Таблиця 1 – Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі кафедри загальної хімії із спеціальності 161 Хімічні технології та
інженерія, галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія

Прізвище, ім’я, по
батькові керівника
та членів проектної
групи

Найменування
посади, місце
роботи

1

2

Керівник проектної групи:
Доцент
1 Данченко
Юлія
кафедри
Михайлівна
загальної хімії

Найменування
закладу, який закінчив
викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

Науковий ступінь,
шифр і найменування
наукової спеціальності, тема
дисертації, вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно

Стаж
науковопедагогіч
ної та/або
наукової
роботи

Інформація про наукову діяльність (основні публікації
за напрямом, науково-дослідна робота, участь у
конференціях і семінарах, робота з аспірантами та
докторантами, керівництво науковою роботою
студентів)

3
4
5
6
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Харківський
державний
університет, 1995р.
Спеціальність –
хімія.
Кваліфікація –
хімік.

Кандидат технічних
наук,
05.17.06 – технологія
полімерних та
композиційних матеріалів.
ДК №011263, 2001р.
Тема: «Розробка
бактерицидних
епоксиамінних композицій
с поліпшеною
хімстійкістю».
Доцент кафедри загальної
хімії,
12ДЦ №020900, 2008р.

15 років

1. Эффективность использования
вибропоглощающего полимерного покрытия для
снижения локальной вибрации / Науковий вісник
національного гірничого університету. – 2013. №6. – С. 85-91. Scopus.
2. Вплив кислотно-основних властивостей
поверхні полі мінеральних наповнювачів на
структуру та характеристики епоксикомпозитів /
Вопросы химии и химической технологи. – 2016.
- №3 (107). – С. 53-60. Фахове видання.
3. Хімічна компетентність та її роль у формуванні
професійного інженера – будівельника /
Актуальні питання природничо-математичної
освіти. Зб. наук. праць. – № 4. – 2014. – С. 9-13.
Фахове видання.
4.
Розробка
автоматизованої
системи
виготовлення
вібропоглинаючих
епоксиуретанових полімерних виробів / Науковий
вісник будівництва. - №4(78). – 2014. – С.204-207.
Фахове видання.
5. Биохимическая коррозия бетона в самотечных
трубопроводах водоотведения / Науковий вісник
будівництва. – Харків: ХНУБА ХОТВ АБУ. – № 3
(77). – 2014. – С. 197-205. Фахове видання.
6. Оценка эффективности применения
эпоксидных полимерных композиций для
огнезащиты клееной древесины / Проблемы
пожарной безопасности. Сб. научных трудов –
Харьков: НУГЗУ, 2014. – Вып.36. – С. 10-16.
Фахове видання.
7. Практикум з науково-дослідної роботи
студентів та аспірантів. Полімери в будівництві.

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа, тема, дата
видачі)

7

Докторантура
ХНУБА
20152018рр.
Наказ №678 уч. від
30.11.2015.

Навчальний посібник: Харків: ХДТУБА, 2012. –
150 с. гриф МОН.
8. Фізико-хімічні методи аналізу. Лабораторний
практикум / Навчально-методичний посібник.
Харків: ХНУБА, 2017. –58 с.
8. «Задачи и упражнения по химии».
Навчальний посібник гриф МОН. Харків:
«Міськдрук», 2012. – 185 с.
9.
«Хімія».
Навчальний
посібник
для
самостійної роботи студентів. Харків: Міськдрук,
2014. – 182 с.
9. Лабораторний практикум з дисципліни
«Хімія». Навчально-методичний посібник.
Харків: ХНУБА, 2014. – 62 с.
10. Методичні вказівки до виконання тестових
завдань з хімії для студентів усіх спеціальностей.
Харків: ХНУБА, 2017. –29 с.
11. Общая химия. Учебное пособие. Харків:
ХНУБА, 2015. –131 с.
12. Авторське право № 58707. «Комп’ютерна
програма
«Композит»»
/
заявник
та
патентовласник:
Харківський
національний
університет будівництва та архітектури .– №
15842; заяв. 06.11.14; опубл. 18.02.15.
13. Патент 112814 України на винахід, Епоксидна
композиція. № а 2015 03156. Заявл. 06.04.2015,
опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
Керівництво аспірантами та пошукувачами.
Члени проектної групи:
2 Попов Юрій
Доцент
Вікторович
кафедри
загальної хімії

Харківський
політехнічний
інститут ім. В.І.
Леніна, 1976 р.
Спеціальність –
хімічна технологія
пластичних мас.
Кваліфікація –
інженер-хіміктехнолог

Кандидат технічних
наук, 05.17.06 –
технологія полімерних та
композиційних матеріалів.
ТН №097345, 1987р.
Тема: «Епоксидні
полімери пониженої
горючості з поліпшеними
експлуатаційними
властивостями».
Старший науковий
співробітник зі
спеціальності технологія
полімерних і
композиційних матеріалів,
АС №001610, 2001р.

15 років

1. Структурно-реологические свойства смесей на
основе олигоэфирциклокар-бонатного и
эпоксиди-анового олигомеров / Науковий вісник
будівництва-Вип. 70. – Харків: ХНУСА, ХОТВ
АБУ, 2012. – С. 169-173. Фахове видання.
2. Реологические свойства наполненных вибропоглощающих композиций / Науковий вісник
будівництва. – Харків: ХНУБА ХОТВ АБУ. –
Вип. 72, 2013. С. 151-157.
Фахове видання.
3. Влияние ПАВ и кремнийорганических добавок
на вязкостные свойства епоксидного олигомера /
Науковий вісник будівництва. – Х.: ХНУБА,
2014. – № 3 (77). – С. 247 - 253. Фахове видання.
4. Процессы отверждения эпоксидных базальто- и
стеклонаполненных композитов для армирования
элементов строительных конструкций / Науковий

Стажування у
Національному
університеті
цивільного захисту
України, на
кафедрі спеціальної
хімії та хімічної
технології. Тема:
«Використання
методичних
наробок кафедри
при складанні
методичних
вказівок до курсу
«Органічна
хімія»».
Наказ №92 від

3 Биков Роман
Олександрович

Асистент
кафедри
загальної хімії

Національний
технічній
університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 2004р.
Спеціальність хімічна технологія
високомолекулярни
х сполук.
Кваліфікація –
інженер-хімікдослідник

Кандидат технічних
наук, 05.17.06 –
технологія полімерних та
композиційних матеріалів.
ДК №051621, 2009р.
Тема: «Регулювання
технологічних та
експлуатаційних
властивостей
епоксиполімерів
низькотемпературного
тверднення».

6 років

вісник будівництва. – Харків: ХНУБА ХОТВ
АБУ. – Вип. 73, 2013. С. 151-158. Фахове
видання.
5. Влияние модифицирующих добавок на
адгезионную способность эпоксиаминных
композиций (связующих) нак
алюмоборсиликатному стеклу и стали / Науковий
вісник будівництва-Вип. №4 (82). – Харків:
ХНУСА, ХОТВ АБУ, 2015. – С. 122-128. Фахове
видання.
6. Навчальний посібник «Задачи и упражнения по
химии» з грифом МОН. Харків: «Міськдрук»,
2012. – 185 с.
7. «Хімія». Навчальний посібник для
самостійної роботи студентів. Харків: Міськдрук,
2014. – 182 с.
8. Методичні вказівки до виконання тестових
завдань з хімії для студентів усіх спеціальностей.
Харків: ХНУБА, 2017. –29 с.
9. Лабораторний практикум з дисципліни
«Хімія». Навчально-методичний посібник.
Харків: ХНУБА, 2014. – 62 с.
10. Общая химия. Учебное пособие. Харків:
ХНУБА, 2015. –131 с.
11. Авторське право № 58707. «Комп’ютерна
програма
«Композит»»
/
заявник
та
патентовласник:
Харківський
національний
університет будівництва та архітектури .– №
15842; заяв. 06.11.14; опубл. 18.02.15.
12. Патент 112814 України на винахід, Епоксидна
композиція. № а 2015 03156. Заявл. 06.04.2015,
опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
Керівництво аспірантами та пошукувачами
1. Оцінка можливості застосування бромвмісних
антипіренів для зниження горючості
склопластиків із мінімальним зниженням їх
фізико-механічних характеристик / Проблемы
пожарной безопасности. – Харьков: НУГЗУ, 2016.
– Вып.40. – С. 174 – 178. Фахове видання.
2. Структурно-реологические свойства смесей на
основе олигоэфирциклокар-бонатного и
эпоксиди-анового олигомеров / Науковий вісник
будівництва-Вип. 70. – Харків: ХНУСА, ХОТВ
АБУ, 2012. – С. 169-173. Фахове видання.
3. Екологічно безпечні епоксиамінні наповнені
композиції низькотемператур-ного твердіння /

01.04.2016.
Звіт

Стажування у
Національному
технічному
університеті «ХПІ»
на кафедрі
технології
пластичних мас і
біологічно
активних
полімерів. Тема:
«Сучасні технології
та обладнання для
вторинної

4

Уманська
Тетяна
Іванівна

Доцент
кафедри
загальної хімії

Харківський
державний
університет ім. О.М.
Горького, 1969 р.
Спеціальність –
хімія неорганічна
хімія. Кваліфікація
– хімік. Викладач
хімії.

Кандидат хімічних наук,
02.00.01 – неорганічна
хімія.
ХМ №000437, 1975 р.
Тема «Дослідження
впливу температури на
електропровідність і
дисоціацію І-І валентних
електролітів в н-спиртах
аліфатичного ряду».
Доцент кафедри загальної
хімії.
ДЦ №067755, 1983 р.

42 років

Східно-Европейський журнал передових
технологій ISSN 1729-3774. – 6/10 (66), 2013.
С. 9-13. Фахове видання.
4. Процессы отверждения эпоксидных базальто- и
стеклонаполненных композитов для армирования
элементов строительных конструкций / Науковий
вісник будівництва. – Харків: ХНУБА ХОТВ
АБУ. – Вип. 73, 2013. С. 151-158. Фахове
видання.
5. Патент України на винахід № 113941.
Епоксидна композиція. № а 2016 07820. Заявл.
15.07.2016, опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6.
6. Навчальний посібник «Задачи и упражнения по
химии» з грифом МОН. Харків: «Міськдрук»,
2012. – 185 с.
7. Авторське право № 58707. «Комп’ютерна
програма
«Композит»»
/
заявник
та
патентовласник:
Харківський
національний
університет будівництва та архітектури .– №
15842; заяв. 06.11.14; опубл. 18.02.15.
8. Патент України на корисну модель № 113414,
МПК
(2006.1),
С08L63/02.
Модифікована
епоксидна композиція. № u 2016 07822. Заявл.
15.07.2016, опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.
9. «Хімія». Навчальний посібник для
самостійної роботи студентів. Харків: Міськдрук,
2014. – 182 с.
10. Лабораторний практикум з дисципліни
«Хімія». Навчально-методичний посібник.
Харків: ХНУБА, 2014. – 62 с.
11. Общая химия. Учебное пособие. Харків:
ХНУБА, 2015. –131 с.
1. Исследование стойкости карьерной глины к
действию сернистых вод отстойников ПАО
«Енакиевский металлургический завод» / Научнопроизводственный журнал «Экология и
промышленность» ГП УкрНТЦ «Энергосталь». –
2016. - № 2. – С. 69-71. Фахове видання.
2. Исследование окислительновосстановительных процессов
многокомпонентных систем природных вод /
Східно-Европейський журнал передових
технологій ISSN 1729-3774. – 6/10 (60), 2012. С. 913. Фахове видання.
3. Навчальний посібник «Задачи и упражнения по
химии» з грифом МОН. Харків: «Міськдрук»,

переробки
пластмас».
Наказ №241 від
18.10.2016.
Звіт.

