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На останньому засіданні Вченої ради, що відбулося 29 січня, за встановленою традицією
відбулося вручення дипломів, відзнак та нагород політехнікам – викладачам і студентам.
Почесною грамотою Національної спілки журналістів України за вагомий внесок у розвиток
української журналістики та у зв’язку з 65-річчям з дня виходу була нагороджена редакція
газети «Політехнік». Грамоти за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 65-річчя газети
«Політехнік» були вручені кореспондентам газети «Політехнік» Поліні Ніколенко та Ігорю
Гаєвому.
Диплом доктора наук отримали Тетяна Євгенівна Александрова (кафедра системного
аналізу і керування), Оксана Вікторівна Саввова (технології кераміки, вогнетривів, скла та
емалей) – знімок внизу, Сергій Олександрович Тимчук (Харківський національний технічний
університет сільського господарства ім. П. Василенка).
Диплом професора вручили Віктору Геннадійовичу Дюжеву (кафедра організації
виробництва та управління персоналом), Володимиру Михайловичу Золотарьову
(електроізоляційної та кабельної техніки), Олександру Олександровичу Клочку (технології
машинобудування та металорізальних верстатів).
Диплом професора НТУ «ХПІ» отримали Ігор Володимирович Барбашов (кафедра передачі
електричної енергії), Валерій Миколайович Конкін (опору матеріалів), Вікторія Олександрівна
Черепанова (організації виробництва та управління персоналом).
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Диплом доцента одержали Карина Аділіївна Агаларова (кафедра соціології та політології),
Світлана Олександрівна Васильцова (економіки і маркетингу), Олександра Валентинівна
Гаєвая (права), Сергій Олександрович Галкін (інформатики та інтелектуальної власності),
Юлія Євгенівна Демідова (педагогіки і психології управління соціальними системами), Олена
Миколаївна Кітченко (економіки і маркетингу), Микола Семенович Косіло (інформатики та
інтелектуальної власності), Галина Анатоліївна Кротенко (теорії і систем автоматизованого
проектування механізмів і машин), В’ячеслав Вікторович Куліченко (промислової і
біомедичної електроніки), Вадим Олександрович Макаров (промислової і біомедичної
електроніки), Наталія Миколаївна Мірошніченко (інтегрованих технологій, процесів та
апаратів), Марина Миколаївна Міщенко (етики, естетики та історії культури), Олександр
Олександрович Носирєв (менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів),
Олексій Євгенович Піротті (передачі електричної енергії), Оксана Андріївна Татарінова
(систем і процесів управління).
Диплом кандидата наук одержали Олеся Валеріївна Білоус (технології жирів та продуктів
бродіння), Віра Василівна Казімірова (мультимедійних інформаційних технологій та систем),
Ганна Володимирівна Каракуркчі (факультет військової підготовки) – знімок вгорі, Іван
Олександрович Костюков (електроізоляційної та кабельної техніки), Михайло
Олександрович Можаєв (мультимедійних інформаційних технологій та систем), Олексій
Миколайович Піскарьов (Харківський національний технічний університет сільського
господарства ім. П. Василенка), Ганна Володимирівна Пономаренко (інтегрованих
технологій, процесів та апаратів), Ольга Анатоліївна Сушко (Харківський національний
університет радіоелектроніки), Ірина Анатоліївна Токарєва (технічної електрохімії), Наталія
Сергіївна Євтушенко.


