МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ
УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
«21» квітня 2020 р.

№ 48

Про склад ЕК щодо прийому Державних
іспитів та захисту випускних кваліфікаційних робіт
на рівень бакалавра у 2019/2020 навчальному році
На підставі "Положення про організацію освітнього процесу в ХНАДУ",
затвердженого наказом ректора від 24 квітня 2015 року № 59, "Положення
про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії»,
затвердженого наказом ректора від 27 березня 2015 року № 46-А, списку
голів ЕК, затвердженого ректором університету від 24 жовтня 2019 року
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад комісій щодо прийому Державних іспитів та захисту
випускних кваліфікаційних робіт на рівень бакалавра у 2019/2020 н.р.
Спеціальність 274 - Автомобільний транспорт (денна форма навчання)
ЕК-1
1. Мирошниченко Олександр Геннадійович
– голова, директор
автотранспортного підприємства «Миранна», м. Харків;
2. Волков Володимир Петрович – заступник голови, завідувач кафедри
технічної експлуатації та сервісу автомобілів (ТЕСА), професор;
3. Кривошапов Сергій Іванович – доцент кафедри ТЕСА;
4. Мастепан Сергій Миколайович – доцент кафедри ТЕСА.
ЕК-2
1. Шуляк Михайло Леонідович – голова, професор кафедри трактори та
автомобілі Харківського національного технічного університету
сільського господарства ім. П. Василенка;
2. Мармут Ігор Арнольдович – заступник голови, доцент кафедри ТЕСА;
3. Дитятьєв Олександр Васильович – доцент кафедри ТЕСА;
4. Горбік Юрій Васильович – доцент кафедри ТЕСА.

Напрям: 6.070106 – Автомобільний транспорт (заочна форма навчання)
1. Мирошниченко Олександр Геннадійович
– голова, директор
автотранспортного підприємства «Миранна», м. Харків;
2. Волков Володимир Петрович – заступник голови, завідувач кафедри
ТЕСА, професор;
3. Мармут Ігор Арнольдович – доцент кафедри ТЕСА;
4. Кривошапов Сергій Іванович – доцент кафедри ТЕСА.
Спеціальність 142 – Енергетичне машинобудування
(денна форма навчання)
1. Кравченко Сергій Олександрович – голова, старший науковий
співробітник кафедри двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ»;
2. Прохоренко Андрій Олексійович – заступник голови, завідувач кафедри
двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), професор;
3. Абрамчук Федір Іванович – професор кафедри ДВЗ;
4. Грицюк Олександр Васильович – професор кафедри ДВЗ.
Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування (денна форма навчання)
1. Дущенко Владислав Васильович – голова, професор кафедри
інформаційних технологій і систем колісних і гусеничних машин
Харківського національного технічного університету «ХПІ»;
2. Клименко Валерій Іванович – заступник голови, завідувач кафедри
автомобілів, професор;
3. Шуклінов Сергій Миколайович – професор кафедри автомобілів;
4. Леонтьєв Дмитро Миколайович – доцент кафедри автомобілів.
Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування (денна форма навчання)
Напрям – 6.050503 Машинобудування (заочна форма навчання)
ЕК-1
1. Бережний Роман Анатолійович – голова, менеджер з інженірінгу
скребкових конвеєрів департаменту інженірінгу з івезіонно-підземних
розробок ВАТ «КОРУМГРУП», м. Харків;
2. Венцель Євген Сергійович – заступник голови, професор кафедри
будівельних і дорожніх машин (БДМ);
3. Пімонов Ігор Георгійович – доцент кафедри БДМ;
4. Богатов Олег Ігорович – доцент кафедри метрології і безпеки
життєдіяльності (МБЖД).

