
МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 

кандидат технічних наук, доцент 

доцент кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів  

в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка 

  

ОСВІТА:  

1990-1993р.р. – Слов'янський сільськогосподарський технікум, м. Слов'янськ 

Донецької області, спеціальність - механізація сільського господарства, ква-

ліфікація - технік-механік, диплом з відзнакою ДТ № 819429; 

у 1985р. поступив до Мелітопольського інституту механізації та електри-

фікації сільського господарства на факультет механізації сільського госпо-

дарства; 

у 1990р. закінчив Харківський інститут механізації та електрифікації сільсь-

кого господарства, факультет механізації сільського господарства, отримав 

кваліфікацію - інженера-механіка, диплом з відзнакою МВ-І № 035931; 

з 1991 по 1994р.р. - навчався в денній аспірантурі Харківського інституту ме-

ханізації та електрифікації сільського господарства 

 

КАР’ЄРА:  

1980 р.- робочий радгоспу ім. Горького, Марьянского району Донецької об-

ласті; 

1983-1985 рр. – служба у лавах Радянської Армії; 

1990-1991 рр. – науковий співробітник кафедри «Ремонт машин» Харківсько-

го інституту механізації та електрифікації сільського господарства; 

1991-1994 рр. - асистент кафедри ремонту тракторів, автомобілів та сільсько-

господарських машин Харківського інституту механізації та електрифікації 

сільського господарства; 

1994-2001 рр. - асистент кафедри ремонту тракторів, автомобілів та сільсько-

господарських машин Харківського державного технічного університету 

сільського господарства; 

2001-2004 рр. – старший викладач кафедри ремонту тракторів, автомобілів та 

сільськогосподарських машин Харківського державного технічного універ-

ситету сільського господарства; 

2004-2010 рр. - доцент кафедри ремонту тракторів, автомобілів та сільського-

сподарських машин Харківського державного технічного університету сіль-

ського господарства; 

2010-2020 рр. - доцент кафедри технологічних систем ремонтного виробниц-

тва Харківського національного технічного університету сільського госпо-

дарства імені Петра Василенка; 

2020-2021 рр. - доцент кафедри технологічних систем ремонтного виробниц-

тва імені О.І. Сідашенка Харківського національного технічного університе-

ту сільського господарства імені Петра Василенка; 



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

матеріалів в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка Державного біотехноло-

гічного університету 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:  

навчальні курси:  «Ремонт машин», «Сервісна інженерія. Технічний сервіс в 

АПВ та ремонт машин», «Ремонт машин та обладнання», «Монтаж, діагнос-

тування та ремонт машин і обладнання переробних та харчових виробництв», 

«Проектування підприємств технічного сервісу», «Технологічні системи ре-

монтного виробництва»; 

керівництво виконанням студентами кваліфікаційних робіт 2-го (магістерсь-

кого) РВО 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:  

2003р. –кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавс-

тво, захист відбувся у спеціалізованій вченій раді при Харківському націона-

льному автомобільно-дорожньому університеті; 

2005р. – присвоєно вченне звання доцента кафедри ремонту тракторів, авто-

мобілів та сільськогосподарських машин; 

2008р. – отримав диплом доктора філософії з технічних наук; 

коло наукових інтересів: методи ремонту тракторів, автомобілів та сільсько-

господарських машин, ремонт машин з використанням високоенергетичних 

джерел енергії, лазерна та електроіскрові обробки матеріалів; 

напрям наукових досліджень: «Розробка та впровадження технологічних 

процесів відновлення та зміцнення зношених деталей машин, які забезпечу-

ють після ремонту довговічність деталей не нижче рівня нових та зниження 

витрат матеріальних ресурсів» 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:  

опубліковано більше 180 наукових праць, в тому числі статті, що індексу-

ються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, підручників та на-

вчальних посібників – 10, монографій – 3, Деклараційних патентів України 

на корисну модель – 11 

  

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:  

виконавець господоговірних НДР з Лутугінським заводом прокатних валків; 

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 

 



УЧАСТЬ У РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД:  

член та учений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.832.03 при Харків-

ському національному технічному університеті сільського господарства імені 

Петра Василенка 

 

УЧАСТЬ В РОБОТІ РЕДКОЛЕГІЙ ФАХОВИХ НАУКОВИХ  

ВИДАНЬ УКРАЇНИ:  

член редколегії та відповідальний секретар щорічного міжнародного форуму 

молоді «Молодь та сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі»; 

член редколегії та відповідальний секретар всеукраїнської інтернет коферен-

ції «Сервісна інженерія та нові матеріали в машинобудуванні» (2021-2022 

рр.) 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

Голова профкому факультету; 

член профспілкового комітету університету 

 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ: 

Почесна грамота МОН України; 

Відзнака Міністерства освіти і науки України – нагрудний знак «Відмінник 

освіти України», посвідчення № 75181 (2015 р.); 

Подяка Голови Харківської обласної ради (2016 р.) 

 

ПРОФІЛЬ АВТОРА Google Академія: 

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

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