Стажування у
Національному
технічному
університеті
«ХПІ», кафедра
загальної та
неорганічної хімії.
Тема:
«Удосконалення
лекційного курсу
«Санітарнобактеріологічні
методи аналізу
води і

Таблиця 2 – Якісний склад науково-педагогічних та педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності
161 Хімічні технології та інженерія, галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія

№
з/п

Найменування
навчальної дисципліни
згідно із навчальним
планом (кількість
лекційних годин)

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Найменування
посади

1

2

3

4

Найменування закладу,
який закінчив викладач,
рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту

Науковий ступінь,
шифр і найменування наукової
спеціальності, тема дисертації,
вчене звання, за якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно

5
6
1. Нормативна частина
1.1 Цикл загальної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Харківський державний Кандидат філологічних наук,
Доцент кафедри
університет
10.02.01 – українська мова
української мови та
ім. О. М. Горького
ДК № 023292, 2004 р.
мовної підготовки
1982
р.
Тема: «Проблеми формування,
іноземних громадян
Спеціальність функціонування та розвитку
російська мова та
української пожежно-технічної
література.
терміносистеми».
Кваліфікація Доцент кафедри мовної підготовки,
філолог, викладач
12 ДЦ №017775, 2007 р.
російської мови та
літератури.

1.

Українська мова (за
професійним
спрямуванням)
(32 год.)

Кучеренко
Олена
Федорівна

2.

Історія України та
культури
(32 год.)

Солошенко
Олена
Михайлівна

Завідувач кафедри
українознавства та
євроінтеграції

Харківський державний
університет ім.
О.М. Горького, 1993.
Спеціальність історія.
Кваліфікація - історик,
викладач історії і
суспільно-політичних
дисциплін.

3.

Іноземна мова
(-)

Сергеєва
Тетяна
Вікторівна

Завідувач кафедри
іноземних мов

Харківський
державний університет
ім. О. М. Горького,
1974 р.
Спеціальність –
англійська мова та
література.

Відомості про
підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу,
вид документа, тема,
дата видачі)

Примі
тки*

7

8

Підвищення кваліфікації
у Харківському національному університеті
В.Н. Каразіна, кафедра
німецької та французької
мов.
Тема: «Мова як
елемент суспільного
розвитку людини».
Наказ № 241 від
18.10.2016р.
Свідоцтво №393 2013р.
Кандидат історичних наук,
Підвищення кваліфікації
07.00.01 - історія України.
у Харківському націоКН № 014377, 1997р.
нальному університеті
Тема: «Зміни чисельності та складу
ім. В.Н.Каразіна,
населення Лівобережної України в
кафедра історії
другій половині ХІХ ст.»
України.
Доцент кафедри українознавства та
Тема: «Болонська сисполітології.
тема і освітній процес».
ДЦ №004183, 2002р.
Наказ №51 від
01.02.2013р.
Свідоцтво №406, 2013р.
Стажування у НаціоДоктор психологічних наук,
19.00.07 – педагогічна та вікова
нальному інституті
психологія.
прикладних наук,
ДД № 000541, 2012 р.
кафедра міжнародних
Тема дисертації: «Психологовідносин. м. Ліон
педагогічні основи саморозвитку
(Франція).
особистості: екогуманістичний
Тема: «Міжнародні
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Рачковський
Олександр
Васильович

Доцент кафедри
іноземних мов

4.

Філософія
(32 год.)

Проценко
Ольга
Петрівна

Завідувач кафедри
філософії

5.

Фізичне виховання
(-)

Сірик
Володимир
Степанович

Завідувач кафедри
фізичного
виховання та спорту

Кваліфікація –
філолог, викладач
англійської мови та
літератури.

підхід».
Професор кафедри іноземних мов,
12 ПР №009770, 2014 р.

1)Харківський державний технічний університет будівництва та
архітектури, 1984р.
Спеціальність промислове і цивільне
будівництво.
Кваліфікація інженер-будівельник.
2) Харківський
національний
університет
ім. Каразіна В. Н.,
2000р.,
Спеціальність - мова
та література.
Кваліфікація філолог, викладач
німецької мови та
літератури.
Московський
державний університет
ім. Ломоносова,
1978 р.,
Спеціальність –
філософія.
Кваліфікація філософ, викладач
філософії

Кандидат технічних наук,
05.23.05 будівельні матеріали та
вироби.
КН № 015458; 1997р.
Тема «Удосконалення технології
виробництва бетонних елементів
різної номенклатури для систем
каналізації».
Доцент кафедри будівельних
матеріалів і виробів.
ДЦ № 010428, 2005 р.,

Харківський державний
педагогічний інститут
ім. Г.С.Сковороди,
1976р.
Спеціальність фізичне виховання.

Доцент кафедри фізичного
виховання та спорту
Атестат МОН ДЦ АР №004630,
1997 р.

Доктор філософських наук,
09.00.07 – етика
ДД № 003800, 2001 р.
Тема: «Етикет як аксіологічний
вимір культури, поведінки та
спілкування».
Професор кафедри філософії,
02ПР № 004077, 2006 р.

семінари з електронних
засобів навчання в
рамках проекту
Темпус».
Наказ №112 від
22.04.2014р.
Сертифікат без номера
Стажування у
Харківському
національному
університеті
радіоелектроніки.
Кафедра іноземних
мов.
Тема «Сучасні підходи
до розвитку навичок
всіх видів мовленнєвої
діяльності».
Наказ № 231 від
30.09.2016р.
Звіт.

12

Підвищення кваліфікації
у Харківському національному автомобільно
-дорожньому університеті, кафедра філософії.
Тема: «Сучасна
комунікативна
філософія».
Наказ № 265 від
02.11.2015р.
Свідоцтво 12 СПВ
101194 2015 р.
Стажування у центрі
підвищення кваліфікації та індивідуальної
післядипломної освіти
Харківського
національного автомо-
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Кваліфікація - учитель
фізичного виховання.

(-)

Гунько
Микита
Владиславович

Старший викладач
кафедри фізичного
виховання та спорту

(-)

Плотницький
Леонід
Маркович

Старший викладач
кафедри фізичного
виховання і спорту

Харківський державний
технічний університет
будівництва та
архітектури, 1995 р.
Спеціальність –
технології будівельних
конструкцій, виробів і
матеріалів.
Кваліфікація –
інженер-будівельник
технолог.
Харківська державна
академія фізичної
культури, 2003 р.
Спеціальність –
олімпійський і
професійний спорт.
Кваліфікація –
викладач фізичного
виховання, тренер з
боксу.
Харківський державний
технічний університет
будівництва та
архітектури, 1995 р.
Спеціальність –
теплогазопостачання,
вентиляція і охорона
повітряного басейну.
Кваліфікація –
інженер-будівельник.
Харківський державний
інститут фізичної
культури, 2000 р.

-

-

більно-дорожнього
університету на кафедрі
фізвиховання та спорту.
Тема: «Організація
роботи секції футболу в
Харківському національному автомобільно-дорожньому
університеті».
Наказ №257 від
29.09.2014р.
Звіт.
Стажування у Харківському державному
університеті залізничного транспорту,
кафедра фізичного
виховання та спорту.
Тема: «Вдосконалення
розвитку фізичних
якостей засобами боксу
та кікбоксу».
Наказ №103 від
09.04.2013 р.
Звіт.

Стажування у
Харківській державній
академії фізичної
культури, кафедра
важкої атлетики.
Тема: «Розподіл
навантаження в
основних та
допоміжних вправах на
етапах підготовки в
пауерліфтингу».
Наказ № 20 від
26.01.2015 р.
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Спеціальність –
фізичне виховання та
спорт.
Кваліфікація –
викладач фізичного
виховання, тренер з
атлетичної гімнастики.
Харківський державний
університет
будівництва
та
архітектури,
1995р,
Спеціальність
теплога-зопостачання,
вентиляція і охорона
повітряного басейну,
Кваліфікація
інженер-будівельник

Звіт.

6.

Основи охорони праці
(36 год.)

Пономарьов
Костянтин
Сергійович

Доцент
кафедри
безпеки
життєдіяльності та
інженерної екології

Кандидат технічних наук,
05.23.04
–
водопостачання,
каналізація
ДК № 059859, 2010 р.
Тема:
«Споруда
для
скиду
зворотних вод з біоставків та
біоплато в водоскідний ківш»
Доцент
кафедри
безпеки
життєдіяльності
та
інженерної
екології
12 ДЦ №035904, 2013 р.

7.

Правознавство
(32 год.)

Касинюк Лариса
Адамівна

Доцент кафедри
філософії

Харківський
юридичний інститут,
1975 р.
Спеціальність –
правознавство.
Кваліфікація – юрист.

Доцент кафедри філософії,
Атестат МОН ДЦ АР № 005266,
1997 р.

8.

Політологія
(36 год.)

Зайончковський
Юрій
Валентинович

Доцент
кафедри
українознавства

Харківський державний
університет ім. О.М.
Горького, 1988,
Спеціальність - історія
Кваліфікація - історик,
викладач історії та
суспільствознавства

Доцент кафедри українознавства та
політології,
Атестат МОН 12 ДЦ 019490,
2008 р.

Підвищення
кваліфікації при
навчальнометодичному центрі
цивільного захисту та
безпеки
життєдіяльності
Харківської області,
2016 р.
Тема: Визначення
радіаційного та
хімічного складу НС
при надзвичайних
ситуаціях.
Наказ № №58 від
25.02.2016.
Посвідчення № АХ 01
від 19.02.2016 р.
Стажування у Національному технічному
університеті «ХПІ»,
кафедра права.
Тема: «Формування
правосвідомості
молоді» .
Наказ № 265 від 02.12.
2015.
Звіт
Стажування у Харківському національному
технічному університеті сільського
господарства ім.
П.Василенка. Кафедра
ЮНЕСКО Тема:
Загально-європейські
цінності».
Наказ № 312 від
14.12.2015 р.

2
10
14
15
16

1
2
14

3
9
14

9.

10.

Вища математика
(60 год.)

Аршава
Олена
Олександрівна

Завідувач кафедри
вищої математики

Харківський державний
університет, 1994 р. ,
Спеціальність –
математика.
Кваліфікація математик, викладач
математики та
інформатики.

Кандидат фізико-математичних
наук.
01.01.01 – математичний аналіз,
КН №013244, 1997 р.
Тема: «Обернення інтегральних
операторів методом комутацій-них
співвідношень у L2».
Доцент кафедри вищої математики,
ДЦ АЕ № 000503, 1998 р.

(40 год.)

Харченко
Анатолій
Петрович

Професор кафедри
вищої математики

Харківський державний
університет імені
О.М.Горького, 1973р.
Спеціальність –
математика.
Кваліфікація –
математик, викладач
математики.

Кандидат фізико-математичних
наук,
01.01.03 – математична фізика.
ФМ № 015191, 1982 р.
Тема: «Статистичні розв’язки
нелінійних рівнянь фізики плазми»
Доцент кафедри вищої математики,
ДЦ № 001781, 1988 р.

Фізика
(68 год.)

Корсунський
Олександр
Мойсейович

Доцент кафедри
фізики

Харківський державний
університет ім.
О.М.Горького,
1964 р.
Спеціальність –
фізика.
Кваліфікація – фізик.

Кандидат фізико-математичних
наук,
01.04.02 – фізика твердого тіла.
МФМ №019190, 1973р.
Тема: «Деякі питання нелінійної
теорії коливань електронних пучків
в магнітному полі».
Доцент кафедри фізики,
ДЦ АЕ №001588, 1999р.

Звіт
Підвищення кваліфікації у Центрі підвищення кваліфікації та індивідуальної після дипломної освіти Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету,
кафедра вищої математики. Тема: Навчальномето-дичний посібник
«Рівняння
математичної фізики».
Наказ №242 від
11.09.2014р.
Свідоцтво 12СПК
568085, 2014 р.
Підвищення кваліфікації у Центрі підвищення кваліфікації та індивідуальної після дипломної освіти Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету на
кафедрі вищої математики. Тема: «Інтегральне числення функції
багатьох змінних».
Наказ №273 від
10.09.2013р.
Свідоцтво
12СПК 901139
Стажування у Харківському національному
автомобільно-дорожньому університеті,
кафедра фізики.
Тема: «Використання
фізичних наукових
досліджень у сучасних
технологіях».
Наказ № 291 від
12.12.2016 р.
Звіт
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11.

