
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 

«20» квітня 2022 р. № 37 
 

Про склад ЕК щодо прийому кваліфікаційних екзаменів 

бакалаврів у 2021/2022 навчальному році 

 
На підставі СТВНЗ 7.1-01:2019 "Положення про організацію освітнього 

процесу в ХНАДУ", затвердженого рішенням Вченої ради від 27.12.2018 та 

введеного в дію наказом по ХНАДУ від 28.12.2018 року № 178,                    

СТВНЗ 43.1-02:2017 «Екзаменаційна комісія. Порядок створення і 

організація роботи», затвердженого на засіданні Вченої ради, протокол                 

№ 16/17 від 31.03.2017 року, введеного в дію наказом  ректора від 18.04.2017 

року № 53, наказу № 49 від 11.03.2022 року «Про зміни в організації 

освітнього процесу в ХНАДУ» та наказу «Про зміни графіку навчального 

процесу 2021-2022 навчального року» № 34 від 22 березня 2022 року, списку 

голів ЕК, затвердженого ректором університету від 25 жовтня 2021 року 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад комісій щодо прийому кваліфікаційних екзаменів 

бакалаврів у 2021/2022 н.р. 

 

Спеціальність 274 - Автомобільний транспорт 

Освітня програма – Автомобільний транспорт 

 

1. Верхломчук Віталій Валерійович – керівник відділу після продажного 

обслуговування Тойота-Центр «Арт-Сіті», м. Харків;  

2. Волков Володимир Петрович – заступник голови, завідувач кафедри 

технічної експлуатації та сервісу автомобілів ім. М.Я. Говорущенка 

(ТЕСА), професор; 

3. Кривошапов Сергій Іванович – доцент кафедри ТЕСА; 

4. Горбік Юрій Васильович – доцент кафедри ТЕСА. 

 

Спеціальність 142 – Енергетичне машинобудування 

Освітня програма – Енергетичне машинобудування 

 

1.  Фрід Олександр Юрійович – голова, технічний директор ТОВ 

«Машгідропривід» м.Харків; 

2. Воронков Олександр Іванович – заступник голови, завідувач кафедри 

двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), професор; 

 

 



3. Корогодський  Володимир Анатолійович – професор кафедри ДВЗ; 

4. Грицюк Олександр Васильович – професор кафедри ДВЗ. 

 

Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування 

Освітня програма – Автомобілебудування 

 

1. Шуляк Михайло Леонідович – голова, завідувач кафедри «Трактори та 

автомобілі» Харківського державного біотехнологічного університету;  

2. Клименко Валерій Іванович – заступник голови, завідувач кафедри 

автомобілів ім. А.Б. Гредескула, професор; 

3. Шуклінов Сергій Миколайович – професор кафедри автомобілів                                         

ім. А.Б. Гредескула; 

4. Леонтьєв Дмитро Миколайович – доцент кафедри автомобілів                                       

ім. А.Б. Гредескула. 
 

 Освітня програма – Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, 

меліоративні машини і обладнання 

 

1. Шевченко Дмитро Миколайович – голова, заступник директора по 

інжинірингу ТОВ Харківська зовнішньо торгівельна фірма Моторімпекс; 

2. Фідровська Наталія Миколаївна – заступник голови, завідувач кафедри 

будівельних і дорожніх машин ім. А.М. Холодова (БДМ), професор;  

3. Пімонов Ігор Георгійович – доцент кафедри БДМ; 

4. Богатов Олег Ігорович – професор кафедри метрології і безпеки 

життєдіяльності (МБЖД). 
 

Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка 

Освітня програма – Інформаційно-вимірювальні технології 

 

1. Скляров Володимир Васильович – голова, вчений секретар Національного 

наукового центру «Інститут метрології», д.т.н., м. Харків; 

2. Полярус Олександр Васильович – заступник голови, завідувач кафедри 

МБЖД, професор; 

3. Поляков Євген Олександрович – доцент кафедри МБЖД; 

4. Коваль Олександр Андрійович – доцент кафедри МБЖД. 

Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Освітня програма – Електромобілі та автомобільна електроніка 

 

1. Резинкін Олег Лук’янович – голова, завідувач кафедри «Інженерна 

електрофізика» Національного технічного університету «ХПІ», д.т.н.; 

2. Гнатов Андрій Вікторович – заступник голови, завідувач кафедри 

автомобільної електроніки, професор; 

 



3. Двадненко Володимир Якович – професор кафедри автомобільної 

електроніки; 

4. Аргун Щасяна Валіковна – професор кафедри автомобільної електроніки. 

