
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Н А К А З 

 

« 28 » лютого 2023 р.        № 52 ОД 

м. Харків 

 

 
Про проведення конкурсу магістерських  

дипломних робіт, що захищені в 2022 році  

і створення комісії. 

 

З метою удосконалення навчально-виховної та науково-методичної 

роботи в університеті, підвищення рівня педагогічної майстерності 

професорсько-викладацького складу, покращення якості дипломних робіт 

кваліфікаційного рівня магістра, виконання контролю за проектуванням та 

покращення підготовки фахівців  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Створити постійно діючу комісію з проведення конкурсу на кращі дипломні 

магістерські роботи у складі:  

1.1. ЛЮБАРСЬКИЙ Борис Григорович – голова комісії, завідувач кафедри 

«Електричного транспорту та тепловозобудування»; 

1.2. БОРИСЕНКО Ольга Михайлівна – заступник голови комісії, доцент 

кафедри «Парогенераторобудування»; 

1.3. МАРЦЕНЮК Світлана Василівна – секретар комісії, провідний інженер 

НДЧ відділу науково-технічної інформації і патентно-ліцензійної роботи; 

Члени комісії: 

1.4. АРТЕМЕНКО Валентина Мефодіївна – доцент кафедри «Технічна 

електрохімія»; 

1.5. АНДРЄЄВ Юрій Михайлович – професор кафедри «Комп’ютерне 

моделювання процесів і систем»; 

1.6. БОГОЯВЛЕНСЬКА Олена Володимирівна – доцент кафедри «Переробка 

нафти, газу та твердого палива»; 

1.7. БОРИСЕНКО Євген Анатолійович – доцент кафедри «Інформаційно-

вимірювальні технології та системи»; 

1.8. ВЕДЬ Олена Валеріївна – старший викладач «Мультимедійні та інтернет 

технології і системи»; 

1.9. ВОДОРІЗ Ольга Станіславівна – старший викладач кафедри «Фізики»; 

1.10. ВОЛКОВ Олег Олексійович – доцент кафедри «Матеріалознавство»; 

1.11. ГОРБУНОВ Костянтин Олександрович – професор кафедри «Інтегровані 

технології процесів і апаратів»; 



1.12. ГУБСЬКИЙ Сергій Олександрович – доцент кафедри «Комп’ютерне 

моделювання та інтегровані технології обробки тиском»; 

1.13. ДАШКЕВИЧ Андрій Олександрович – доцент кафедри «Геометричне 

моделювання і комп’ютерна графіка»; 

1.14. ДМИТРІЄНКО Ольга В’ячеславівна – доцент кафедри «Гідравлічні 

машини ім. Г.Ф. ПРОСКУРИ»; 

1.15. ЖАДАН Тетяна Андріївна – доцент кафедри «Туризму і готельно-

ресторанного бізнесу»: 

1.16. КАЛАГІН Юрій Аркадійович – професор кафедри «Соціологія і публічне 

управління»; 

1.17. КОЖУШКО Андрій Павлович – доцент кафедри «Автомобіле і 

тракторобудування»; 

1.18. КОШЕЛЬНИК Олександр Вадимович – доцент кафедри «Теплотехніка та 

енергоефективні технології»; 

1.19. КРАСНІКОВ Ігор Леонідович – професор кафедри «Автоматизація 

технологічних систем та екологічного моніторингу»; 

1.20. КРУПА Галина Григорівна – заступник начальника методичного відділу; 

1.21. ЛОБАЧ Олена Володимирівна – доцент кафедри «Стратегічне 

управління»; 

1.22. МАКОВОЗ Оксана Сергіївна – професор кафедри «Менеджменту»;  

1.23. МАРДУС Наталія Юріївна – професор кафедри «Обліку і фінансів»; 

1.24. МАРШУБА В’ячеслав Павлович – доцент кафедри «Зварювання»; 

1.25. МАСАЛІТІНА Наталія Юріївна – доцент кафедри «Біотехнології, 

біофізики та аналітичної хімії»; 

1.26. МЕЗЕЦЕВ Микола Вікторович – професор кафедри «Комп’ютерна 

інженерія та програмування»; 

1.27. МІРОШНИЧЕНКО Вікторії Марківна – доцент кафедри «Ділова іноземна 

мова і переклад»; 

1.28. НАГОРНИЙ Андрій Олегович – доцент кафедри «Технологія кераміки, 

вогнетривів, скла та емалей»; 

1.29. НЕЧИПОРЕНКО Дмитро Ігорович – доцент кафедри «Хімічна техніка та 

промислова екологія»; 

1.30. ПІВЕНЬ Олена Миколаївна – професор кафедри «Технологія жирів і 

продуктів бродіння»; 

1.31. ПОГОРЄЛОВА Тетяна Олексіївна – доцент кафедри «Економіки бізнесу і 

міжнародних економічних відносин»; 

1.32. ПОЛЯКОВ Ігор Олександрович – доцент кафедри «Фізичне виховання»; 

1.33. РАЙКО Валентина Федорівна – професор кафедр «Охорона праці та 

навколишнього середовища»; 

1.34. ТЮТЮНІК Лариса Іванівна – доцент кафедри 

«Парогенераторобудування»; 

1.35. ЧЕРНОБРОВКІНА Світлана Віталіївна – доцент кафедри «Маркетинг»; 

1.36. ШАЙДА Віктор Петрович – доцент кафедри «Електричні машини»; 

1.37. РОГАЧОВА Олена Іванівна – професор кафедри «Фізика»; 