12.

Загальна та
неорганічна хімія
(68 год.)

Органічна хімія
(68 год.)

Попов
Юрій
Вікторович

Доцент кафедри
загальної хімії

Харківський
політехнічний інститут
ім. Леніна, 1976 р.
Спеціальність хімічна технологія
пластичних мас.
Кваліфікація інженер-хімік-технолог.

Кандидат технічних наук,
05.17.06 – технологія полімерних та
композиційних матеріалів.
ТН № 097345, 1987р.
Тема: «Епоксиполімери з
пониженою горючістю і
покращеною експлуатаційною
характеристикою» .
Старший науковий співробітник
кафедри загальної хімії зі
спеціальності «Технологія
полімерних і композиційних
матеріалів».
АС № 001610, 2001р.

Уманська
Тетяна
Іванівна

Доцент кафедри
загальної хімії

Харківський державний
університет ім. О.М.
Горького, 1969 р.
Спеціальність – хімія
неорганічна хімія.
Кваліфікація – хімік.
Викладач хімії.

Кандидат хімічних наук,
02.00.01 – неорганічна хімія.
ХМ №000437, 1975 р.
Тема «Дослідження впливу
температури на електропровідність і
дисоціацію І-І валентних
електролітів в н-спиртах
аліфатичного ряду».
Доцент кафедри загальної хімії.
ДЦ №067755, 1983 р.

Попов
Юрій
Вікторович

Доцент кафедри
загальної хімії

Харківський
політехнічний інститут
ім. Леніна, 1976 р.
Спеціальність хімічна технологія
пластичних мас.
Кваліфікація інженер-хімік-технолог.

Кандидат технічних наук,
05.17.06 – технологія полімерних та
композиційних матеріалів.
ТН № 097345, 1987р.
Тема: «Епоксиполімери з
пониженою горючістю і
покращеною експлуатаційною
характеристикою» .
Старший науковий співробітник
кафедри загальної хімії зі
спеціальності «Технологія
полімерних і композиційних
матеріалів».
АС № 001610, 2001р.

Особи, які працюють за сумісництвом

Стажування у Національному університеті
цивільного захисту
України, кафедра
спеціальної хімії та
хімічної технології.
Тема: «Використання
методичних наробок
кафедри при складанні
методичних вказівок до
курсу «Органічна
хімія»».
Наказ № 92 від
01.04.2016р.
Звіт.
Стажування у Національному технічному
університеті «ХПІ»,
кафедра загальної та
неорганічної хімії.
Тема: «Удосконалення
лекційного курсу
«Санітарно-бактеріологічні методи аналізу
води і мікробіологія».
Наказ №109 від
19.03.2013р.
Звіт.
Стажування у Національному університеті
цивільного захисту
України, кафедра
спеціальної хімії та
хімічної технології.
Тема: «Використання
методичних наробок
кафедри при складанні
методичних вказівок до
курсу «Органічна
хімія»».
Наказ № 92 від
01.04.2016р.
Звіт
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1.2 Цикл професійної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Данченко Юлія
Доцент кафедри
Харківський
Кандидат технічних наук,
Михайлівна
загальної хімії
державний університет, 05.17.06 – технологія полімерних та
1995р.
композиційних матеріалів.
Спеціальність – хімія. ДК №011263, 2001р.
Кваліфікація –хімік.
Тема: «Розробка бактерицидних
епоксиамінних композицій с
поліпшеною хімстійкістю».
Доцент кафедри загальної хімії,
12ДЦ №020900, 2008р.
Обіженко
В.о. завідувача
Харківський
Кандидат технічних наук,
Тетяна
кафедри загальної
політехнічний інститут 21.06.02 – пожежна безпека,
Миколаївна
хімії
ім. В.І. Леніна, 1989 р.
ДК №009860, 2001р.
Спеціальність Тема: «Епоксидні композиційні
хімічна технологія
матеріали для протипожежного
пластичних мас.
захисту виробів будівельного та
Кваліфікація –
електротехнічного призначення».
інженер-хімікДоцент кафедри загальної хімії,
технолог.
02ДЦ №015473, 2005р.

13.

Аналітична хімія та
фізико-хімічні методи
аналізу
(32 год.)

14.

Поверхневі явища та
дисперсні системи
(36 год.)

15.

Хімія
висомолекулярних
сполук
(36 год.)

Обіженко Тетяна
Миколаївна

В.о. завідувача
кафедри загальної
хімії

Харківський
політехнічний інститут
ім. В.І. Леніна, 1989 р.
Спеціальність хімічна технологія
пластичних мас.
Кваліфікація –
інженер-хіміктехнолог.

Кандидат технічних наук,
21.06.02 – пожежна безпека,
ДК №009860, 2001р.
Тема: «Епоксидні композиційні
матеріали для протипожежного
захисту виробів будівельного та
електротехнічного призначення».
Доцент кафедри загальної хімії,
02ДЦ №015473, 2005р.

16.

Хімія і фізика
полімерних та
композиційних
матеріалів

Обіженко Тетяна
Миколаївна

В.о. завідувача
кафедри загальної
хімії

Харківський
політехнічний інститут
ім. В.І. Леніна, 1989 р.
Спеціальність -

Кандидат технічних наук,
21.06.02 – пожежна безпека,
ДК №009860, 2001р.
Тема: «Епоксидні композиційні

Докторантура ХНУБА
2015-2018рр.
Наказ №678 уч. від
30.11.2015.
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Стажування у Національному університеті
цивільного захисту
України, на кафедрі
спеціальної хімії та
хімічної технології.
Тема: «Використання
методичних наробок
кафедри при складанні
методичних вказівок до
курсу «Хімічне забруднення довкілля»».
Наказ №92 від
01.04.2016.
Звіт.
Стажування у Національному університеті
цивільного захисту
України, на кафедрі
спеціальної хімії та
хімічної технології.
Тема: «Використання
методичних наробок
кафедри при складанні
методичних вказівок до
курсу «Хімічне забруднення довкілля»».
Наказ №92 від
01.04.2016.
Звіт.
Стажування у Національному університеті
цивільного захисту
України, на кафедрі
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(32 год.)

17.

Сучасне обладнання
для виробництва
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
(36 год.)

хімічна технологія
пластичних мас.
Кваліфікація –
інженер-хіміктехнолог.

матеріали для протипожежного
захисту виробів будівельного та
електротехнічного призначення».
Доцент кафедри загальної хімії,
02ДЦ №015473, 2005р.

Попов Юрій
Вікторович

Доцент кафедри
загальної хімії

Харківський
політехнічний інститут
ім. В.І. Леніна, 1976 р.,
Спеціальність –
хімічна технологія
пластичних мас.
Кваліфікація –
інженер-хіміктехнолог.

Кандидат технічних наук,
05.17.06 – технологія полімерних та
композиційних матеріалів.
ТН №097345, 1987р.
Тема: «Епоксидні полімери
пониженої горючості з поліпшеними
експлуатаційними властивостями».
Старший науковий співробітник
зі спеціальності технологія
полімерних і композиційних
матеріалів, АС №001610, 2001р.

Блажко Володимир
Володимирович
(18 год.)

Доцент кафедри
механізації
будівельних
процесів

Кандидат технічних наук,
05.05.02 – машини для виробництва
будівельних матеріалів і
конструкцій.
Тема: «Трьохвальний
бетонозмішувач для приготування
малорухомих бетонних сумішей»
ДК № 045919, 2008 р.
Доцент кафедри механізації
будівельних процесів.
12ДЦ№026141,2011р.

Вінниченко
Варвара
Іванівна
(18 год.)

Професор кафедри
механізації
будівельних
процесів

Харківський
державний технічний
університет
будівництва та
архітектури,
2003 р.
Спеціальність –
обладнання хімічних
виробництв і
підприємств
будівельних матеріалів.
Кваліфікація – магістр
з інженерної механіки
Харківський
інженерно-будівельний
інститут, 1973 р.,
Спеціальність –
механічне обладнання
підприємств
будівельних матеріалів,

Доктор технічних наук,
05.07.11 – технологія тугоплавких
неметалічних матеріалів.
Тема: «Белітосульфоалюмінат ний
цемент та гіпсові в’яжучі.
Термодинамічні та технологічні
основи отримання»

спеціальної хімії та
хімічної технології.
Тема: «Використання
методичних наробок
кафедри при складанні
методичних вказівок до
курсу «Хімічне забруднення довкілля»».
Наказ №92 від
01.04.2016.
Звіт.
Стажування у Національному університеті
цивільного захисту
України, на кафедрі
спеціальної хімії та
хімічної технології.
Тема: «Використання
методичних наробок
кафедри при складанні
методичних вказівок до
курсу «Органічна
хімія»».
Наказ №92 від
01.04.2016.
Звіт.
Стажування у Харківському національному
автомобільно-дорожньому університеті,
кафедра будівельних та
дорожніх машин
Тема: «Експлуатація
підйомно-транспортних
і будівельних машин»
Наказ № 262
від 24.09.2012 р.
Звіт
Стажування у ТОВ
«Южгіпро-цемент»,
відділ головного
технолога.
Тема: «Сучасне обладнання та технологічні
лінії для виробництва
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виробів, конструкцій,
Кваліфікація –
інженер-механік
18.

19.

Технологія
виробництва та
переробки полімерних
композиційних
матеріалів
(68 год.)

Моделювання та
оптимізація процесів
виробництва
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
(32 год.)

Качоманова Марія
Павлівна
(34 год.)

Асистент кафедри
загальної хімії

Попов Юрій
Вікторович
(34 год.)

Доцент кафедри
загальної хімії

Солодовник Ганна
Валеріївна

Доцент кафедри
економічної
кібернетики та
інформаційних
технологій

Національний
технічний університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 2005 р.
Спеціальність «Хімічна технологія
високомолекулярних
сполук».
Кваліфікація –
інженер-хіміктехнолог.
Харківський
політехнічний інститут
ім. В.І. Леніна, 1976 р.,
Спеціальність –
хімічна технологія
пластичних мас.
Кваліфікація –
інженер-хіміктехнолог.

Харківський
державний технічний
університет
радіоелектроніки,
1999р.
Спеціальність –
комп’ютерні системи
проектування.
Кваліфікація –
інженер-системотехнік.

ДД № 005867, 2007 р.
Професор кафедри механізації
будівельних процесів
12ПР №006354, 2011 р.
Кандидат технічних наук,
05.23.05 – будівельні матеріали та
вироби.
Тема: «Наповнені епоксиполімерні
матеріали низькотемпературного
твердіння з покращеними
технологічними та
експлуатаційними
характеристиками».
ДК №013091, 2013р.

в’яжучих матеріалів»
Наказ № 269
від 24.09.2012 р.
Звіт.
Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня кандидата
наук, 2013 р.

Кандидат технічних наук,
05.17.06 – технологія полімерних та
композиційних матеріалів.
ТН №097345, 1987р.
Тема: «Епоксидні полімери
пониженої горючості з поліпшеними
експлуатаційними властивостями».
Старший науковий співробітник
зі спеціальності технологія
полімерних і композиційних
матеріалів, АС №001610, 2001р.

Стажування у Національному університеті
цивільного захисту
України, на кафедрі
спеціальної хімії та
хімічної технології.
Тема: «Використання
методичних наробок
кафедри при складанні
методичних вказівок до
курсу «Органічна
хімія»».
Наказ №92 від
01.04.2016.
Звіт.
Підвищення кваліфікації Харківський
національний
університет радіоелектроніки, кафедра
системотехніки. Тема:
«Оптимальний
розподіл ресурсів в
умовах неповноти
інформації».
Наказ №251 від
19.10.2015.
Свідоцтво №134.

Кандидат технічних наук,
01.05.02 – Математичне
моделювання та обчислювальні
методи.
ДК № 025294, 2004 р.
Тема: «Моделі та інструментальні
засоби управління розвитком
підприємства».
Доцент кафедри економічної
кібернетики та інформаційних
технологій.
12ДЦ № 033271, 2012 р.
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20.

