
НАУМЕНКО ОЛЕКСАНДР АРТЕМОВИЧ 

кандидат технічних наук, професор 

професор кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів 

в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка 

  

ОСВІТА:  

1967 – 1972 рр. – Харківський інститут механізації і електрифікації сільсько-

го господарства, спеціальність «Механізація сільського господарства», ква-

ліфікація – інженер-механік; 

 

КАР’ЄРА:  

1972 – 1973 рр. – головний інженер радгоспу «Конотопський»; 

1973 – 1976 рр. – інженер, молодший науковий співробітник СВ УНІІМЕСГ; 

1976 – 2005 рр. – старший науковий співробітник, аспірант, асистент, стар-

ший викладач, доцент, професор Харківського інституту механізації і елект-

рифікації сільського господарства (надалі Харківський державний технічний 

університет сільського господарства та Харківський національний технічний 

університет сільського господарства ім. Петра Василенка); 

1991 – 2017 рр. – декан факультету технічного сервісу, директор Навчально-

наукового інституту технічного сервісу Харківського національного техніч-

ного університету сільського господарства ім. Петра Василенка; 

2005 – 2021 рр. – завідувач кафедри технічних систем і технологій тваринни-

цтва ім. Б.П. Шабельника, професор Харківського національного технічного 

університету сільського господарства ім. Петра Василенка; 

2021 р. – по теперішній час – професор кафедри сервісної інженерії та техно-

логії матеріалів в машинобудуванні ім. О.І. Сідашенка Державного біотехно-

логічного університету 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:  

навчальні курси: «Основи дилерської діяльності», «Сучасні напрямки розви-

тку сервісної інженерії», «Оптимізація виробництва в машинобудуванні», 

«Вступ до фаху»; 

керівництво виконанням студентами кваліфікаційних робіт 2-го (магістерсь-

кого) РВО; 

член галузевої експертної ради НАЗЯВО з «Механічна інженерія»; 

експерт НАЗЯВО за спеціальністю “Агроінженерія” 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:  

1983 р. – кандидат технічних наук за спеціальностями 05.20.03 – «Експлуата-

ція і ремонт сільськогосподарських машин і обладнання» та 08.00.05 – «Еко-

номіка, організація управління та планування народного 

господарства»; 

1987 р. – присвоєно вчене звання доцента; 



2002 р. – присвоєно вчене звання професора; 

2004 р. – обраний дійсним членом (академіком) інженерної Академії 

України; 

коло наукових інтересів: оптимізація виробничих процесів в сучасному ма-

шинобудуванні та сучасні напрямки розвитку сервісної інженерії; 

напрям наукових досліджень: «Обгрунтування ефективної інфраструктури 

технічного сервісу АПК та експлуатаційних характеристик обладнання тва-

ринницьких ферм»; 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

опубліковано понад 260 наукових праць, методичних розробок, винаходів в 

тому числі статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of 

Science, 10 підручників та навчальних посібників, в тому числі рекомендова-

них для використання органами управління вищої освіти інших країн 

  

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 

 

УЧАСТЬ В РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД: 

 

член спеціалізованої вченої ради при ХНТУСГ ім. П. Василенка (до 

08.2021р.); 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 

2017 р. – обраний членом комісії Люблінського відділення Польської Акаде-

мії наук 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 

почесний громадянин села Циркуни; 

голова асоціації студентів аграрних ЗВО України; 

виконував обов’язки президента регбійного клубу «ТЕХ-А-С» 

 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ:  

 

Відмінник освіти України; 

Почесна відзнака «Слобожанська слава»; 

Трудова відзнака «Знак Пошани»; 



Відмінник аграрної освіти та науки України; 

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; 

Почесна грамота Міністерства аграрної політики України; 

дипломант конкурсів «Вища школа – кращі імена»; 

Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2020р.) 

 

ПРОФІЛЬ АВТОРА Google Академія: 

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

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

