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Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ» 14 березня розпочалося, за традицією, із урочистої
церемонії отримання викладачами і співробітниками заслужених дипломів і нагород.
Дипломи професорів ректор професор Л.Л. Товажнянський вручив наступним докторам
наук:
Ганжа Антон Миколайович (кафедра теплотехніки та енергоефективних технологій); 
Заполовський Микола Йосипович (кафедра обчислювальної техніки та програмування); 
Лавриненко Сергій Миколайович (кафедра колісних та гусеничних машин); 
Райко Діана Валеріївна (кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту); 
Сіра Оксана Володимирівна (кафедра комп’ютерного моніторингу і логістики); 
Федоренко Олена Юріївна (кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей); 
Шпаковський Володимир Васильович (кафедра двигунів внутрішнього згоряння). 
Вчене звання доцента отримали: 
Гаращенко Ярослав Миколайович (кафедра інтегрованих технологій машинобудування); 
Гречко Олександр Михайлович (кафедра електричних апаратів); 
Грінченко Марина Анатоліївна (кафедра стратегічного управління); 
Гура Тетяна Віталіївна (кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами); 
Каніщева Ольга Валеріївна (кафедра інтелектуальних комп'ютерних систем); 
Котляр Олексій Віталійович (кафедра технології машинобудування та металорізальних
верстатів); 
Кучинський Володимир Анатолійович (кафедра організації виробництва та управління
персоналом); 
Мелень Олена Валентинівна (кафедра економічного аналізу і обліку); 
Мєшков Денис Вікторович (кафедра двигунів внутрішнього згоряння); 
Скворчевський Олександр Євгенович (кафедра організації виробництва та управління
персоналом); 
Стригуль Лариса Станіславівна (кафедра економічного аналізу та обліку); 
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Черкашина Вероніка Вікторівна (кафедра передачі електричної енергії); 
Щербакова Поліна Геннадіївна (кафедра автоматизації енергосистем); 
Юшко Олексій Володимирович (кафедра фізичного виховання).

Дипломами переможців Міжнародного конкурсу бізнес-планів, що проводиться
Університетом Хартфорда (University of Hartford) і Барні школою бізнесу (Barney School of
Business) в США, нагороджені координатори проекту «Надання послуг зі створення систем
збирання й очищення питної води»: завідувач кафедри стратегічного управління професор
І.В. Кононенко та асистент К.С. Букрєєва.
Дипломами Бредфордського текстильного технологічного університету за 1 місце в конкурсі
«Інноваційних проектів» нагороджені студентки Катерина Пастбіна та Катерина Карасик з
кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту.
Дипломом І ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук 2013/2014 р. у галузі наук «Будівництво та
архітектура» нагороджена Катерина Красюк.


