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#6-7 от 16.03.2005 
За високоякісну підготовку студентів-дипломників керівникам кваліфікаційних робіт
оголосили подяку та виплатили грошову премію. 
Доцент кафедри ВІТ, к. т. н. Давиденко Олександр Петрович (АП); професор кафедри
менеджменту та оподаткування, к. е. н. Соколенко Володимир Анатолійович (БФ); професор,
завідувач кафедри динаміки і міцності машин, д. т. н. Львов Геннадій Іванович (І); доцент
кафедри системного аналізу і управління, к. т. н. Северін Валерій Петрович, доцент кафедри
автоматизованих систем управління, к. т. н. Лисицький Василь Лаврентійович, старший
викладач кафедри автоматизованих систем управління Орловський Дмитро Леонідович (ІФ);
професор кафедри обчислювальної техніки та програмування, к. т. н. Заковоротний
Олександр Юрійович, доцент кафедри систем інформації, к. т. н. Пєвнєв Володимир Якович
(КІТ); доцент кафедри гідропневмоавтоматики і гідроприводу, к. т. н. Андренко Павло
Миколайович, професор кафедри різання матеріалів та різальних інструментів, д. т. н.
Федорович Володимир Олексійович, доцент кафедри технології машинобудування та
металорізальних верстатів Гаврилюк Юрій Романович (МБ); професор кафедри кераміки,
вогнетривів, скла та емалей, к. т. н. Пітак Ярослав Миколайович, завідувач кафедри хімічної
технології неорганічних речовин, каталізу та екології, д. т. н. Лобойко Олексій Якович,
завідувач кафедри технічної електрохімії, д. т. н. Байрачний Борис Іванович (ТНР);
професор кафедри технології жирів, д. т. н. Демидов Ігор Миколайович, (ТОР); професор
кафедри автомобіле- і тракторобудування, д. т. н. Гецович Євгеній Мойсейович, доцент
кафедри колісних і гусеничних машин, к. т. н. Бех Михайло Васильович, професор кафедри
двигунів внутрішнього згоряння, інженери-конструктори КП ХКБМ ім. О.О. Морозова
Скринник Володимир Олександрович і Сидоров Костянтин Володимирович, д. т. н. Пильов
Володимир Олександрович (ТМ); головний науковий співробітник НДПКІ “Молнія”, д. т. н.
Рудаков Валерій Васильович, ст. викладач кафедри технічної кріофізики, к. т. н. Руденко
Микола Захарович, професор кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та
геліоенергетики, д. ф.м. н. Булгаков Олексій Олександрович (ФТ); завідувач кафедри
технології пластичних мас, к. т. н. Авраменко В’ячеслав Леонідович (ХМ); професор кафедри
промислової та біомедицинської електроніки, д. т. н. Жемеров Георгій Георгійович, завідувач
кафедри електричних апаратів, д. т. н. Лупіков Валерій Сергійович, професор кафедри
промислової та біомедицинської електроніки, к. т. н. Кіпенський Андрій Володимирович
(ЕМБ); професор кафедри передачі електричної енергії, к. т. н. Гуль Віктор Іванович, доцент
кафедри електричних станцій, к. т. н. Мельников Георгій Ігорович (Е); професор кафедри
турбінобудування, к. т. н. Зайцев Михайло Васильович, начальник лабораторії проектування
палива, к. т. н. Татаринов Володимир Романович (ЕМ); професор кафедри металознавства
та термічної обробки металів, к. ф.м. н. Білозеров Валерій Володимирович (МТ).  
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