Лакофарбові матеріали
у будівництві
(36 год.)

Костюк Тетяна
Олександрівна

Професор кафедри
будівельних
матеріалів і виробів

Харківський
політехнічний інститут
ім. Леніна, 1978 р.,
Спеціальність –
хімічна технологія
лаків, фарб і
лакофарбових
покриттів
Кваліфікація –
інженер хімік технолог.

Доктор технічних наук,
05.23.05 – будівельні матеріали та
вироби.
ДД № 005331, 2016 р.
Тема: «Спрямоване формування
структури цементних композитів
для гідроізоляції».
Доцент кафедри будівельних
матеріалів і виробів.
02ДЦ №015472, 2005 р.

21.

Пожежна безпека
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
(36 год.)

Саєнко Наталія
Вячеславівна

Доцент кафедри
загальної хімії

Національний
технічній університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 2002 р.
Спеціальність хімічна технологія
високомолекулярних
сполук».
Кваліфікація –
інженер-хімікдослідник.

Кандидат технічних наук,
21.06.02 – пожежна безпека.
ДК №033865, 2006р.
Тема: «Вогнебіостійкі епоксидні
композиційні матеріали для
дерев’яних конструкцій».
Доцент кафедри загальної хімії
12ДЦ №035149, 2013р.

22.

Економіка
підприємства
(32 год.)

Смачило
Валентина
Володимирівна

Доцент кафедри
економіки

Харківська державна
академія міського
господарства, 2000 р.
Спеціальність –
економіка підприємства.
Кваліфікація – магістр
економіки і
підприємництва.

Кандидат економічних наук,
08.06.01 – економіка, організація і
управління підприємствами.
Тема: «Формування системи
бюджетування газорозподільних
підприємств».
ДК №030671, 2005 р.
Доцент кафедри економіки,
12ДЦ 017803, 2007 р.

Стажування у Українській державній
академії залізничного
транспорту, кафедра
будівельних матеріалів,
будівель та споруд.
Тема: «Гідроізоляційні
матеріали»
Наказ №311 від
18.10.2013р.
Звіт
Стажування у Національному технічному
університеті «ХПІ» на
кафедрі технології
пластичних мас і
біологічно активних
полімерів. Тема:
«Удосконалення
лекційного курсу
«Полімери в
будівництві»».
Наказ №126 від
26.05.2015.
Звіт.
1Стажування Харківська
національна академія
міського господарства.
кафедра економічної
теорії.
Тема «Підвищення
ефективності діяльності
підприємств в сучасних
умовах господарювання».
Наказ №280 від
01.10.2012р.
Звіт.
2) ООО «Computer Logic
Group» Практические
вопросы планирования
строительства производства и взаиморасчектов за выпоненные
работы в ПК
«Строительные техно-

1
2
4
7
11
12
13
14
15

2
3
8
9
11
13
14
15
16

1
2
3
5
9
14

23.

Організація та
управління
виробництвом
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
(24 год.)

Новобранов
Володимир
Миколайович

Доцент кафедри
організації
будівельного
виробництва

Харківський
політехнічний
інститут, 1969.
Спеціальність динаміка польота і
управління.
Кваліфікація –
інженер –дослідник.

24.

Проектування
підприємств з
виробництва
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів

Биков Роман
Олександрович

Асистент кафедри
загальної хімії

Національний
технічній університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 2004р.
Спеціальність хімічна технологія

логи – СМЕТА» (4 год.)
UA 1405-425
від 19.09.2014;
3) TEMPUS Crash-test
session in KNUCEA Startup Centre «New
Development»
«Technoplazma-innovative
technologies for cutting
sheet metal» .
від 29.04.2015;
4) Маркетингове
агентство повного циклу
«Defence» Комплекс
маркетингу та
маркетингові комунікації
в сучасних реаліях:
теорія та практика (4
год.)
від 25.06.2015р.;
5) Стажування. Scientific
Consulting Community
«Open Europe», Slovak
Republic «Economics,
management and
marketing» (108 год)
Сертифікат № 18-03/16
від 23.03.2016.
Стажування у ВАТ
Кандидат технічних наук,
05.13.12 - системи автоматизації
«Харківпроект»,
проектування,
будівельний відділ.
ТН№104104, 1987р.
Тема: «Вивчення та
Тема: «Математичне забезпечення
впровадження сучасних
автоматизованого проектування
методів в розробки
компоновочних рішень промислових ПОБ та ПВР з викорисбудівель».
танням ПОЕМ».
Доцент кафедри організації
Наказ №364 від
будівельного виробництва
06.12.2012 р.
ДЦ АР№001941, 1995р.
Звіт.
Стажування у НаціоКандидат технічних наук,
05.17.06 – технологія полімерних та
нальному технічному
композиційних матеріалів.
університеті «ХПІ» на
ДК №051621, 2009 р.
кафедрі технології
Тема: «Регулювання технологічних
пластичних мас і
та експлуатаційних властивостей
біологічно активних
епоксиполімерів
полімерів. Тема:
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(24 год.)

високомолекулярних
сполук.
Кваліфікація –
інженер-хімікдослідник.

низькотемпературного тверднення».

25.

Нарисна геометрія,
інженерна та
комп’ютерна графіка
(32 год.)

Печерцев
Олександр
Олександрович

Доцент кафедри
графіки

Харківський
інженерно-будівельний
інститут, 1981,
Спеціальність –
механічне обладнання
підприємств,
будівельних матеріалів,
виробів і конструкцій.
Кваліфікація –
інженер-механік.

Кандидат технічних наук,
05.02.16 - машини і агрегати
виробництва будівельних матеріалів,
КД№008547, 1989 р.
Тема: «Дослідження та удосконалення пресового обладнання для
виробництва килимово-візерункових
плиток для підлоги».
Доцент кафедри графіки
ДЦ АР №001672, 1995 р.

26.

Метрологія,
стандартизація та
сертифікація
(36 год.)

Саєнко Наталія
Вячеславівна

Доцент кафедри
загальної хімії

Національний
технічній університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 2002 р.
Спеціальність хімічна технологія
високомолекулярних
сполук».
Кваліфікація –
інженер-хімікдослідник.

Кандидат технічних наук,
21.06.02 – пожежна безпека.
ДК №033865, 2006р.
Тема: «Вогнебіостійкі епоксидні
композиційні матеріали для
дерев’яних конструкцій».
Доцент кафедри загальної хімії,
12ДЦ №035149, 2013р.

27.

Матеріалознавство
будівельних
полімерних матеріалів
та композитів
(32 год.)

Вандоловський
Олександр
Георгійович

Завідувач кафедри
будівельних
матеріалів і виробів,
професор

Харківський інститут
інженерів залізничного
транспорту, 1957р.
Спеціальність –
будівельна.
Кваліфікація –
інженер шляхів
сполучення-

Доктор технічних наук,
05.23.05 - будівельні матеріали та
вироби.
ДН №000124, 1992 р.
Тема: «Бетонні труби підвищеної
міцності».
Професор кафедри будівельних
матеріалів і виробів,

«Сучасні технології та
обладнання для
вторинної переробки
пластмас».
Наказ №241 від
18.10.2016.
Звіт
Підвищення кваліфікації у Українській
державній академії
залізничного
транспорта, кафедра
нарисної геометрії та
комп’ютерної графіки.
«Ознайомлення з
новітніми технологгіями викладання курсу
комп‘ютерної графіки
геометричного
моделювання об’єктів»,
Наказ №285 від
04.10.2014р
Свідоцтво №8\14,
2014р.
Стажування у Національному технічному
університеті «ХПІ» на
кафедрі технології
пластичних мас і
біологічно активних
полімерів. Тема:
«Удосконалення
лекційного курсу
«Полімери в
будівництві»».
Наказ №126 від
26.05.2015.
Звіт.
Стажування у
Харківській державній
академії залізничного
транспорту, на кафедрі
будівельних матеріалів,
будівель та споруд.
Тема: «Вимірювання
коефіцієнтів фільтрації
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будівельник.

12 ПР № 008468, 2013 р.

бетонів та виробів з
бетону»
Наказ № 311 від
18.10.2013р
Звіт.
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Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня доктора наук,
2013 р.
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Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня доктора наук,
2013 р.

1
2
3
4
7
8
9
10
12
14
16

Стажування у Національному технічному
університеті «ХПІ» на
кафедрі технології
пластичних мас і
біологічно активних
полімерів. Тема:
«Сучасні технології та
обладнання для
вторинної переробки
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Особи, які працюють за сумісництвом
2. Вибіркова частина

28.

Модифікація
будівельних матеріалів
з використанням
полімерів
(32 год.)

29.

Модифікація
вторинних полімерів
для виготовлення
виробів різного
функціонального
призначення
(32 год.)

30.

Захисні покриття та
матеріали
(36 год.)

2.1 Цикл професійної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Сопов
Завідувач кафедри
Харківський
Доктор технічних наук,
Віктор
фізико-хімічної
державний університет, 05.23.05 – будівельні матеріали та
Петрович
механіки та
1981р.
вироби,.
технології
Спеціальність –
ДД №002613, 2013р.
будівельних
фізика.
Тема: «Методологічні основи
матеріалів і виробів Кваліфікація
дослідження та регулювання
- викладач фізики.
мікроструктури цементного каменю
в бетоні».
Доцент кафедри фізико-хімічної
механіки та технології будівельних
матеріалів і виробів.
ДЦ АЕ № 000108, 1998 р.
Сопов
Завідувач кафедри
Харківський
Доктор технічних наук,
Віктор
фізико-хімічної
державний університет, 05.23.05 – будівельні матеріали та
Петрович
механіки та
1981р.
вироби,.
технології
Спеціальність –
ДД №002613, 2013р.
будівельних
фізика.
Тема: «Методологічні основи
матеріалів і виробів Кваліфікація
дослідження та регулювання
- викладач фізики
мікроструктури цементного каменю
в бетоні».
Доцент кафедри фізико-хімічної
механіки та технології будівельних
матеріалів і виробів.
ДЦ АЕ № 000108, 1998 р.
Биков Роман
Асистент кафедри
Національний
Кандидат технічних наук, 05.17.06
Олександрович
загальної хімії
технічній університет
– технологія полімерних та
«Харківський
композиційних матеріалів.
політехнічний
ДК №051621, 2009 р.
інститут», 2004р.
Тема: «Регулювання технологічних
Спеціальність та експлуатаційних властивостей
хімічна технологія
епоксиполімерів
високомолекулярних
низькотемпературного тверднення».
сполук.
Кваліфікація –

інженер-хімікдослідник.

31.

Оздоблювальні
будівельні полімерні
композиційні
матеріали
(36 год.)

Саєнко Наталія
Вячеславівна

Доцент кафедри
загальної хімії

Національний
технічній університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 2002 р.
Спеціальність хімічна технологія
високомолекулярних
сполук».
Кваліфікація –
інженер-хімікдослідник.

Кандидат технічних наук,
21.06.02 – пожежна безпека.
ДК №033865, 2006р.
Тема: «Вогнебіостійкі епоксидні
композиційні матеріали для
дерев’яних конструкцій».
Доцент кафедри загальної хімії,
12ДЦ №035149, 2013р.

32.

Технологія ізоляційних
та покрівельних
матеріалів і виробів
(32 год.)

Сінякін
Анатолій
Геннадійович

Доцент
кафедри
фізикохімічної механіки та
технології
будівельних
матеріалів і виробів

Харківський
інженерно-будівельний
інститут, 1989р.
Спеціальність
–
виробництво
будівельних виробів і
конструкцій,
Кваліфікація
–
інженер-будівельник
технолог

33.

Ізоляційні та
покрівельні будівельні
полімерні матеріали
(32 год. )

Макаренко
Ольга
Валеріївна

Доцент кафедри
фізико-хімічної
механіки та
технології
будівельних
матеріалів і виробів

Харківський
державний технічний
університет
будівництва та
архітектури, 2001р.
Спеціальність технології будівельних
конструкцій, виробів і
матеріалів
Кваліфікація магістр будівництва

34.

