. Призначити позачергову атестацію: 
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2.1 КОНОНЕНКУ Сергію Миколайовичу, молодшому науковому співробітнику кафедри 

турбінобудування. Строк проведення – листопад 2022 року.  

 

3. Керівникам структурних підрозділів НТУ «ХПІ», науковим керівникам бюджетних та 

госпдоговірних наукових робіт, керуватися в своїй роботі рішеннями та рекомендаціями 

атестаційної комісії. 

 

4. Начальнику відділу діловодства та канцелярії ХУДОЛЕЙ Людмилі Василівні довести 

цей наказ до відома всіх структурних підрозділів. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової роботи, голову 

атестаційної комісії МАРЧЕНКА Андрія Петровича. 

 

 

Підстава: протоколи засідань атестаційної комісії НТУ «ХПІ» від 11.10.2021р. №1, від 

18.10.2021р. №2, від 19.10.2021р. №3, від 2010.2021р. №4, від 21.10.2021р. №5 та витяг з 

протоколу засідання науково-технічної ради НТУ «ХПІ» від 03.11.2021р. №6. 

 

 

 

 

Ректор 

 

 

 

Євген СОКОЛ 

 

 


