
КАЛЮЖНИЙ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ 

кандидит техничних наук, доцент 

доцент кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів 

в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка 

 

ОСВІТА: 
 

у 1999 році закінчив Державний аерокосмічній університет імені М.Є. 

Жуковського “Харківський авіаційний інститут” і отримав повну вищу освіту за 

спеціальністю “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”, та здобув 

кваліфікацію інженера-електроніка (ХА №10677281); 

з 2000 по 2003 рік навчався в аспірантурі ХНТУСГ ім. П. Василенка; 

у 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Визначення оптимальних 

структурних параметрів високопористого матеріалу на основі фторопласту-4 

для сепарації води з дизельного палива”, за спеціальністю 02.01 – 

матеріалознавство у спеціалізованій вченій раді Д 64.059.01 при Харківському 

національному автомобільно-дорожньому університеті (ДК №027208) 

 

КАР’ЄРА: 
 

з 1999 по 2000 рік – майстер виробничого навчання кафедри «Технологія 

матеріалів» Харківського державного технічного університету сільського 

господарства; 

з 2004 року – асистент кафедри «Технологія матеріалів» Харківського 

національного технічного університету сільського господарства ім. П. 

Василенка; 

з 2005 року переведений на посаду доцента кафедри «Технологія матеріалів» 

ХНТУСГ ім. П. Василенка; 

у 2008 році отримав атестат доцента кафедри технології матеріалів (12ДЦ 

№020118); 

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

матеріалів в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка Державного 

біотехнологічного університету 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ: 
 

викладає дисципліни: «Технологічні основи машинобудування», «Новітні 

технології в сучасному машинобудуванні», «Технологічні процеси для верстатів 

з ЧПУ», «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів», 

«Наукові та технологічні основи створення пористих полімерів з 

прогнозованими експлуатаційними властивостями»; 

керівництво виконанням конкурсних студентських наукових робіт 



 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 

сфера наукових інтересів: пористі та композиційні полімерні матеріали; 

керівник госпдоговірних тем: останніми роками під керівництвом Калюжного 

О.Б. було виконано 15 госпдоговірних тем на загальну суму понад 200 тис.грн. 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

опубліковано понад 50 наукових публікацій в тому числі 3 статті, що 

індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science та 2 

Деклараційних патенти України на корисну модель, є автором 1 монографії, а 

також 15 методичних рекомендацій(вказівок) 

 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ: 
Почесна грамота МОН України (Наказ від 13.10.2008 р. №1154-к); 

Грамота ДУ “МНЦ Агроосвіта”; 

Подяка департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва; 

Подяка інституту інноваційних технологій та змісту освіти.  

 

ПРОФІЛЬ АВТОРА Google Академія: 

https://scholar.google.com/citations?user=P1QZQOgAAAAJ&hl=ru  

https://scholar.google.com/citations?user=P1QZQOgAAAAJ&hl=ru