Процеси та апарати
виробництва
будівельних
полімерних

Буцька
Лариса
Миколаївна

Доцент кафедри
фізико-хімічної
механіки та
технології

Харківський
державний технічний
університет
будівництва та

Кандидат технічних наук,
05.23.05 - будівельні матеріали та
вироби.
КН № 007923, 1995р.
Доцент кафедри фізико-хімічної
механіки та технології бетону,
ДЦ АР № 005709, 1997р.
Тема: «Удосконалення режимів
тверднення
бетонів
з
обліку
неізотермічного
тепловиділення
цементу»
Кандидат технічних наук,
05.23.05 - будівельні матеріали та
вироби.
ДК № 032862, 2006р.
Тема: «Імітаційне моделювання
корозії бетону в агресивних
середовищах об’єктів
рудопідготовчого виробництва».
Доцент кафедри фізико-хімічної
механіки та технології будівельних
матеріалів і виробів,
12ДЦ № 026838, 2011р.
Кандидат технічних наук,
05.23.05 - будівельні матеріали та
вироби.
ДК №041076, 2007 р.

пластмас».
Наказ №241 від
18.10.2016.
Звіт
Стажування у Національному технічному
університеті «ХПІ» на
кафедрі технології
пластичних мас і
біологічно активних
полімерів. Тема:
«Удосконалення
лекційного курсу
«Полімери в
будівництві».
Наказ №126 від
26.05.2015.
Звіт.
Стажування
в
АТ
«Альпсервіс»,
будівельний відділ.
Тема: «Удосконалення
технології сухого та
мокрого
торкретування».
Наказ №293.
від 16.10.2012р.
Звіт
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Стажування у ТОВ
«Будтехнінжиніринг»,
будівельний відділ.
Тема: «Ознайомлення із
новітніми методами
діагностування стану
залізобетонних
конструкцій».
Наказ №98
від 20.05.2015р.
Звіт
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Стажування у Українській державній акад.мії залізничного транспорту, кафедра
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композиційних
матеріалів
(32 год.)

будівельних
матеріалів і виробів

архітектури, 2002р.
Спеціальність технології будівельних
конструкцій, виробів і
матеріалів,
Кваліфікація - магістр
будівництва

Тема: «Модифікування
мікроструктури цементного каменю
в бетоні комплексними хімічними
добавками».
Доцент кафедри фізико-хімічної
механіки та технології будівельних
матеріалів і виробів,
12 ДЦ №025338, 2011 р.

35.

Процеси та апарати
будівельної ндустрії
(32 год.)

Буцька
Лариса
Миколаївна

Доцент кафедри
фізико-хімічної
механіки та
технології
будівельних
матеріалів і виробів

Харківський
державний технічний
університет
будівництва та
архітектури, 2002р.
Спеціальність технології будівельних
конструкцій, виробів і
матеріалів.
Кваліфікація - магістр
будівництва

Кандидат технічних наук,
05.23.05 - будівельні матеріали та
вироби.
ДК №041076, 2007 р.
Тема: «Модифікування
мікроструктури цементного каменю
в бетоні комплексними хімічними
добавками».
Доцент кафедри фізико-хімічної
механіки та технології будівельних
матеріалів і виробів,
12 ДЦ №025338, 2011 р.

36.

Старіння та
стабілізація
полімерних
композиційних
матеріалів
(32 год.)

Саєнко Наталія
Вячеславівна

Доцент кафедри
загальної хімії

Національний
технічній університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 2002 р.
Спеціальність хімічна технологія
високомолекулярних
сполук».
Кваліфікація –
інженер-хімікдослідник.

Кандидат технічних наук,
21.06.02 – пожежна безпека.
ДК №033865, 2006р.
Тема: «Вогнебіостійкі епоксидні
композиційні матеріали для
дерев’яних конструкцій».
Доцент кафедри загальної хімії,
12ДЦ №035149, 2013р.

37.

Довговічність
полімерних
композиційних
матеріалів
(32 год)

Саєнко Наталія
Вячеславівна

Доцент кафедри
загальної хімії

Національний
технічній університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 2002 р.
Спеціальність хімічна технологія
високомолекулярних
сполук».
Кваліфікація –

Кандидат технічних наук,
21.06.02 – пожежна безпека.
ДК №033865, 2006р.
Тема: «Вогнебіостійкі епоксидні
композиційні матеріали для
дерев’яних конструкцій».
Доцент кафедри загальної хімії,
12ДЦ №035149, 2013р.

будівельних матеріалів,
конструкцій та споруд.
Тема: «Ознайомлення з
сучасними методами
дослідження будівельних матеріалів».
Наказ №269
від 24.09.2012 р.
Звіт
Стажування у Українській державній академії залізничного транспорту, кафедра будівельних матеріалів,
конструкцій та споруд.
Тема: «Ознайомлення з
сучасними методами
дослідження будівельних матеріалів».
Наказ №269 від
24.09.2012 р.
Звіт
Стажування у Національному технічному
університеті «ХПІ» на
кафедрі технології
пластичних мас і
біологічно активних
полімерів.
Тема: «Удосконалення
лекційного курсу
«Полімери в
будівництві»».
Наказ №126 від
26.05.2015.
Звіт
Стажування у Національному технічному
університеті «ХПІ» на
кафедрі технології
пластичних мас і
біологічно активних
полімерів. Тема: «Удосконалення лекційного
курсу «Полімери в
будівництві»».
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інженер-хімікдослідник
38.

Енергозберігаючі
технології виробництва будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
(32 год.)

Першина
Лідія
Олександрівна

Доцент кафедри
фізико-хімічної
механіки та
технології
будівельних
матеріалів і виробів

Харківський
інженерно-будівельний
інститут,
1989р.,
Спеціальність виробництво
будівельних виробів і
конструкцій.
Кваліфікація інженер-будівельник
технолог

Кандидат технічних наук,
05.23.05 - будівельні матеріали та
вироби.
КН № 012145 1996 р.
Тема: «Удосконалення
режимів твердіння лужних бетонів із
врахуванням тепловиділення
в’яжучих».
Доцент кафедри фізико-хімічної
механіки та технології будівельних
матеріалів і виробів,
ДЦ № 007601, 2003 р

39.

Енергозберігаючі
технології в
будівництві
(32 год.)

Першина
Лідія
Олександрівна

Доцент кафедри
фізико-хімічної
механіки та
технології
будівельних
матеріалів і виробів

Харківський
інженерно-будівельний
інститут,
1989р.
Спеціальність виробництво
будівельних виробів і
конструкцій.
Кваліфікація інженер-будівельник
технолог.

Кандидат технічних наук,
05.23.05 - будівельні матеріали та
вироби.
КН № 012145 1996 р.
Тема: «Удосконалення режимів
твердіння лужних бетонів із
врахуванням тепловиділення
в’яжучих».
Доцент кафедри фізико-хімічної
механіки та технології будівельних
матеріалів і виробів.
ДЦ № 007601, 2003 р

40.

Безпека
життєдіяльності
(24 год.)

Косенко
Наталія Олексіївна

Доцент кафедри
безпеки
життєдіяльності та
інженерної екології

Харківський
державний технічний
університет
будівництва та
архітектури, 1998 р.
Спеціальність –
охорона праці і
екологія в будівництві.
Кваліфікація -

Кандидат технічних наук,
05.23.03 – вентиляція, освітлення та
теплогазопостачання
ДК № 0259943, 2004 р.
Тема: «Очистка вентиляційних
викидів у вихрових прямоточних
апаратах».
Доцент кафедри безпеки
життєдіяльності та інженерної

Наказ №126 від
26.05.2015.
Звіт
Стажування у Харківському національному
автомобільно-дорожньому університеті,
кафедра будівництва і
експлуатації доріг,
Тема: «Заповнювачі для
бетонів у дорожньому
будівництві. Використання та експлуатація
ізоляційних будівельних матеріалів і виробів
у дорожньому
будівництві».
Наказ №91
від 10.05.2014р.
Звіт
Стажування у Харківському національному
автомобільно-дорожньому університеті,
кафедра будівництва і
експлуатації доріг.
Тема: «Заповнювачі для
бетонів у дорожньому
будівництві. Використання та експлуатація
ізоляційних будівельних матеріалів і виробів
у дорожньому
будівництві».
Наказ №91
від 10.05.2014р.
Звіт
Стажування у ТОВ
Промислово-будівельна
компанія «ТАЛАН», у
відділі екології та
охорони праці.
Тема: «Законодавчі
акти з охорони праці,
електробезпеки,
пожежної безпеки»
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інженер-будівельник.

екології
12ДЦ № 016017, 2006 р.

41.

Екологія та безпека
життєдіяльності
(24 год.)

Юрченко
Валентина
Олександрівна

Завідувач кафедри
безпеки
життєдіяльності та
інженерної екології

Харківський
державний університет
ім. О.М.Горького,
1974,
Спеціальність –
фізіологія,
Кваліфікація –
біолог, викладач
біології та хімії

Доктор технічних наук,
05.23.04 – водопостачання,
каналізація,
ДД №006029, 2007.
Старший науковий співробітник
за спеціальністю «Мікробіологія»,
СН №071261, 1991.
Професор кафедри екології
12 ПР 006281, 2010
Тема: «Розробка науково технічних
основ експлуатації споруд
каналізації в умовах біологічного
окислення неорганічних сполук».

42.

Контроль та
управління
технологічними
процесами
виробництва
будівельних
полімерних матеріалів
(32 год.)

Кулаєнко
Олег
Олександрович

Доцент кафедри
автоматизації
виробничих
процесів

Кандидат технічних наук,
05.13.03 – системи і процеси
управління.
ДК№054569, 2009 р.
Тема: «Синтез системи керування
розподіленими
технологічними
процесами
на
основі
нейромережевих
вимірювань
і
нечіткого регулятора».

43.

Автоматизовані
системи управління
технологічними
процесами
виробництва
будівельних
полімерних композитів
(32 год.)

Кулаєнко
Олег
Олександрович

Доцент кафедри
автоматизації
виробничих
процесів

Харківський
державний технічний
університет
будівництва та
архітектури, 2005 р.
Спеціальність –
автоматизоване
управління
технологічними
процесами.
Кваліфікація – магістр
з автоматизованого
управління
технологічними
процесами.
Харківський
державний технічний
університет
будівництва та
архітектури, 2005 р.
Спеціальність –
автоматизоване
управління
технологічними
процесами.
Кваліфікація – магістр
з автоматизованого
управління
технологічними

Кандидат технічних наук,
05.13.03 – системи і процеси
управління.
ДК№054569, 2009 р.
Тема: «Синтез системи керування
розподіленими
технологічними
процесами
на
основі
нейромережевих
вимірювань
і
нечіткого регулятора».

Наказ №77
від 22.02.2013 р.
Звіт.
Стажування в
Українському науководослідному інституті
екологічних проблем,
відділ екологічної
геохімії.
Тема: «Поглиблення та
розширення знань в
області екологічної
безпеки об’єктів
гідросфери».
Наказ № 319
від 29.10.2013.
Звіт
Стажування в ПрАТ
«Інститут
Укроргверстатінпром»,
конструкторський відділ
Тема: «Мехатронні
системи в керуванні
верстатного обладнання»
Наказ № 72 від
19.03.2014 р.
Звіт.

Стажування в ПрАТ
«Інститут
Укроргверстатінпром»,
конструкторський відділ
Тема: «Мехатронні
системи в керуванні
верстатного обладнання»
Наказ № 72 від
19.03.2014 р.
Звіт.
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процесами.
Харківський
політехнічний інститут
ім. В.І. Леніна, 1976 р.
Спеціальність –
хімічна технологія
пластичних мас.
Кваліфікація –
інженер-хіміктехнолог.

44.

Основи наукових
досліджень та
технічної творчості
(32 год.)