 

Спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення 

  Освітня програма – Програмне забезпечення систем  

та 

            Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки 

          Освітня програма – Інформаційні управляючі системи і технології 

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. Маций Ольга Борисівна – доцент кафедри комп’ютерних технологій і 

мехатроніки. 

 

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології  

Освітня програма – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

 

1. Невлюдов Ігор Шакірович – голова, завідувач кафедри комп'ютерно-

інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки ХНУРЕ, 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 

Освітня програма – Матеріалознавство 
 

1. Бережний Роман Анатолійович – голова, головний конструктор АТ 

«Світло шахтаря», м. Харків; 

2. Глушкова Діана Борисівна – заступник голови, завідувач кафедри 

технології металів та матеріалознавства ім. О.М. Петриченка, професор; 

3. Дощечкіна Ірина Василівна – доцент кафедри технології металів та 

матеріалознавства ім. О.М. Петриченка; 

4. Протасенко Тетяна Олександрівна – доцент кафедри технології металів та 

матеріалознавства ім. О.М. Петриченка. 

 

 

 



Спеціальність 015 – Професійна освіта 

Спеціалізація 015.20 – Професійна освіта. Транспорт 

                                 та 

   Спеціалізація 015.13 – Професійна освіта. Метрологія, 

стандартизація та сертифікація 
 

1. Лазарєв Микола Іванович – голова, професор кафедри педагогіки, 

методики та менеджменту освіти Української  Інженерно-педагогічної 

академії; 

2. Подригало Михайло Абович – заступник голови, завідувач кафедри 

технології машинобудування і ремонту машин (ТМ і РМ), професор; 

3. Бондаренко Володимир Васильович – завідувач кафедри філософії та 

педагогіки професійної підготовки, професор; 

4. Полянський Олександр Сергійович – професор кафедри ТМ і РМ; 

5. Рибалко Ірина Вільгельмівна – доцент кафедри ТМ і РМ. 

 

Спеціальність 131 – Прикладна механіка 

Освітня програма – Прикладна механіка 

 

1. Лазарєв Микола Іванович – голова, професор кафедри педагогіки, 

методики та менеджменту освіти Української  Інженерно-педагогічної 

академії; 

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 – професор кафедри ТМ і РМ. 

 

Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія 

Освітня програма – Транспортне будівництво та цивільна інженерія 

 

ЕК-1 

1. Турченко Ігор Вікторович – голова, керівник ДП «Дороги Харківщини»; 

2. Жданюк Валерій Кузьмович – заступник голови, завідувач кафедри 

будівництва та експлуатації автомобільних доріг ім. О.К. Біруля, 

професор; 

3. Оксак Сергій Володимирович – завідувач кафедри технології дорожньо - 

будівельних матеріалів ім. М.І. Волкова (ТДБМ); 

4. Костін Дмитро Юрійович – доцент кафедри будівництва та експлуатації 

автомобільних доріг ім. О.К. Біруля; 

5. Мусієнко Ігор Володимирович – доцент кафедри проектування доріг, 

геодезії і землеустрою. 

 

 



ЕК-2 

1. Двоскін Сергій Григорович – голова, технічний директор ТОВ 

«ІНТЕРКОМПЛЕКС»; 

2. Бугаєвський Сергій Олександрович – заступник голови, завідувач 

кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки ім В.О. Російського; 

3. Бережна Катерина Вікторівна – доцент кафедри мостів, конструкцій та 

будівельної механіки ім В.О. Російського; 

4. Краснов Сергій Миколайович – доцент кафедри мостів, конструкцій та 

будівельної механіки ім В.О. Російського. 

 

Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій 

Освітня програма – Геодезія та землеустрій 
 

1. Лизь Руслан Олександрович – голова, заступник директора Східної  

регіональної філії ДП «Українське державне аерогеодезичне 

підприємство»;  

2. Дорожко Євген Вікторович – заступник голови, завідувач кафедри 

проектування доріг, геодезії і землеустрою, доцент; 

3. Батракова Анжеліка Геннадіївна – проректор з НПР, професор кафедри 

проектування доріг, геодезії і землеустрою; 

4. Тимошевський Владислав Вікторович – доцент кафедри проектування 

доріг, геодезії і землеустрою. 