ЕК-2
1. Коломійченко Володимир Костянтинович – голова, голова правління
ПРАТ Харківське управління механізації № 11;
2. Шевченко Валерій Олександрович – заступник голови, завідувач кафедри
БДМ, доцент;
3. Щербак Олег Віталійович – доцент кафедри БДМ;
4. Попов Володимир Михайлович – доцент кафедри МБЖД.
Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка (денна форма навчання)
1. Скляров Володимир Васильович – голова, вчений секретар Національного
наукового центру «Інститут метрології», м. Харків;
2. Полярус Олександр Васильович – заступник голови, завідувач кафедри
МБЖД, професор;
3. Сахацький Віталій Дмитрович – професор кафедри МБЖД;
4. Коваль Олександр Андрійович – доцент кафедри МБЖД.
Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка (денна форма навчання)
Напрям: 6.050702 – Електромеханіка (заочна форма навчання)
1. Далека Василь Хомич – голова, професор кафедри електричного
транспорту
Харківського
національного
університету
міського
господарства ім. О.М. Бекетова;
2. Бажинов Олексій Васильович – заступник голови, завідувач кафедри
автомобільної електроніки, професор;
3. Двадненко Володимир Якович – професор кафедри автомобільної
електроніки;
4. Гнатов Андрій Вікторович – професор кафедри автомобільної
електроніки.
Спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення
(денна форма навчання)
Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки (денна форма навчання)
1. Алексієв Володимир Олегович – голова, професор кафедри кібербезпеки
та інформаційних технологій Харківського національного економічного
університету ім. С. Кузнеця;
2. Ніконов Олег Якович – заступник голови, завідувач кафедри
комп’ютерних технологій і мехатроніки, професор;
3. Алексієв Олег Павлович – професор кафедри комп’ютерних технологій і
мехатроніки;
4. Клец Дмитро Михайлович – провідний науковий співробітник кафедри
комп’ютерних технологій і мехатроніки, професор.

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології (денна форма навчання)
Напрям: 6.050202 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології (заочна форма навчання)
1. Овчаренко Віталій Євгенович – голова, заступник генерального директора
з наукової роботи, ДП «Науково-дослідний технологічний інститут
приладобудування», професор, м. Харків;
2. Нефьодов Леонід Іванович – заступник голови, завідувач кафедри
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (АКІТ), професор;
3. Петренко Юрій Антонович – професор кафедри АКІТ;
4. Ільге Ігор Генріхович – доцент кафедри АКІТ.
Спеціальність 132 – Матеріалознавство (денна форма навчання)
1. Нежебовський Віктор Володимирович – голова, заступник головного
інженера ПАТ Харківський машинобудівельний завод «Світло шахтаря»;
2. Глушкова Діана Борисівна – заступник голови, завідувач кафедри
технології металів та матеріалознавства, професор;
3. Дощечкіна Ірина Василівна – доцент кафедри технології металів та
матеріалознавства;
4. Костіна Людмила Леонідівна – доцент кафедри технології металів та
матеріалознавства.
Спеціальність 015.13 – Професійна освіта. Транспорт
(денна форма навчання)
Спеціальність 015.20 – Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та
сертифікація (денна форма навчання)
1. Приходько Ігор Іванович – голова, професор кафедри військового
навчання та виховання національної академії Національної гвардії
України, м. Харків
2. Подригало Михайло Абович – заступник голови, завідувач кафедри
технології машинобудування та ремонту машин (ТМ і РМ), професор;
3. Бондаренко Володимир Васильович – професор кафедри філософії та
педагогіки професійної підготовки;
4. Полянський Олександр Сергійович – професор кафедри ТМ і РМ;
5. Рибалко Ірина Вільгельмівна – доцент кафедри ТМ і РМ.