Попов Юрій
Вікторович

Доцент кафедри
загальної хімії

Кандидат технічних наук,
05.17.06 – технологія полімерних та
композиційних матеріалів.
ТН №097345, 1987р.
Тема: «Епоксидні полімери
пониженої горючості з поліпшеними
експлуатаційними властивостями».
Старший науковий співробітник
зі спеціальності технологія
полімерних і композиційних
матеріалів, АС №001610, 2001р.

45.

Методи та засоби
наукових досліджень
(32 год.)

Обіженко Тетяна
Миколаївна

В.о. завідувача
кафедри загальної
хімії

Харківський
політехнічний інститут
ім. В.І. Леніна, 1989 р.
Спеціальність хімічна технологія
пластичних мас.
Кваліфікація –
інженер-хіміктехнолог.

Кандидат технічних наук,
21.06.02 – пожежна безпека,
ДК №009860, 2001р.
Тема: «Епоксидні композиційні
матеріали для протипожежного
захисту виробів будівельного та
електротехнічного призначення».
Доцент кафедри загальна хімія,
02ДЦ №015473, 2005р.

46.

Деревинні
композиційні
будівельні матеріли
(32 год.)

Бідаков
Андрій
Миколайович

Доцент кафедри
металевих та
дерев’яних
конструкцій

Кандидат технічних наук
05.23.01 - будівельні конструкції,
будівлі та споруди,
ДК № 025818, 2014р.
Тема: «Збільшення міцності та
стійкості клеєфанерних балок
шляхом влаштування Х-подібної
фанерної стінки».

47.

Конструкції з дерева та
пластмас
(32 год.)

Бідаков
Андрій
Миколайович

Доцент кафедри
металевих та
дерев’яних
конструкцій

Харківський
державний технічний
університет
будівництва та
архітектури,
2011р.
Спеціальність промислове і цивільне
будівництво.
Кваліфікація –
інженер-будівельник.
Харківський державний технічний університет будівництва та
архітектури, 2011р.

Кандидат технічних наук
05.23.01 - будівельні конструкції,
будівлі та споруди,
ДК № 025818, 2014р.

Стажування у Національному університеті
цивільного захисту
України, на кафедрі
спеціальної хімії та
хімічної технології.
Тема: «Використання
методичних наробок
кафедри при складанні
методичних вказівок до
курсу «Органічна
хімія»».
Наказ №92 від
01.04.2016.
Звіт
Стажування у Національному університеті
цивільного захисту
України, на кафедрі
спеціальної хімії та
хімічної технології.
Тема: «Використання
методичних наробок
кафедри при складанні
методичних вказівок до
курсу «Хімічне забруднення довкілля»».
Наказ №92 від
01.04.2016. Звіт.
Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня кандидата
наук, 2014р.
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Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня кандидата
наук, 2014р.
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Доцент кафедри
загальної хімії

Спеціальність –
промислове і цивільне
будівництво.
Кваліфікація –
інженер-будівельник.
Харківський
державний університет,
1995р.
Спеціальність – хімія.
Кваліфікація –хімік.

48.

Фізико-хімічні методи
дослідження
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
(36 год.)

Данченко Юлія
Михайлівна

49.

Технологічні та
експлуатаційні
випробування
пластмас, клеїв та
герметиків
(36 год.)

Вандоловський
Олександр
Георгієвич

50.

Полімерні матеріали
для реставрації та
відновлення
будівельних
конструкцій і споруд
(36 год.)

Данченко Юлія
Михайлівна

Доцент кафедри
загальної хімії

Харківський
державний університет,
1995р.
Спеціальність – хімія.
Кваліфікація –хімік.

51.

Технології ремонту
будівель та споруд з
використанням
полімерних
композиційних
матеріалів
(36 год.)

Каржинірова
Тетяна
Іллівна

Доцент кафедри
технології
будівельного
виробництва

Харківський
інженерно-будівельний
інститут,
1976 р.
Спеціальність промислове і цивільне
будівництво
Кваліфікація –
інженер-будівельник

Завідувач кафедри
будівельні
матеріали і вироби

Харківський інститут
інженерів залізничного
транспорту ім. С.М.
Кірова,1957 р.,
Спеціальність –
Будівельна.
Кваліфікація –
інженер
шляхів
сполученнябудівельник

Тема: «Збільшення міцності та
стійкості клеєфанерних балок
шляхом влаштування Х-подібної
фанерної стінки».
Кандидат технічних наук,
05.17.06 – технологія полімерних та
композиційних матеріалів.
ДК №011263, 2001р.
Тема: «Розробка бактерицидних
епоксиамінних композицій с
поліпшеною хімстійкістю».
Доцент кафедри загальної хімії,
12ДЦ №020900, 2008р.
Доктор технічних наук,
05.23.05 – будівельні матеріали та
вироби.
ДН №000124, 1992р.
Тема: «Бетонні труби підвищеної
міцності».
Професор
кафедри
будівельні
матеріали і вироби
12ПР №008468, 2013р.

Кандидат технічних наук,
05.17.06 – технологія полімерних та
композиційних матеріалів.
ДК №011263, 2001р.
Тема: «Розробка бактерицидних
епоксиамінних композицій с
поліпшеною хімстійкістю».
Доцент кафедри загальна хімія,
12ДЦ №020900, 2008р.
Кандидат технічних наук,
05.23.08 – технологія та організація
промислового та цивільного
будівництва.
ДК № 032857, 2006 р.
Тема: «Розробка організаційнотехнологічних рішень ремонту та
відновлення конструкцій підземних
частин житлових та громадських
будівель».
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Докторантура ХНУБА
2015-2018рр.
Наказ №678 уч. від
30.11.2015.
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Стажування у
Українській державній
академії залізничного
транспорту, кафедра
будівельних матеріалів,
будівель та споруд.
Тема: »Будівельне
матеріалознавство та
захист від корозії»
Наказ № 273 від
09.10.2014 .
Звіт.
Докторантура ХНУБА
2015-2018рр.
Наказ №678 уч. від
30.11.2015.
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Стажування у АТ Трест
Житлобуд-1, технічний
відділ.
Тема: «Ознайомлення з
роботою та передовим
досвідом будівельної
організації Трест
Житлобуд-1».
Наказ № 265 від
02.11.2015 р.
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52.

Вторинна переробка
пластмас
(32 год.)

Биков Роман
Олександрович

Асистент кафедри
загальної хімії

Національний
технічній університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 2004р.
Спеціальність хімічна технологія
високомолекулярних
сполук.
Кваліфікація –
інженер-хімікдослідник.

53.

Технології
виробництва
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів з вторинної
сировини
(32 год.)

Качоманова Марія
Павлівна

Асистент кафедри
загальної хімії

54.

Екологія та
природоохоронні
технології
виробництва
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
(32 год.)

Юрченко
Валентина
Олександрівна

Завідувач кафедри
безпеки
життєдіяльності та
інженерної екології

Національний технікний університет «Харківський політехнічний
інститут», 2005 р.
Спеціальність «Хімічна технологія
високомолекулярних
сполук».
Кваліфікація –
інженер-хімік-технолог
Харківський
державний університет
ім. О.М.Горького,
1974,
Спеціальність –
фізіологія,
Кваліфікація –
біолог, викладач
біології та хімії

55.

Екологічна безпека
виробництва
будівельних
полімерних композитів
(32 год.)

Юрченко
Валентина
Олександрівна

Завідувач кафедри
безпеки
життєдіяльності та
інженерної екології

Харківський
державний університет
ім. О.М.Горького,
1974,
Спеціальність –

Доцент кафедри технології
будівельного виробництва,
12ДЦ № 016015, 2006р.
Кандидат технічних наук,
05.17.06 – технологія полімерних та
композиційних матеріалів.
ДК №051621, 2009р.
Тема: «Регулювання технологічних
та експлуатаційних властивостей
епоксиполімерів
низькотемпературного тверднення».

Кандидат технічних наук,
05.23.05 – будівельні матеріали та
вироби.
ДК №013091, 2013р.
Тема: «Наповнені епоксиполімерні
матеріали низькотемпературного
твердіння з покращеними
технологічними та
експлуатаційними
характеристиками».
Доктор технічних наук,
05.23.04 – водопостачання,
каналізація,
ДД №006029, 2007.
Тема: «Розробка науково технічних
основ експлуатації споруд
каналізації в умовах біологічного
окислення неорганічних сполук».
Старший науковий співробітник
за спеціальністю «Мікробіологія»,
СН №071261, 1991.
Професор кафедри екології
12 ПР 006281, 2010
Доктор технічних наук,
05.23.04 – водопостачання,
каналізація,
ДД №006029, 2007.
Тема: «Розробка науково технічних

Звіт
Стажування у Національному технічному
університеті «ХПІ» на
кафедрі технології
пластичних мас і біологічно активних полімерів.
Тема: «Сучасні технології та обладнання для
вторинної переробки
пластмас».
Наказ №241 від
18.10.2016.
Звіт
Захист дисертації на
здобуття наукового
ступеня кандидата
наук, 2013 р.

Стажування в Українському науково-дослідному інституті екологічних проблем, відділ екологічної геохімії.
Тема: «Поглиблення та
розширення знань в
області екологічної
безпеки об’єктів
гідросфери».
Наказ № 319
від 29.10.2013.
Звіт
Стажування в Українському науково-дослідному інституті екологічних проблем, відділ екологічної геохімії.
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фізіологія,
Кваліфікація –
біолог, викладач
біології та хімії

56.

Менеджмент
виробництва
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
(24 год.)

Андрєєва
Тетяна
Євгеніївна

Завідувач кафедри
менеджменту

Харківський інститут
інженерів транспорту,
1968 р.
Спеціальність економіка, організація
та управління
будівництвом.
Кваліфікація інженер – економіст.

57.

Менеджмент у
будівельній справі
(24 год.)

Андрєєва
Тетяна
Євгеніївна

Завідувач кафедри
менеджменту

Харківський інститут
інженерів транспорту,
1968 р.
Спеціальність економіка, організація
та управління
будівництвом.
Кваліфікація інженер – економіст.

58.

Промислова логістика
(24 год.)

Новобранов
Володимир
Миколайович

Доцент кафедри
організації
будівельного
виробництва

Харківський
політехнічний
інститут, 1969.
Спеціальність динаміка польота і
управління
Кваліфікація –
інженер –дослідник

59.

Логістика
(24 год.)

Новобранов
Володимир
Миколайович

Доцент кафедри
організації
будівельного

Харківський
політехнічний
інститут, 1969.

основ експлуатації споруд
каналізації в умовах біологічного
окислення неорганічних сполук».
Старший науковий співробітник
за спеціальністю «Мікробіологія»,
СН №071261, 1991.
Професор кафедри екології
12 ПР 006281, 2010
Кандидат економічних наук,
08.06.01 – економіка, організація і
управління підприємствами,
ЕК №011953, 1981р.
Тема: «Економіка та планування
переробки і комплексного використання продуктів – супутників та
виходів чорних металів у виробництві будівельних матеріалів».
Професор кафедри менеджменту
ПРАР№9001673, 1998 р.
Кандидат економічних наук,
08.06.01 – економіка, організація і
управління підприємствами,
ЕК №011953, 1981р.
Тема: «Економіка та планування
переробки і комплексного
використання продуктів –
супутників та виходів чорних
металів у виробництві будівельних
матеріалів»
Професор кафедри менеджменту
ПРАР№9001673, 1998 р.
Кандидат технічних наук,
05.13.12 - системи автоматизації
проектування,
ТН№104104, 1987р.
Тема: «Математичне забезпечення
автоматизованого проектування
компоновочних рішень промислових
будівель».
Доцент кафедри організації
будівельного виробництва
ДЦ АР№001941, 1995р.
Кандидат технічних наук,
05.13.12 - системи автоматизації
проектування,

Тема: «Поглиблення та
розширення знань в
області екологічної
безпеки об’єктів
гідросфери».
Наказ № 319
від 29.10.2013.
Звіт
Стажування у
приватному
підприємстві
«БУДКОР»
Тема: «Шляхи
підвищення
ефективності діяльності
бюджетних установ»
Наказ №137 від
15.05.2017.
Звіт
Стажування у
приватному
підприємстві
«БУДКОР»
Тема: «Шляхи
підвищення
ефективності діяльності
бюджетних установ»
Наказ №137 від
15.05.2017.
Звіт
Стажування у ВАТ
«Харківпроект»,
будівельний відділ.
Тема: «Вивчення та
впровадження сучасних
методів в розробки
ПОБ та ПВР з використанням ПОЕМ».
Наказ №364 від
06.12.2012 р.
Звіт.
Стажування у ВАТ
«Харківпроект»,
будівельний відділ.
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Таблиця 3 – Якісний склад випускової кафедри загальної хімії із спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія, галузі знань
16 Хімічна та біоінженерія

№

1
1.