 

Спеціальність 101 – Екологія 

Освітня програма – Екологія та охорона навколишнього середовища 

 

1. Гриценко Анатолій Володимирович – голова, директор науково-дослідної 

установи УКРНДІЕП, професор, 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) 

 Освітня програма – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

ЕК-1 

1. Бутько Тетяна Василівна – голова, завідувач кафедри управління 

експлуатаційною роботою Українського державного університету 

залізничного транспорту, професор, м. Харків; 

2. Нагорний Євген Васильович – заступник голови, завідувач кафедри 

транспортних технологій, професор; 

 

 

 



3. Горбачов Петро Федорович – завідувач кафедри транспортних систем і 

логістики, професор; 

4. Холодова Ольга Олександрівна – доцент кафедри організації і безпеки 

дорожнього руху. 
 

ЕК-2 

1. Степко Олександр Іванович – голова, голова правління ПАТ «АТП – 

16364», директор ТОВ «Експрес», м. Харків; 

2. Горбачов Петро Федорович – заступник голови, завідувач кафедри 

транспортних систем і логістики, професор; 

3. Нефьодов Віктор Миколайович – доцент кафедри транспортних 

технологій;  

4. Бажинов Анатолій Васильович – доцент кафедри організації і безпеки 

дорожнього руху. 

 

Спеціальність 073 – Менеджмент 

Освітня програма – Менеджмент організацій і адміністрування та 

логістика 

 

1. Кривенко Леонід Федорович  – голова, директор товариства з додатковою 

відповідальністю «АТП-16363» м. Харків; 

2. Криворучко Оксана Миколаївна – заступник голови, завідувач кафедри 

менеджменту, професор; 

3. Шинкаренко Володимир Григорович – професор кафедри менеджменту; 

4. Федотова Ірина Володимирівна – професор кафедри менеджменту. 

 

Спеціальність 051 – Економіка 

Освітня програма – Економіка 

та 

Спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітня програма – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
 

1. Аванесова Ніна Едуардівна – голова, завідувач кафедри менеджменту та 

публічного адміністрування Харківського національного університету 

будівництва та архітектури, професор; 

2. Дмитрієва Оксана Іллівна – заступник голови, завідувач кафедри 

економіки  і підприємництва, професор; 

3. Дмитрієв Ілля Андрійович – проректор з наукової роботи, професор 

кафедри економіки і підприємництва; 

4. Шевченко Інна Юріївна – декан факультету управління та бізнесу, 

професор кафедри економіки і підприємництва. 
 

 

 



Спеціальність 071 – Облік і оподаткування 

Освітня програма – Облік і оподаткування 
 

1. Орлов Віталій Володимирович – голова, директор ДП «ДГ – «Елітне» 

фірма ІР НААН»; 

2. Ковальова Тетяна Володимирівна – заступник голови, завідувач кафедри 

обліку і  оподаткування доцент; 

3. Маліков Володимир Васильович – професор кафедри обліку і 

оподаткування; 

4. Вербицька Вікторія Іванівна – доцент кафедри обліку і оподаткування. 

 

2. Роботу комісій провести в терміни: 

 

Спеціаль-

ність  
Шифр Терміни роботи Секретарі ЕК 

1 2 3 4 

274 

 

 

(А) 

 

(Аз) 

20.06-26.06.22 

 

07.06-11.06.22 

Голеско І.О. – інженер кафедри ТЕСА  

 

Голеско І.О. – інженер кафедри ТЕСА 

142 

 

 

 

133 

 

 

133 

 

 

(АД) 

 

(АДз) 

 

(АА) 

 

 

(М) 

 

(Мз) 

20.06-26.06.22 

 

     07.06-11.06.22 

 

20.06-26.06.22 

 

 

20.06-26.06.22 

 

07.06-11.06.22 

Нікітченко І.М. – доцент кафедри ДВЗ 

 

Нікітченко І.М. – доцент кафедри ДВЗ 

 

Куріпка О.В. – асистент кафедри 

автомобілів 

 

Олійникова О.М. – асистент кафедри БДМ 

 

Олійникова О.М. – асистент кафедри БДМ 

121 

122 

(МП) 

(МК) 
 

(МКз) 

20.06-26.06.22 

 
 

07.06-11.06.22 

Пронін С.В. – доцент кафедри комп’ютерних 

технологій і мехатроніки 
 

Пронін С.В. – доцент кафедри комп’ютерних 

технологій і мехатроніки 

141 

 
 

 

(АЕ) 

 
 

(АЕз) 

20.06-26.06.22 

 
 

07.06-11.06.22 

Дзюбенко О.А. – доцент кафедри автомобільної 

електроніки 
 

Дзюбенко О.А. – доцент кафедри автомобільної 

електроніки 

015.13 

015.20 

(ТП) 