Спеціальність 131 – Прикладна механіка (денна форма навчання)
1. Тернюк Микола Емануїлович – голова, Президент міжнародної академії
наук та інноваційних технологій;
2. Подригало Михайло Абович – заступник голови, завідувач кафедри
ТМ і РМ, професор;
3. Дудукалов Юрій Володимирович – професор кафедри ТМ і РМ;
4. Абрамов Дмитро Володимирович – доцент кафедри ТМ і РМ.
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія
(денна форма навчання)
ЕК-1
1. Зражевець Євген Маркович – голова, заступник директора з безпеки руху
ДП «Дороги Харківщини»;
2. Догадайло Олександр Олександрович – заступник голови, доцент кафедри
будівництва та експлуатації автомобільних доріг;
3. Фоменко Галина Романівна – доцент кафедри проектування доріг, геодезії
і землеустрою;
4. Єфремов Сергій Всеволодович – доцент кафедри технології дорожньобудівельних матеріалів і хімії (ТДБМ і хімії).
ЕК-2
1. Турченко Ігор Вікторович – голова, директор ДП «Дороги Харківщини»;
2. Сєдов Андрій Віталійович – заступник голови, доцент кафедри
будівництва та експлуатації автомобільних доріг;
3. Оксак Сергій Володимирович – доцент кафедри ТДБМ і хімії;
4. Мусієнко Ігор Володимирович – доцент кафедри проектування доріг,
геодезії і землеустрою.
ЕК-3
1. Кузнецов Руслан Вікторович – голова, головний інженер ВАТ
«Харківметропроект»;
2. Кожушко Віталій Петрович – заступник голови, завідувач кафедри мостів,
конструкцій та будівельної механіки, професор;
3. Більченко Анатолій Васильович – професор кафедри мостів, конструкцій
та будівельної механіки;
4. Бережна Катерина Вікторівна – доцент кафедри мостів, конструкцій та
будівельної механіки.

Напрям: 6.060101 – Будівництво (заочна форма навчання)
1. Турченко Ігор Вікторович – голова, директор ДП «Дороги Харківщини»;
2. Чугуєнко Сергій Анатолійович – заступник голови, доцент кафедри
будівництва та експлуатації автомобільних доріг;
3. Маляр Володимир Володимирович – доцент кафедри ТДБМ і хімії;
4. Дорожко Євген Вікторович – доцент кафедри проектування доріг, геодезії
і землеустрою.
Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій (денна форма навчання)
1. Бізікін Сергій Вікторович – голова, директор ДП «Східне підприємство
геодезії, картографії та геоінформатики «Східгеоінформ»;
2. Батракова Анжеліка Геннадіївна – заступник голови, завідувач кафедри
проектування доріг, геодезії і землеустрою, д.т.н.;
3. Коваленко Людмила Олександрівна – доцент кафедри проектування доріг,
геодезії і землеустрою;
4. Казаченко Людмила Михайлівна – доцент кафедри проектування доріг,
геодезії і землеустрою.
Спеціальність 101 – Екологія (денна форма навчання)
Напрям 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування
(заочна форма навчання)
1. Гриценко Анатолій Володимирович – голова, директор науково-дослідної
установи УКРНДІЕП, м. Харків;
2. Внукова Наталія Володимирівна – заступник голови, завідувач кафедри
екології, професор;
3. Юрченко Валентина Олександрівна – професор кафедри екології;
4. Позднякова Олена Ігорівна – доцент кафедри екології.
Спеціальність 275.03 – Транспортні технології на автомобільному
транспорті (денна форма навчання)
Напрям: 6.070101 – Транспортні технології (автомобільний транспорт)
(заочна форма навчання)
ЕК-1
1. Бутько Тетяна Василівна – голова, завідувач кафедри управління
експлуатаційною роботою Українського державного університету
залізничного транспорту, м. Харків;
2. Нагорний Євген Васильович – заступник голови, завідувач кафедри
транспортних технологій, професор;
3. Нефьодов Віктор Миколайович – заступник декана факультету
транспортних систем, доцент (за згодою);

