
ТРИШЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ 

доктор технічних наук, професор 

професор кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів 

в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка 

 

ОСВІТА: 

1970 р. – Харківський політехнічний інститут, спеціальність «Обладнання та те-

хнології обробки металів тиском», кваліфікація – інженер-механік. диплом ін-

женера-механіка з відзнакою 

КАР’ЄРА:  

1969 – 1996 р.р. – Український науково-дослідний інститут металів: молодший 

науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, 

керівник групи, завідуючий лабораторією, головний інженер інституту, заступ-

ник директора з наукової роботи; 

1997 – 1999 р.р. – Державний центр страхового фонду України: вчений секретар, 

начальник науково-тематичного відділу, секретар Колегії; 

1999 р. –  2021р. – Харківський національний технічний університет сільського 

господарства ім. П. Василенка (ХДТУСГ): докторант кафедри «Ремонт машин», 

доцент, професор, завідуючий  кафедрою «Технологія матеріалів»; 

2021 р. – по тереріщній час – Державний біотехнологічний університет: профе-

сор кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів в машинобудуванні 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

1973 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.03.05 - обробка металів 

тиском, здобуття наукового ступеня к.т.н. відбулося у спеціалізованій вченій 

раді Харківського авіаційного інституту ім. М.Є.Жуковського. 

1978 р. – отримав диплом Старшого наукового співробітника зі спеціальності 

обробка металів тиском; 

2002 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.03.05 - процеси та машини 

обробки тиском, здобуття наукового ступеня д.т.н. відбулося у спеціалізованій 

вченій раді Донбаської державної машинобудівної академії (м.Краматорськ) 

2004 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри «Технологія матеріалів» 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка. 

коло наукових інтересів: обробка металів тиском, виробництво гнутих профілів, 

профілювання, виготовлення профілів з гофрами, що періодично повторюються; 

гаряча прокатка тонкого листа, теплообмінні процеси у системі «валок-полоса» 

 

 

 

 



ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ: 

навчальні курси: «Технологічні основи машинобудування», «Технологія матері-

алів», «Матеріалознавство»; 

керівництво виконанням студентами кваліфікаційних робіт 2-го (магістерського) 

РВО; 

керівництво виконанням конкурсних студентських наукових робіт 

 

НАУКОВА ШКОЛА: 

напрям наукових досліджень: «Розробка, дослідження та удосконалення техно-

логічних процесів виготовлення листових та профільних виробів високої жорст-

кості з гофрами, що періодично повторюються»; 

захищені 5 дисертацій на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук 

(1976 - 2016 р.) 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

опубліковано понад 190 наукових праць, з них 10 індексуються у наукометрич-

них базах Scopus та Web of Science, автор монографій, та посібників, має 66 ав-

торських свідоцтв та деклараційних патентів України на корисну модель, 7 з 

яких впроваджено у виробництво з фактичним економічним ефектом та 4 патен-

ти США і Канади 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА: 

за результатами виконаних професором Тришевським О.І. наукових досліджень 

вперше у світовій практиці створений спеціалізований агрегат 1-5х300-1650, 

уведений в експлуатацію на одному з металургійних заводів СРСР. Освоєний за 

його участю на агрегаті сортамент складає понад 100 високоефективних 

профілів високої жорсткості, які постачаються машинобудівним підприємствам 

різних галузей промисловості; сумарний обсяг виробництва профілів на агрегаті 

перевищує 5 млн т, а їх використання у конструкціях сучасних машин та спо-

руджень забезпечили економію понад 80 тис. т металлу; 

майже щорічно, багато років поспіль, студенти, які виконують свої науково-

дослідні роботи під керівництвом Тришевського О.І. посідають призові місця та 

нагороджуютья почесними дипломами різних фахових всеукраїнських конкусів 

науково-дослідних робіт студентів 

 

УЧАСТЬ В РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД: 

в останні роки був членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту доктор-

ських дисертацій при Харківському національному технічному університеті 

сільського господарства імені Петра Василенка та НТУ ХПІ 

 



УЧАСТЬ В РОБОТІ РЕДКОЛЕГІЙ ФАХОВИХ НАУКОВИХ 

ВИДАНЬ УКРАЇНИ: 

член редколегії наукового журналу «Технічний сервіс агропромислового, лісо-

вого та транспортного комплексів» Харківського національного технічного уні-

верситету сільського господарства імені Петра Василенка, МОН України; 

член редколегії наукового журналу «Вісник національного технічного універси-

тету «ХПІ» Серія: Іноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у ма-

шинобудуванні та металургії» 

 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ: 

Почесний знак «Изобретатель СССР»; 

Диплом 1 ступеня, золота, срібна та дві бронзові медалі ВДНГ СРСР за наукові 

роботи, які неодноразово демонструвалися на виставках досягнень народного 

господарства СРСР та України; 

має чисельні грамоти та подяки Міністерства освіти та науки України, а також 

Департаменту освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації 

(2001 – 2020 р.р.) 

 

ПРОФІЛЬ АВТОРА Google Академія: 

https://scholar.google.ru/citations?user=laa9BukAAAAJ&hl=ru&oi=sra  

https://scholar.google.ru/citations?user=laa9BukAAAAJ&hl=ru&oi=sra