(ТПТ) 

20.06-26.06.22 

 

Федоряко А.С. – аспірант кафедри ТМ і РМ 

131 (АПМ) 20.06-26.06.22 

 
Федоряко А.С. – аспірант кафедри ТМ і РМ 

151 
 

 

(МА) 
 

(МАз) 

20.06-26.06.22 
 

07.06-11.06.22 

Кононихін О.С. – доцент кафедри АКІТ 
 

Кононихін О.С. – доцент кафедри АКІТ 

152 

 

 

(ММ) 

 

(ММз) 

20.06-26.06.22 

 

07.06-11.06.22 

Чепусенко Є.О. – аспірант кафедри МБЖД 

 

Чепусенко Є.О. – аспірант кафедри МБЖД 

132 (МС) 20.06-26.06.22 

 
Сіренко Т.О. – доцент кафедри технології металів 

та матеріалознавства 

 

 

 

 

 



 

 

3. Деканам факультетів (Сараєв О.В., Маляр В.В., Кириченко І.Г., 

Шевченко І.Ю., Бекетов Ю.О.), директору ЦОП (Шершенюк О.М.) 

3.1. оповістити голів і членів ЕК про час, місце та форми проведення 

кваліфікаційних екзаменів; 

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 після проведення кваліфікаційних екзаменів. 

 

 

 

192 

 
 

 

 
 

 

 

(Д)  
 

(Дз)  

 

(ДМ) 

20.06-26.06.22 
 

07.06-11.06.22 

 

20.06-26.06.22 

Ільїн Я.В. – асистент кафедри ТДБМ 
 

Ільїн Я.В. – асистент кафедри ТДБМ 

 

Синьковська О.В. – доцент кафедри мостів, 

конструкцій та будівельної механіки 

193 (ДГ) 20.06-26.06.22 

 

Захарова Е.В. – асистент кафедри проектув. доріг, 

геодезії і землеустрою 

101 

 

 

(ДЕ) 

 

(ДЕз) 

20.06-26.06.22 

 

07.06-11.06.22 

Лежнева О.І. – доцент кафедри екології 

 

Лежнева О.І. – доцент кафедри екології 

073 

 

 

(Е) 

 

(Ез) 

20.06-26.06.22 

 

07.06-11.06.22 

Водолажська Т.О. – доцент кафедри менеджменту 

 

Водолажська Т.О. – доцент кафедри менеджменту 

051 

 
 

 

 
 

076 

 

 

 

(ЕП) 

 
 

(ЕПз) 

 
 

(ЕПП) 

 

 

(ЕППз) 

20.06-26.06.22 

 
 

     07.06-11.06.22 

 
 

20.06-26.06.22 

 

 

    07.06-11.06.22 

Токар І.І. – асистент кафедри економіки і 

підприємництва 
 

Токар І.І. – асистент кафедри економіки і 

підприємництва 
 

Пахомова Л.В. – асистент кафедри економіки і 

підприємництва 

 

Пахомова Л.В. – асистент кафедри економіки і 

підприємництва 

071 

 

 

 

(ЕА) 

 

 

(ЕАз) 

20.06-26.06.22 

 

 

07.06-11.06.22 

Хорошилова І.О. – доцент кафедри обліку і 

оподаткування 

 

Хорошилова І.О. – доцент кафедри обліку і 

оподаткування 

   275.03          

 

                    

 

 

  275.03      

 

 

 

 

            

(Т) 

 

(Тз) 

 

 

(ТС),(ТД) 

 

 

 

 

(ТСз),(ТДз) 

20.06-26.06.22 

 

07.06-11.06.22 

 

 

20.06-26.06.22 

 

 

 

 

07.06-11.06.22 

Орда О.О. – доцент кафедри транспортних 

технологій 

Орда О.О. – доцент кафедри транспортних 

технологій 

 

Птиця Н.В. – доцент кафедри транспортних систем 

і логістики 

Левченко О.С. – асистент кафедри організації і 

безпеки дорожнього руху 

 

Птиця Н.В. – доцент кафедри транспортних систем 

і логістики 

Левченко О.С. – асистент кафедри організації і 

безпеки дорожнього руху 



4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

(Ходирєв С.Я.). 

 

 
РЕКТОР       Віктор БОГОМОЛОВ 

 

 

Погоджено 

перший проректор     Сергій ХОДИРЄВ 

 

Начальник  

юридичного відділу     Поліна БУТЕНКО 

 

Наказ вносить       

начальник навчального  відділу   Олександр ДОГАДАЙЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