4. Холодова Ольга Олександрівна – доцент кафедри організації і безпеки
дорожнього руху;
5. Ковцур Катерина Григорівна – доцент кафедри транспортних систем і
логістики.
ЕК-2
1. Степко Олександр Іванович – голова, голова правління ПАТ АТП– 16364,
м. Харків;
2. Горбачов Петро Федорович – заступник голови, завідувач кафедри
транспортних систем і логістики, професор;
3. Бажинов Анатолій Васильович – доцент кафедри організації і безпеки
дорожнього руху;
4. Калініченко Олександр Петрович – доцент кафедри транспортних
технологій.
Спеціальність 073 – Менеджмент (денна форма навчання)
Напрям: 6.030601 – Менеджмент (заочна форма навчання)
1. Болдирєв Олег Вікторович – голова, заступник директора ПАТ
«Харківське підприємство автобусних станцій»;
2. Криворучко Оксана Миколаївна – заступник голови, завідувач кафедри
менеджменту, професор;
3. Шинкаренко Володимир Григорович – професор кафедри менеджменту;
4. Федотова Ірина Володимирівна – доцент кафедри менеджменту.
Спеціальність 051 – Економіка (денна форма навчання)
Спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(денна форма навчання)
Напрям: 6.030504 – Економіка підприємства (заочна форма навчання)
1. Аванесова Ніна Едуардівна – голова, завідувач кафедри менеджменту та
публічного адміністрування Харківського національного університету
будівництва та архітектури, професор;
2. Дмитрієв Ілля Андрійович – заступник голови, декан факультету
управління та бізнесу, професор;
3. Шевченко Інна Юріївна – завідувач кафедри економіки і
підприємництва, д.е.н.;
4. Шершенюк Олена Миколаївна – доцент кафедри економіки і
підприємництва.

Спеціальність 071 – Облік і оподаткування (денна форма навчання)
Напрям: 6.030509 – Облік і аудит (заочна форма навчання)
1. Савченко Тетяна В´ячеславівна – голова, головний бухгалтер ТОВ фірма
«Орбіс», м. Харків;
2. Маліков Володимир Васильович – заступник голови, завідувач кафедри
обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин, професор;
3. Ковальова Тетяна Володимирівна – доцент кафедри обліку,
оподаткування та міжнародних економічних відносин;
4. Вербицька Вікторія Іванівна – доцент кафедри обліку, оподаткування та
міжнародних економічних відносин (член комісії по денній формі
навчання);
5. Костенко Юрій Олексійович – доцент кафедри обліку, оподаткування та
міжнародних економічних відносин (член комісії по заочній формі
навчання).
2. Роботу комісій провести в терміни:
Напрям,
спеціальність
(шифр)
1

Терміни роботи

Секретарі ЕК

2

3

274

(А)

15.06-28.06.20

Голеско І.О. – інженер кафедри ТЕСА
Наглюк М.І. – асистент кафедри ТЕСА

6.070106

(Аз)

15.06-28.06.20

Голеско І.О. – інженер кафедри ТЕСА

142

(АД)

15.06-28.06.20

Нікітченко І.М. – доцент кафедри ДВЗ

133

(АА)

15.06-28.06.20

Шаповаленко В.А. – асистент кафедри
автомобілів

133

(М)

15.06-28.06.20

Мусаєв З.Р. – асистент кафедри БДМ
Бондаренко Д.М. – аспірант кафедри БДМ

6.050503

(Мз)

15.06-28.06.20

Мусаєв З.Р. – асистент кафедри БДМ

121
122

(МП)
(МК)

15.06-28.06.20

Неронов С.М. – ст. викладач кафедри
комп’ютерних технологій і мехатроніки

141

(АЕ)

15.06-28.06.20

6.050702

(АЕз)

15.06-28.06.20

Трунова І.С. – ст. викл. кафедри автомобільної
електроніки
Трунова І.С. – ст. викл. кафедри автомобільної
електроніки

015.13
015.20

(АП)
(АПТ)