НаймеНайменування
нування
Науковий ступінь,
закладу, який
посади (для
шифр і найменування
закінчив викладач
Прізвище, ім’я, сумісників —
наукової спеціальності,
(рік закінчення,
по батькові
місце
тема дисертації, вчене
спеціальність,
викладача
основної
звання, за якою кафедрою
кваліфікація згідно з
роботи,
(спеціальністю)
документом про
найменування
присвоєно
вищу освіту)
посади)

2
Обіженко
Тетяна
Миколаївна

3
В.о.
завідувача
кафедри
загальної
хімії

Найменування
всіх навчальних
дисциплін, які
закріплені за
викладачем, та
кількість
лекційних годин
з кожної
навчальної
дисципліни

Інформація про наукову діяльність (основні
публікації за напрямом, науково-дослідна
робота, участь у конференціях і семінарах,
робота з аспірантами та докторантами,
керівництво науковою роботою студентів)

4
5
6
7
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Харківський
1. Екологічно безпечні епоксиамінні
Кандидат технічних «Бакалавр»:
політехнічний
наук,
1. Поверхневі
наповнені композиції низькотемпературного
інститут ім. В.І. 21.06.02 – пожежна явища та
твердіння / Східно-Европейський журнал
Леніна, 1989 р.
безпека,
дисперсні
передових технологій ISSN 1729-3774. –
Спеціальність - ДК №009860, 2001р.
системи (36).
6/10 (66), 2013. С. 9-13. Фахове видання.
хімічна
Тема:
«Епоксидні 2. Хімія
2. Исследование стойкости карьерной глины
технологія
композиційні
висомолекуляр к действию сернистых вод отстойников
пластичних мас. матеріали
для них сполук
ПАО «Енакиевский металлургический
Кваліфікація – протипожежного
(36)
завод» / Научно-производственный журнал
інженер-хімікзахисту
виробів 3. Хімя і фізика «Экология и промышленность» ГП УкрНТЦ
технолог.
будівельного
та полімерних та
«Энергосталь». – 2016. - № 2. – С. 69-71.
електротехнічного
композиційних Фахове видання.
призначення».
матеріалів
3. Моделирование локализации
Доцент кафедри
(32).
ландшафтного пожара с использованием
загальної хімії,
4. Методи та
технических средств / Запобігання та
02ДЦ №015473, 2005р. засоби
ліквідація надзвичайних ситуацій. Системи
наукових
обробки інформації. – 2015. - Вип. 5 (130). –
досліджень
С.189-191. Фахове видання.
(32).
4. Практикум з науково-дослідної роботи
студентів та аспірантів. Полімери в
будівництві. Навчальний посібник: Харків:
ХДТУБА, 2012. – 150 с. гриф МОН.
5. Фізико-хімічні методи аналізу.
Лабораторний практикум / Навчальнометодичний посібник, Харків: ХНУБА,

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа, тема,
дата видачі)

8
Стажування у
Національному
університеті
цивільного
захисту України,
на кафедрі
спеціальної хімії
та хімічної
технології. Тема:
«Використання
методичних
наробок кафедри
при складанні
методичних
вказівок до курсу
«Хімічне
забруднення
довкілля»».
Наказ №92 від
01.04.2016.
Звіт

1

2.

2

Данченко
Юлія
Михайлівна

3

Доцент
кафедри
загальної
хімії

4

5

Харківський
Кандидат технічних
державний
наук,
05.17.06
–
університет,
технологія полімерних
1995р.
та
композиційних
Спеціальність – матеріалів.
хімія.
ДК №011263, 2001р.
Кваліфікація – Тема:
«Розробка
хімік.
бактерицидних
епоксиамінних
композицій
с
поліпшеною
хімстійкістю».
Доцент
кафедри
загальної хімії, 12ДЦ
№020900, 2008р.

6

«Бакалавр»:
1. Аналітична
хімія та фізикохімічні методи
аналізу
(32).
2. Фізикохімічні методи
дослідження
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
(36).
3. Полімерні
матеріали для
реставрації та
відновлення
будівельних
конструкцій і
споруд
(36).

7
2017. –58 с.
6. «Задачи и упражнения по химии».
Навчальний посібник гриф МОН. Харків:
«Міськдрук», 2012. – 185 с.
7. «Хімія». Навчальний посібник для
самостійної роботи студентів. Харків:
Міськдрук, 2014. – 182 с.
8. Методичні вказівки до виконання
тестових завдань з хімії для студентів усіх
спеціальностей. Харків: ХНУБА, 2017. –29с.
9. Лабораторний практикум з дисципліни
«Хімія». Навчально-методичний
посібник. Харків: ХНУБА, 2014. – 62 с.
10. Вправи та завдання з органічної хімії:
Навчально-методичний посібник. –
Харків: ХНУБА, 2013. – 82 с.
11. Общая химия. Учебное пособие. Харків:
ХНУБА, 2015. –131 с.
1. Эффективность использования
вибропоглощающего полимерного
покрытия для снижения локальной
вибрации / Науковий вісник національного
гірничого університету. – 2013. - №6. – С.
85-91. Scopus.
2. Вплив кислотно-основних властивостей
поверхні полі мінеральних наповнювачів на
структуру та характеристики
епоксикомпозитів / Вопросы химии и
химической технологи. – 2016. - №3 (107). –
С. 53-60. Фахове видання.
3. Хімічна компетентність та її роль у
формуванні професійного інженера –
будівельника / Актуальні питання
природничо-математичної освіти. Зб. наук.
праць. – № 4. – 2014. – С. 9-13. Фахове
видання.
4. Розробка автоматизованої системи
виготовлення вібропоглинаючих
епоксиуретанових полімерних виробів /
Науковий вісник будівництва. - №4(78). –

8

Докторантура
ХНУБА 20152018рр.
Наказ №678 уч.
від 30.11.2015.

1

2

3

4

5

6

7
2014. – С.204-207. Фахове видання.
5. Биохимическая коррозия бетона в
самотечных трубопроводах водоотведения /
Науковий вісник будівництва. – Харків:
ХНУБА ХОТВ АБУ. – № 3 (77). – 2014. – С.
197-205. Фахове видання.
6. Оценка эффективности применения
эпоксидных полимерных композиций для
огнезащиты клееной древесины / Проблемы
пожарной безопасности. Сб. научных
трудов – Харьков: НУГЗ, 2014. – Вып.36. –
С. 10-16. Фахове видання.
7. Практикум з науково-дослідної роботи
студентів та аспірантів. Полімери в
будівництві. Навчальний посібник: Харків:
ХДТУБА, 2012. – 150 с. гриф МОН.
8. Фізико-хімічні методи аналізу.
Лабораторний практикум / Навчальнометодичний посібник. Харків: ХНУБА,
2017. –58 с.
8. «Задачи и упражнения по химии».
Навчальний посібник гриф МОН. Харків:
«Міськдрук», 2012. – 185 с.
9. «Хімія». Навчальний посібник для
самостійної роботи студентів. Харків:
Міськдрук, 2014. – 182 с.
10. Лабораторний практикум з дисципліни
«Хімія». Навчально-методичний
посібник. Харків: ХНУБА, 2014. – 62 с.
11. Методичні вказівки до виконання
тестових завдань з хімії для студентів усіх
спеціальностей. Харків: ХНУБА, 2017. –29
с.
12. Общая химия. Учебное пособие. Харків:
ХНУБА, 2015. –131 с.
13. Авторське право № 58707.
«Комп’ютерна програма «Композит»» /
заявник та патентовласник: Харківський
національний університет будівництва та
архітектури .– № 15842; заяв. 06.11.14;

8

1

3.

2

Попов
Юрій
Вікторович

3

Доцент
кафедри
загальної
хімії

4

5

6

Харківський
політехнічний
інститут ім.
Леніна, 1976 р.
Спеціальність хімічна
технологія
пластичних мас.
Кваліфікація інженер-хіміктехнолог.

Кандидат технічних
наук,
05.17.06 – технологія
полімерних та
композиційних
матеріалів.
ТН № 097345, 1987р.
Тема:
«Епоксиполімери з
пониженою горючістю
і покращеною
експлуатаційною
характеристикою» .
Старший науковий
співробітник кафедри
загальної хіміїї зі
спеціальності
«Технологія
полімерних і
композиційних
матеріалів».
АС № 001610, 2001р.

«Бакалавр»:
1. Загальна та
неорганічна
хімія
(68).
2. Органічна
хімія
(68).
3. Технологія
виробництва та
переробки
полімерних
композиційних
матеріалів
(68).
4. Основи
наукових
досліджень та
технічної
творчості
(32).

7
опубл. 18.02.15.
14. Патент 112814 України на винахід,
Епоксидна композиція. № а 2015 03156.
Заявл. 06.04.2015, опубл. 25.10.2016, Бюл. №
20.
Керівництво аспірантами та
пошукувачами.
1. Изучение технологических и
эксплуатационных свойств огнезащитных
эпоксидных полимерных материалов /
Поже-жна безпека: теорія і практика. Зб.
наукових праць. – Харьков: НУГЗ, 2011,
Вип. 7. – С. 142-148. Фахове видання.
2. Сравнительный анализ состава продуктов
горения и их токсинности эпоксидных и
эпоксиуретановых полимерных
вибропоглощающих огнезащитных составов
/ Пожежна безпека. Зб. наукових праць,
Львів: Львівський держ. універ. Безпеки
життєдіяльності, 2012. - Вип. №20
С. 27-31. Фахове видання.
3. Структурно-реологические свойства
смесей на основе олигоэфирциклокарбонатного и эпоксидианового олигомеров /
Науковий вісник будівництва-Вип. 70. –
Харків: ХНУСА, ХОТВ АБУ, 2012. – С. 169173. Фахове видання.
4. Влияние ПАВ и кремнийорганических
добавок на вязкостные свойства
епоксидного олигомера / Науковий вісник
будівництва. – Х.: ХНУБА, 2014. – № 3 (77).
– С. 247 - 253. Фахове видання.
5. Процессы отверждения эпоксидных
базальто- и стеклонаполненных композитов
для армирования элементов строительных
конструкций / Науковий вісник будівництва.
– Харків: ХНУБА ХОТВ АБУ. – Вип. 73,
2013. С. 151-158. Фахове видання.
6. Навчальний посібник «Задачи и
упражнения по химии» з грифом МОН.
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Стажування у
Національному
університеті
цивільного
захисту України,
кафедра
спеціальної хімії
та хімічної
технології.
Тема:
«Використання
методичних
наробок кафедри
при складанні
методичних
вказівок до курсу
«Органічна
хімія»».
Наказ № 92 від
01.04.2016р.
Звіт.

1

2

3

4. Биков
Роман Асистент
Олександрович кафедри
загальної
хімії

4

5

Національний
технічній
університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 2004р.
Спеціальність хімічна
технологія
високомолекуляр
них
сполук.
Кваліфікація –
інженер-хімікдослідник

Кандидат технічних
наук,
05.17.06
–
технологія полімерних
та
композиційних
матеріалів.
ДК №051621, 2009р.
Тема:
«Регулювання
технологічних
та
експлуатаційних
властивостей
епоксиполімерів
низькотемпературного
тверднення».

