
ДЕРЯБКІНА ЄВГЕНІЯ СТАНІСЛАВІВНА 

кандидат технічних наук, доцент 

доцент кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів в машинобу-

дуванні імені О.І. Сідашенка 

  

ОСВІТА:  

1987 р. – Український заочний політехнічний інститут, спеціальність «Обла-

днання та технологія зварювального виробництва», інженер-механік. 

2005р. – Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність «Педаго-

гіка вищої школи», професіонал з педагогіки вищої школи 

2017р. – Центр інженерної педагогіки IGIP 

 

КАР’ЄРА:  

1987 – 2001р. – інженер Харківського дослідного електромеханічного заводу 

«Елеватормлинмаш»; 

2001 – 2004 рр. – викладач Харківського машинобудівного коледжу; 

2004 – 2011 рр. – асистент кафедри зварювального виробництва Української 

інженерно-педагогічної академії; 

2011 – 2012 рр. – старший викладач кафедри інтегрованих технологій в ма-

шинобудуванні і зварювального виробництва Української інженерно-

педагогічної академії; 

2012 – 2020 рр. – доцент кафедри інтегрованих технологій в машинобудуван-

ні і зварювального виробництва Української інженерно-педагогічної академії 

2021р. – доцент кафедри технологічних систем ремонтного виробництва іме-

ні О.І. Сідашенка Харківського національного технічного університету сіль-

ського господарства імені Петра Василенка; 

2021 р. – по теперішній час –  доцент кафедри сервісної інженерії та техноло-

гії матеріалів в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка Державного біотехно-

логічного університету 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:  

навчальні курси: «Обґрунтування та вдосконалення технологій відновлення 

деталей», «Інженерія поверхні», «Проектування виробничих процесів і підп-

риємств», «Інновації в галузі», «Технологічні процеси і комплекси зміцнення 

та відновлення деталей», «Сучасні методи відновлення деталей»; 

керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів ступенів вищої освіти 

бакалавр та магістр, студентських наукових робіт 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:  

2014 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація і 

ремонт засобів транспорту, здобуття наукового ступеня к.т.н. відбувся у спе-

ціалізованій вченій раді Харківського Національного технічного університе-

ту сільського господарства імені Петра Василенка; 



коло наукових інтересів: розробка та впровадження у виробництво нових те-

хнологічних процесів виготовлення зварних конструкцій, відновлення, зміц-

нення деталей машин і засобів транспорту, підвищення їх технологічності  

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:  

опубліковано більше 60 наукових праць у фахових виданнях, в тому числі 

статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 

4, навчальний посібник –1, монографії – 1, патенти – 8  

  

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. 

 

ПРОФІЛЬ АВТОРА Google Академія: 

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

 

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