15.06-28.06.20

Потапов М.М. – асистент кафедри ТМ і РМ

131

(АПМ)

15.06-28.06.20

Потапов М.М. – асистент кафедри ТМ і РМ

151

(МА)

15.06-28.06.20

Кононихін О.С. – доцент кафедри АКІТ

6.050202

(МАз)

15.06-28.06.20

Кононихін О.С. – доцент кафедри АКІТ

152

(ММ)

15.06-28.06.20

Лебединський А.В. – аспірант кафедри МБЖД

132

(МС)

15.06-28.06.20

Лалазарова Н.О. – доцент кафедри технології
металів та матеріалознавства

192

(Д)

15.06-28.06.20

Ломовська І.В. – інженер кафедри проектув.
доріг, геодезії і землеустрою
Костікова М.В. – доцент кафедри інформатики і
прикладної математики

(ДМ)

Круль Ю.М. – асистент кафедри мостів

6.060101

(Дз)

15.06-28.06.20

Ільїн Я.В. – м.н.с. кафедри ТДБМ і хімії

193

(ДГ)

15.06-28.06.20

Захарова Е.В. – аспірант кафедри проектув. доріг,
геодезії і землеустрою

101

(ДЕ)

15.06-28.06.20

Лежнева О.І. – доцент кафедри екології

6.040106

(ДЕз)

15.06-28.06.20

Лежнева О.І. – доцент кафедри екології

073

(Е)

15.06-28.06.20

Величко Я.І. – асистент кафедри менеджменту

6.030601

(Ез)

15.06-28.06.20

Величко Я.І. – асистент кафедри менеджменту

051

(ЕП)

15.06-28.06.20

076

(ЕПП)

Токар І.І. – асистент кафедри економіки і
підприємництва
Пахомова Л.В. – асистент кафедри економіки і
підприємництва

6.030504

(ЕПз)

15.06-28.06.20

Токар І.І. – асистент кафедри економіки і
підприємництва

071

(ЕА)

15.06-28.06.20

Хорошилова І.О. – доцент кафедри управління та
адміністрування

6.030509

(ЕАз)

15.06-28.06.20

Хорошилова І.О. – доцент кафедри управління та
адміністрування

275.03

(Т)

15.06-28.06.20

Орда О.О. – асистент кафедри транспортних
технологій

6.070101

(Тз)

15.06-28.06.20

Орда О.О. – асистент кафедри транспортних
технологій

275.03 (ТС),(ТД)

15.06-28.06.20

Птиця Н.В. – аспірант кафедри транспортних
систем і логістики
Левченко О.С. – асистент кафедри організації і
безпеки дорожнього руху

6.070101 (ТСз),(ТДз)

15.06-28.06.20

Птиця Н.В. – аспірант кафедри транспортних
систем і логістики
Левченко О.С. – асистент кафедри організації і
безпеки дорожнього руху

3. Деканам факультетів (Сараєв О.В., Бугаєвський С.О., Кириченко І.Г.,
Дмитрієв І.А., Бекетов Ю.О.), директору ЦОП (Лушнікова О.М.)
3.1. оповістити голів і членів ЕК про час, місце та форми проведення
державних іспитів та захисту випускних кваліфікаційних робіт;
3.2. обговорити підсумки роботи ЕК на Радах факультетів по закінченню їх
роботи (за планами факультетів);
3.3. представити через 10 днів після обговорення в навчальний відділ
(к. 242) підсумки роботи ЕК;
3.4.
вручити дипломи в урочистій обстановці на загальних зборах
студентів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з
науково-педагогічної роботи (Ходирєв С.Я.).

РЕКТОР

Проект наказу вносить
начальник навчального
відділу
М.Д. Каслін

А.М. Туренко
Узгоджено:
Перший проректор
з НПР

С.Я. Ходирєв

Начальник юр.
відділу

П.Г. Бутенко

