
ОМЕЛЬЧЕНКО ЛЕОНІД ВІТАЛІЙОВИЧ 

кандидат технічних наук 

асистент кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів 

в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка 

 

ОСВІТА:  

1986 р. – Роменський технікум механізації сільського господарства, спеціа-

льність «Механізація сільського господарства» (технік-механік); 

1993 р. – Харківський інститут механізації та електрифікації сільського гос-

подарства, спеціальність «Механізація сільського господарства» (інженер-

механік) спеціаліст; 

1994 р.- аспірант кафедри «Ремонт машин» Харківського державного техніч-

ного університету сільського господарства 

 

КАР’ЄРА:  

1993 р. – старший лаборант кафедри ремонту машин Харківського державно-

го технічного університету сільського господарства. 

1997 р. – майстер виробничого навчання кафедри технології матеріалів Хар-

ківського державного технічного університету сільського господарства. 

2002 р. – асистент кафедри технології матеріалів Харківського державного 

технічного університету сільського господарства. 

2004 р. – асистент кафедри технології матеріалів Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 

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

логії матеріалів в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка Державного біотех-

нологічного університету 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:  

навчальні курси: «Матеріалознавство», «Технологія конструкційних матеріа-

лів», «Інноваційна діяльність на підприємствах АПК», «Ремонт та слюсарна 

справа». 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

2021 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознав-

ство, захист відбувся у спеціалізованій вченій раді при Харківському націо-

нальному технічному університеті сільського господарства імені Петра Ва-

силенка; 

коло наукових інтересів: підвищення властивостей та експлуатаційної стій-

кості покриттів при їх модифікуванні вторинною сировиною; 

напрям наукових досліджень: «Використання вторинної сировини при моди-

фікуванні покриттів»  

 

 



НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:  

опубліковано більше 100 наукових праць, в тому числі статті, що індексу-

ються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 1, навчальні посіб-

ники – 2, патенти – 4 

  

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:  

виконавець НДР на тему: «Нові технологічні процеси відновлення деталей 

наплавленням з використанням модифікування вторинною сировиною» (DP 

0120U002209) у період 2020-2024р.р  

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 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

відповідальний за сторінку кафедри технологічних систем ремонтного виро-

бництва та технології матеріалів в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка на 

сайті Державного біотехнологічного університету 

 

ПРОФІЛЬ АВТОРА Google Академія  

https://scholar.google.ru/citations?user=zbU1L2oAAAAJ&amp;hl=ru&amp;authu

ser=1  

https://scholar.google.ru/citations?user=zbU1L2oAAAAJ&amp;hl=ru&amp;authuser=1
https://scholar.google.ru/citations?user=zbU1L2oAAAAJ&amp;hl=ru&amp;authuser=1

