
ТІХОНОВ ОЛЕКСАНДР ВСЕВОЛОДОВИЧ 

кандидат технічних наук, доцент 

доцент кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів 

в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка  

ОСВІТА:  

1978р. – закінчив з відзнакою Харківський інститут механізації та електрифі-

кації сільського господарства, спеціальність «Механізація сільського госпо-

дарства» (інженер- механік) 

 

КАР’ЄРА:  

1978р. – 1995 рр. – асистент кафедри ремонту машин Харківського інституту 

механізації та електрифікації сільського господарства; 

1982 - 1985 рр. – навчався в аспірантурі Харківського інституту механізації 

та електрифікації сільського господарства; 

1995р – старший викладач кафедри ремонту машин Харківського інституту 

механізації та електрифікації сільського господарства; 

2001р. доцент кафедри технологічних систем ремонтного виробництва Хар-

ківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка; 

2001 – 2006р.р. – заступник декана факультету технічного сервісу Харківсь-

кого національного технічного університету сільського господарства імені 

Петра Василенка; 

2018 – 2021 рр. – професор кафедри ТСРВ Харківського національного тех-

нічного університету сільського господарства імені Петра Василенка; 

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

гії матеріалів в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка Державного біотехно-

логічного університету 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ: 

навчальні курси: «Технологічні системи ремонтного виробництва», «Основи 

проектування технологічної оснастки», «Ремонт будівельних машин», «Енер-

го- та матеріалозберігаючі технології та обладнання»; 

керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів ступенів вищої освіти 

бакалавр та магістр 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

2001р.- кандидат технічних наук за спеціальністю «Машини і засоби механі-

зації сільськогосподарського виробництва», захистив дисертаційну роботу за 

темою «Відновлення кулачкових муфт електроконтактним приварюванням 

присадного матеріалу з одночасним формоутворюючим осаджуванням» у 

спеціалізованій вченій раді Харківського національного технічного універ-

ситету сільського господарства; 



коло наукових інтересів: розробка і впровадження технологічних процесів 

відновлення та зміцнення зношених деталей с.г. машин, які забезпечують пі-

сля ремонту довговічність деталей не нижче рівня нових деталей та знижен-

ня витрат матеріальних ресурсів до 20%; 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:  

опубліковано більш ніж 150 наукових та методичних публікацій в тому числі 

статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science-2, 

5 підручників, 14 навчальних посібників, 1 монографія. 8 авторських сві-

доцтв та 7 Деклараційних патентів України на корисну модель. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:  

виконавець НДР на тему: «Розробка та впровадження інструментів прогнозу-

вання генерації сонячної електростанції» – 2021 р. 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

член оргкомітету Міжнародного форуму молоді «Молодь і сільськогоспо-

дарська техніка у XXI сторіччі» з 2004 по 2022 рр.; 

начальник студенської регбійної команди РК ТЕХ-А-С; 

член Харківської обласної федерації регбі 

 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ:  

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2003 р.); 

Знак «Відмінник технічної служби» (2004р.); 

Знак «Відмінник освіти України» (2005р.); 

Грамота Міністерства аграрної політики України (2006р.); 

Диплом за перше місце у чемпіонаті вищої ліги України з регбі-15 (2009р); 

Нагрудний знак «Відзнака Богдана Хмельницького» Українського фонду 

«Відродження» (2010р); 

Нагрудний знак «Малий Андріївський Хрест» Українського фонду «Відрод-

ження» (2011р). 

 

ПРОФІЛЬ АВТОРА Google Академія: 

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=BKs60FEAAAAJ&view_op=list_

works&authuser=4&sortby=pubdat  

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=BKs60FEAAAAJ&view_op=list_works&authuser=4&sortby=pubdat
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=BKs60FEAAAAJ&view_op=list_works&authuser=4&sortby=pubdat

