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26 січня відбулося чергове засідання Вченої ради університетупід головуванням голови
Вченої ради, професора Л. Л. Товажнянського та за участі проректора, професора А. П.
Марченка.
Атестати професорів НТУ «ХПІ» було вручено І. Ю. Адашевській, А. О. Ларіну, В. А.
Ткаченку, А. І. Ценциперу, О. Г. Ющенку.
Про напрями роботи юридичного відділу з захисту інтересів університету та його
співробітників членам Вченої ради доповіла начальник юридичного відділу Ю. Ю.
Молчанова.
Вчена рада підтримала представлення до звання «Почесний доктор НТУ «ХПІ» ректора
Стамбульського технічного університету Мехмета Караджі. Члени Вченої ради підтримали
представлення до вчених звань професора О. П. Косенко (кафедра економіки та
маркетингу); професора НТУ «ХПІ» Я. А. Максименко (загальної економічної теорії); доцента
С. М. Безродної (економічних дисциплін Чернівецького факультету НТУ «ХПІ»), Р. О.
Гамзаєва (програмної інженерії та інформаційних технологій), І. І. Марченка (системного
аналізу та інформаційно-аналітичних технологій).
Конкурс на заміщення вакантних посад. Вчена рада підтримала призначення на посаду
завідувача кафедри гідравлічних машин д. т. н., проф. М. В. Черкашенка, на посаду
професора кафедри автомобіле- і тракторобудування – д. т. н., доц. А. І. Бондаренка, на
посаду професора кафедри технології жирів та продуктів бродіння – д. т. н., проф. П. О.
Некрасова.
Вчена рада підтримала кандидатури на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для
молодих вчених д. т. н., вченого секретаря НТУ «ХПІ» О. Ю. Заковоротного, к. г. н., доцента
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів О. О. Носирєва.
Вчена рада ухвалила рішення представити на здобуття щорічної премії Президента України
для молодих вчених за 2018 рік роботи «Ефективне використання окисненого вугілля для
виробництва доменного коксу» (д. т. н., с. н. с., завідувач кафедри технологій переробки
нафти, газу та твердого палива НТУ «ХПІ» Д. В. Мірошниченко); «Структурна інженерія
композитних матеріалів на різних рівнях організації» (к. т. н., доцент О. О. Водка, н. с. А. О.
Мейлехов, аспірант Г. О. Постельник, студентка М. Жадько); «Створення нових
функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки» (м. н. с. А. В. Захаров; в. о.
наукового співробітника Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН
України Ю. Ю. Шлапа, інженер Київського національного університету імені Тараса
Шевченка А. Л. Нікитенко, інженер технологічної лабораторії КГНПП «Кварсит» А. О.
Зайлер). Доповідь з цього приводу зробив проректор А. П. Марченко.
Вчена рада також підтримала висунення кандидатур кількох відомих вчених та керівників
наукових установ України для обрання їх академіками, членами-кореспондентами НАН
України.
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Була підтримана пропозиція проректора Ю. І. Зайцева про призначення стипендій студентам
університету – Президента України: Дарині Майстро, Павлу Трофімову, Світлані Луценко,
Василю Гречину, В’ячеславу Владимирову, Дар’ї Главчевій; Кабінету Міністрів України (для
студентів з інвалідністю) Сергію Жуку.
Були затверджені теми докторських дисертацій к. т. н., доцента кафедри хімічної техніки та
промислової екології О. В. Шестопалова «Теоретичні і методологічні основи агрегації
твердої фази при очистці та зневодненні полідисперсних шламів» та призначення науковим
консультантом д. т. н., професора М. А. Цейтліна; доцента кафедри політичної історії А. В.
Харченка «Єврейська громада в просторі імперського міста (друга половина XIX – перша
чверть XX ст.): традиція, адаптація, модернізація» та призначення науковим консультантом
професора Північно-західного університету Чикаго, Почесного професора Києво-
Могилянської академії Йоханана Петровського-Штерна.
Право наукового керівництва аспірантами надано доценту кафедри гідравлічних машин к. т.
н. Є. С. Крупі за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»; доценту кафедри
економіки і маркетингу к. е. н. С. В. Глуховій за спеціальністю 051 «Економіка». Доповідь з
цього приводу зробив завідувач НДЧ, професор Г. В. Лісачук.
Вчена рада рекомендувала до друку цілу низку наукових видань науковців нашого
університету.


