
КЛОЧКО ОКСАНА ЮРІЇВНА 

доктор технічних наук, професор 

професор кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів 

в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка 

 

ОСВІТА:  

1991 р. – Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського, 

спеціальність «Радіоелектронні прилади»; 

2010 р. - Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.02.01 – 

Матеріалознавство (аспірантура); 

2019 р. - Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка, спеціальність 132 – Матеріалознавство 

(докторантура). 

2020 р. - Сертифікований міжнародний науковий курс підвищення 

кваліфікації «Professional development and pedagogical excellence of lecturers in 

technical sciences» у Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (м. Влоцлавек, 

Республіка Польща), 6 кредитів (180 год), сертифікат № TSI-31116-KSW від 

11.09.2020 

 

КАР’ЄРА:  

1991 – 2000 рр. – інженер Науково-дослідного інституту радіотехнічних 

вимірювань; 

2002 – 2007 рр. – старший лаборант кафедри технології матеріалів 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка; 

2011 – 2013 р.р. – асистент кафедри технології матеріалів Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка; 

2013 – 2015 р.р. – старший викладач кафедри технології матеріалів 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка; 

2015 – 2021 р.р. – доцент кафедри технології матеріалів Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка; 

2020 р. – вчене звання доцента кафедри технології матеріалів Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка; 

2021 р. – вчене звання професора кафедри технології матеріалів Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка; 

2022 р. по теперішній час – професор кафедри сервісної інженерії та 

технології матеріалів в машинобудуванні ім. О.І. Сідашенка Державного 

біотехнологічного університету. 



ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:  

навчальні курси, в тому числі англійською мовою: «Матеріалознавство», 

«Технологія конструкційних матеріалів», «Матеріалознавство та технологія 

конструкційних матеріалів», керівництво кваліфікаційними роботами 

здобувачів ступенів вищої освіти бакалавр та магістр, керівництво 

аспірантами 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:  

2012 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – 

матеріалознавство; тема дисертаційної роботи: «Підвищення 

експлуатаційних властивостей валків з високохромистого чавуну легуванням 

та термічною обробкою», захист відбувся у спеціалізованій вченій раді 

К 64.832.03 при Харківському національному технічному університеті 

сільського господарства імені Петра Василенка; 

2019 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – 

матеріалознавство, тема дисертаційної роботи: «Теоретичне та 

експериментальне моделювання і прогнозування структуроутворення та 

властивостей хромовмісних сплавів та покриттів», захист відбувся у 

спеціалізованій вченій раді Д 64.832.04 при Харківському національному 

технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка; 

коло наукових інтересів: нові ефективні технологічні процеси виробництва 

деталей і виробів із високовуглецевих сплавів та функціональних матеріалів; 

кінематика структуроутворення гетерогенних матеріалів; теоретичні методи 

дослідження металографічних структур 

 

НАУКОВА ШКОЛА:  

напрям наукових досліджень: «Теоретичне та експериментальне 

обґрунтування нових ефективних технологічних процесів виробництва 

деталей і виробів із високовуглецевих сплавів»  

– керівництво – аспірант (2022 – 2026 рр.); науково-дослідна робота 

здобувачів ступенів вищої освіти бакалавр та магістр, за результатами якої є 

публікації в наукових і фахових виданнях України, доповіді на Міжнародних 

науково-практичних конференціях, призові місця та почесні дипломи 

Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад.  

– викладання спецкурсів «Матеріалознавство», «Сучасні методи досліджень 

властивостей та структури матеріалів», «Теоретична оцінка 

структуроутворення сталей і сплавів» для здобувачів наукового ступеня 

Ph.D. спеціальності 132 матеріалознавство 

  

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:  

опубліковано близько 200 наукових праць, в тому числі статті, що 

індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 27, ДСТУ, 

довідники та навчальні посібники – 8, монографії – 2, патенти – 10 



  

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:  

- 2017 - 2020р.р. – відповідальний виконавець НДР 0117U003018 на тему: 

«Теоретичне та експериментальне обґрунтування нових ефективних 

технологічних процесів виробництва виробів» 

- 2021- 2023 р.р. – виконавець НДР 0121U114471 на тему: «Розробка та 

впровадження технологічних процесів виготовлення, відновлення та 

зміцнення деталей машин з метою підвищення експлуатаційної стійкості, 

надійності та довговічності технічних об'єктів»  

 

УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ:  

офіційний опонент дисертаційних робіт: 

- Кругляк Ірина Василівна «Науково-технологічні засади формування зносо-

корозійностійких покриттів з використанням композиційних насичуючих 

середовищ» на здобуття наукового ступеня д.т.н. за спеціальністю 05.02.01 – 

матеріалознавство, 11.05.2021, Д 64.832.04 

- Субботіна Валерія Валеріївна «Формування багатофункціональних 

покриттів на вентильних металах методом мікродугового оксидування» на 

здобуття наукового ступеня д.т.н. за спеціальністю 05.02.01 – 

матеріалознавство, 28.04.2021, Д 64.832.04 

- Волков Олег Олексійович «Підвищення експлуатаційної стійкості деталей 

та інструменту методом термофрикційного зміцнення» на здобуття 

наукового ступеня к. т. н. за спеціальністю 05.02.013 – матеріалознавство, 

06.10.2020, Д 64.832.04 

 

УЧАСТЬ В РОБОТІ РЕДКОЛЕГІЙ ФАХОВИХ НАУКОВИХ  

ВИДАНЬ УКРАЇНИ: 

член редколегії фахового наукового журналу «Технічний сервіс 

агропромислового, лісового та транспортного комплексів»  

рецензент фахових міжнародних наукових журналів “Letters on Materials”, 

“Academia Letters”, “Journal of Materials Science Research and Reviews” та 

збірок міжнародних наукових конференцій, що індексується у Web of 

Science, Scopus, EBSCO. 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

2013-2021 р.р. – секретар вченої ради Навчально-наукового інституту 

технічного сервісу Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка; 

член галузевої конкурсної комісії для проведення II-го туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Зварювання» 2021-

2022 н.р.; 



Член організаційних комітетів по проведенню Міжнародних і 

Всеукраїнських конференцій та фахових олімпіад серед здобувачів вищої 

освіти; 

куратор академічних груп 

 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ:  

Лист подяки Голови Харківської ОДА за виховання обдарованої дитини, 

2009 р. 

Грамота за видатні науково-педагогічні досягнення ННЦ ІМЕСГ Академії 

аграрних наук України, 2018 р.  

 

ПРОФІЛЬ АВТОРКИ Google Академія: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=-tMpn6QAAAAJ&hl=uk  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=-tMpn6QAAAAJ&hl=uk

