
АВТУХОВ АНАТОЛІЙ КУЗМИЧ 

доктор технічних наук, доцент 

завідувач кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів 

в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка 

 

ОСВІТА:  

1977 – 1982 рр. Харківський інститут механізації та електрифікації сільського 

господарства (отримав диплом з відзнакою ЖВ-1 №115033), спеціальність – 

механізація сільського господарства; кваліфікація – інженер-механік; 

1983 – 1986 рр. – аспірант Українського науково-дослідного інституту 

металів; 

 

КАР’ЄРА:  

1982 – 1983 рр. – інженер відділу прокатних валків Українського науково – 

дослідного інституту металів; 

1986 – 1990 рр. – старший інженер відділу механізації науково – дослідного 

інституту тваринництва ІТ НААН; 

1990 – 2004 рр. – старший викладач, доцент кафедри ремонту машин 

Харківського державного технічного університету сільського господарства; 

2004 – 2021 рр. – декан факультету підвищення кваліфікації Харківського 

державного технічного університету сільського господарства, директор 

інституту післядипломної освіти Харківського національного технічного 

університету сільського господарства ім.П.Василенка та за суміцництвом 

професор кафедри технологічних систем ремонтного виробництва 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

ім.П.Василенка; 

2021 – 2022 рр. – професор кафедри сервісної нженерії та технології мате-

ріалів в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка Державного 

біотехнологічного університету; 

2022 р. – по теперішній час завідувач кафедри сервісної нженерії та техно-

логії матеріалів в машинобудуванні ім. О.І. Сідашенка, професор Державного 

біотехнологічного університету 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:  

навчальні курси: «Технологічні системи ремонтного виробництва», «Ремонт 

машин», «Технічний сервіс транспортних засобів», «Забезпечення 

працездатності електрообладнання мобільної техніки»; 

керівництво виконанням студентами кваліфікаційних робіт 2-го 

(магістерського) РВО; 

проведення методичних і наукових семінарів; 

 

 

 

 



НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:  

1991 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – 

матеріалознавство в машинобудуванні; 

1995 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри ремонту тракторів, 

автомобілів і сільскогосподарських машин; 

2018 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – 

матеріалознавство; 

коло наукових інтересів: галузеве машинобудування, технологічні  системи 

ремонтних виробництв, матеріалознавство 

 

НАУКОВА ШКОЛА: 

напрям наукових досліджень: «Розробка та впровадження технологічних 

процесів відновлення та зміцнення зношених деталей машин, які 

забезпечують після ремонту довговічність деталей не нижче рівня нових та 

зниження витрат матеріальних ресурсів»; 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

опубліковано більше 130 наукових праць, в тому числі статті, що індексу-

ються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 3, підручників та 

навчальних посібників – 5, монографій – 2, отримано Деклараційних патентів 

України на корисну модель та Авторськіх свідоцтв – 9 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:  

виконавець НДР на тему: «Розробка та впровадження технологічних процесів 

виготовлення, відновлення та зміцнення деталей машин з метою підвищення 

експлуатаційної стійкості, надійності та довговічності технічних об'єктів» – 

2021 р.; 

керівництво науково – дослідною роботою студентів із виконанням ними 

конкурсних студентських наукових робіт 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 

дійсний член Технічного комітету стандартизації ТК 2 «Прокат сортовий, 

фасонний та спеціальні профілі»; 

дійсний член ГО Харківський обласний центр дорадництва 

 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ:  

Відмінник технічної служби (14.11.2007 р.; посвідчення  № 37); 

Знак пошани (02.07.2009 р.; посвідчення № 7721); 

Відмінник освіти України (25.09.2015 р.; посвідчення № 256) 

 

 

 



ПРОФІЛЬ АВТОРА Google Академія: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=uUHuDkAAAAAJ&view_op

=list_works&sortby=pubdate  
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