6

7
Харків: «Міськдрук», 2012. – 185 с.
7. «Хімія». Навчальний посібник для
самостійної роботи студентів. Харків:
Міськдрук, 2014. – 182 с.
8. Методичні вказівки до виконання
тестових завдань з хімії для студентів усіх
спеціальностей. Харків: ХНУБА, 2017. –29
с.
9. Лабораторний практикум з дисципліни
«Хімія».Навчально-методичний посібник.
Харків: ХНУБА, 2014. – 62 с.
10. Общая химия. Учебное пособие. Харків:
ХНУБА, 2015. –131 с.
11. Авторське право № 58707.
«Комп’ютерна програма «Композит»» /
заявник та патентовласник: Харківський
національний університет будівництва та
архітектури .– № 15842; заяв. 06.11.14;
опубл. 18.02.15.
12. Патент 112814 України на винахід,
Епоксидна композиція. № а 2015 03156.
Заявл. 06.04.2015, опубл. 25.10.2016, Бюл. №
20.
Керівництво аспірантами та
пошукувачами.
1. Оцінка можливості застосування
«Бакалавр»:
1.
бромвмісних антипіренів для зниження
Проектування
горючості склопластиків із мінімальним
підприємств з
зниженням їх фізико-механічних
виробництва
характеристик / Проблемы пожарной
полімерних
безопасности. – Харьков: НУГЗУ, 2016. –
композиційних Вып.40. – С. 174 – 178. Фахове видання.
матеріалів
2. Структурно-реологические свойства
(24).
смесей на основе олигоэфирциклокар2. Вторинна
бонатного и эпоксиди-анового олигомеров /
переробка
Науковий вісник будівництва-Вип. 70. –
пластмас
Харків: ХНУСА, ХОТВ АБУ, 2012. – С. 169(32).
173. Фахове видання.
3.
Захисні 3. Екологічно безпечні епоксиамінні
покриття
та наповнені композиції низькотемператур-
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Стажування у
Національному
технічному
університеті
«ХПІ» на кафедрі
технології
пластичних мас і
біологічно
активних
полімерів. Тема:
«Сучасні
технології та
обладнання для
вторинної
переробки

1

5.

2

Саєнко
Наталія
Вячеславівна

3

Доцент
кафедри
загальної
хімії

4

Національний
технічній
університет
«Харківський
політехнічний

5

6
матеріали (36).

Кандидат технічних
наук,
21.06.02 – пожежна
безпека.
ДК №033865, 2006р.

«Бакалавр»:
1. Метрологія,
стандартизація
та сертифікація
(32).

7
ного твердіння / Східно-Европейський
журнал передових технологій ISSN 17293774. – 6/10 (66), 2013. С. 9-13. Фахове
видання.
4. Процессы отверждения эпоксидных
базальто- и стеклонаполненных композитов
для армирования элементов строительных
конструкций / Науковий вісник будівництва.
– Харків: ХНУБА ХОТВ АБУ. – Вип. 73,
2013. С. 151-158. Фахове видання.
5. Патент України на винахід № 113941.
Епоксидна композиція. № а 2016 07820.
Заявл. 15.07.2016, опубл. 27.03.2017, Бюл. №
6.
6. Навчальний посібник «Задачи и
упражнения по химии» з грифом МОН.
Харків: «Міськдрук», 2012. – 185 с.
7. Авторське право № 58707. «Комп’ютерна
програма «Композит»» / заявник та
патентовласник: Харківський національний
університет будівництва та архітектури .– №
15842; заяв. 06.11.14; опубл. 18.02.15.
8. Патент України на корисну модель №
113414, МПК (2006.1), С08L63/02.
Модифікована епоксидна композиція. № u
2016 07822. Заявл. 15.07.2016, опубл.
25.01.2017, Бюл. № 2.
9. «Хімія». Навчальний посібник для
самостійної роботи студентів. Харків:
Міськдрук, 2014. – 182 с.
10. Лабораторний практикум з дисципліни
«Хімія». Навчально-методичний
посібник. Харків: ХНУБА, 2014. – 62 с.
11. Общая химия. Учебное пособие. Харків:
ХНУБА, 2015. –131 с.
1. Сравнительный анализ состава продуктов
горения и их токсич-ности эпоксидных и
эпоксиуретановых полимерных
вибропоглощающих огнезащитных составов
/ Пожежна безпека. Збірник наукових праць,
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пластмас».
Наказ №241 від
18.10.2016.
Звіт

Стажування у
Національному
технічному
університеті
«ХПІ» на кафедрі

1

2

3

4
інститут», 2002
р. Спеціальність
- хімічна
технологія
високомолекуляр
них сполук».
Кваліфікація –
інженер-хімікдослідник.

5
Тема: «Вогнебіостійкі
епоксидні
композиційні
матеріали
для
дерев’яних
конструкцій».
Доцент
кафедри
загальної хімії, 12ДЦ
№035149, 2013р.
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2. Пожежна
безпека
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
(36 год.).
3.
Оздоблювальні
будівельні
полімерні
композиційні
матеріали
(36).
4. Старіння та
стабілізація
полімерних
композиційних
матеріалів
(32).
5.
Довговічність
полімерних
композиційних
матеріалів
(32).

7
Львів: Львівський держ. універ. Безпеки
життєдіяльності, 2012.- Вип. №20 С. 27-31.
Фахове видання.
2. Структурно-реологи-ческие свойства
смесей на основе
олигоэфирциклокарбонатного и
эпоксидианового олигомеров / Науковий
вісник будівництва-Вип. 70. – Харків:
ХНУСА, ХОТВ АБУ, 2012. – С. 169-173.
Фахове видання.
3. Оценка эффективности применения
эпоксидных полимерных композиций для
огнезащиты клееной древесины / Проблемы
пожарной безопасности. Сб. научных
трудов – Харьков: НУГЗ, 2014. – Вып.36. –
С. 10-16. Фахове видання
4. Первичная оценка огнезащитных свойств
водно-дисперсионных акриловых покрытий
теплоизоляционного назначения / Науковий
вісник будівництва. Том. 86, № 4 – Харків:
ХНУСА, ХОТВ АБУ, 2016. – С. 154-157.
Фахове видання
5. Оцінка можливості застосування
бромвмісних антипіренів для зниження
горючості склопластиків із мінімальним
зниженням їх фізико-механічних
характеристик / Проблемы пожарной
безопасности. – Харьков: НУГЗУ, 2016. –
Вып.40. – С. 174 – 178. Фахове видання.
6. Практикум з науково-дослідної роботи
студентів та аспірантів. Полімери в
будівництві. Навчальний посібник: Х.:
ХДТУБА, 2012. – 150 с. гриф МОН.
7. Практикум з науково-дослідної роботи
студентів та аспірантів. Полімери в
будівництві. Навчальний посібник: Харків:
ХДТУБА, 2012. – 150 с. гриф МОН.
8. Патент 113941 України на винахід.
Епоксидна композиція. № а 2016 07820.
Заявл. 15.07.2016, опубл. 27.03.2017, Бюл. №
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технології
пластичних мас і
біологічно
активних
полімерів. Тема:
«Удосконалення
лекційного курсу
«Полімери в
будівництві»».
Наказ №126 від
26.05.2015.
Звіт.

1

6.

2

Качоманова
Марія
Павлівна

3

Асистент
кафедри
загальної
хімії

4

5

6

Національний
технічний
університет
«Харківський
політехнічний
інститут», 2005
р. Спеціальність
«Хімічна
технологія
високомолекуляр
них сполук».
Ккваліфікація –
інженер-хімік-

Кандидат технічних
наук,
05.23.05 – будівельні
матеріали та вироби.
Тема:
«Наповнені
епоксиполімерні
матеріали
низькотемпературного
твердіння
з
покращеними
технологічними
та
експлуатаційними
характеристиками».

«Бакалавр»:
1. Технологія
виробництва та
переробки
полімерних
композиційних
матеріалів (68).
2. Технології
виробництва
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів з

7
6.
9. Патент 104386 України на винахід.
Вібропоглинаюча полімерна композиція. №
а 2013 00636. Заявл. 18.01.2013, опубл.
25.07.2013, Бюл. № 14.
10. Фізико-хімічні методи аналізу.
Лабораторний практикум / Навчальнометодичний посібник, Харків: ХНУБА,
2017. –58 с.
11. «Задачи и упражнения по химии».
Навчальний посібник гриф МОН. Харків:
«Міськдрук», 2012. – 185 с.
12. «Хімія». Навчальний посібник для
самостійної роботи студентів. Харків:
Міськдрук, 2014. – 182 с.
13. Методичні вказівки до виконання
тестових завдань з хімії для студентів усіх
спеціальностей. Харків: ХНУБА, 2017. –29
с.
14. Лабораторний практикум з дисципліни
«Хімія». Навчально-методичний
посібник. Харків: ХНУБА, 2014. – 62 с.
Керівництво аспірантами та
пошукувачами.
Керівник науково-дослідної роботи
студентів механіко-технологічного
факультету.
1. Екологічно безпечні епоксиамінні
наповнені композиції низькотемпературного
твердіння / Східно-Европейський журнал
передових технологій ISSN 1729-3774. –
6/10 (66), 2013. С. 9-13. Фахове видання.
2. Комплексна оцінка кислотно-основних
властивостей поверхні дисперсних
оксидних наповнювачів / Харків: ХНУСА,
ХОТВ АБУ, 2016, Том 86, № 4. – С. 160-164.
Фахове видання
3. Авторське право № 58707. «Комп’ютерна
програма «Композит»» / заявник та
патентовласник: Харківський національний
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Захист дисертації
на здобуття
наукового
ступеня
кандидата наук,
2013 р.

1

7.

2

Уманська
Тетяна
Іванівна

3

Доцент
кафедри
загальної
хімії

4
технолог.

5
ДК №013091, 2013р.

6
вторинної
сировини (32).

Харківський
державний
університет ім.
О.М. Горького,
1969 р.
Спеціальність –
хімія неорганічна
хімія.
Кваліфікація –
хімік. Викладач
хімії.

Кандидат хімічних
наук,
02.00.01 – неорганічна
хімія.
ХМ №000437, 1975 р.
Тема «Дослідження
впливу температури на
електропровідність і
дисоціацію І-І
валентних електролітів
в н-спиртах
аліфатичного ряду».
Доцент кафедри

«Бакалавр»:
1. Загальна та
неорганічна
хімія
(68).

7
університет будівництва та архітектури .– №
15842; заяв. 06.11.14; опубл. 18.02.15.
4. Патент 112814 України на винахід,
Епоксидна композиція. № а 2015 03156.
Заявл. 06.04.2015, опубл. 25.10.2016, Бюл. №
20.
5. Патент України на корисну модель №
103870. Композиція для антикорозійних
покриттів. № u 2015 03162. Заявл.
06.04.2015, опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.
6. Вплив термічної обробки на кислотноосновні властивості дисперсних
полімінеральних матеріалів / Матеріали VI
Міжнародної науково-практичної
конференції «Ефективні організаційнотехнологічні рішення та енергозберігаючі
технології в будівництві». – Харків, 2016. –
с. 29-30.
7. Эффективные эпоксиполимерные
композиции для защиты бетона и
строительных деталей и конструкций //
Материалы Международной научнопрактической конференции «Эффективные
технологические решения в строительстве с
использованием бетонов нового
поколения», 28-29 октября, 2015 г. –
Харьков: ХНУСА, 2015 г. – С. 181-185.
1. Исследование стойкости карьерной глины
к действию сернистых вод отстойников
ПАО «Енакиевский металлургический
завод» / Научно-производственный журнал
«Экология и промышленность» ГП УкрНТЦ
«Энергосталь». – 2016. - № 2. – С. 69-71.
Фахове видання.
2. Исследование окислительновосстановительных процессов
многокомпонентных систем природных вод
/ Східно-Европейський журнал передових
технологій ISSN 1729-3774. – 6/10 (60),
2012. С. 9-13. Фахове видання.
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Стажування у
Національному
технічному
університеті
«ХПІ», кафедра
загальної та
неорганічної
хімії.
Тема:
«Удосконалення
лекційного курсу
«Санітарнобактеріологічні

