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Про випуск та присвоєння
звання “магістр” випускникам
2018/2019 навчального року
НТУ “ХПІ” здійснює випуск магістрів відповідно структури
підготовки фахівців “бакалавр”, “магістр”, як провідною тезою
Болонської декларації, яка стала світовим стандартом і сприяє
визнанню європейських ступенів у Європі і світі.
З 5 інститутів та 4 факультетів, 64 випускаючих кафедр
випускають 1874 магістрів за 43 спеціальностями,
385
студентів мають дипломи з відзнакою, а також одержали
дипломи 82 іноземних студентів з дальнього зарубіжжя, з них
14 дипломів з відзнакою.
Випускники оволоділи поглибленими знаннями з обраної
спеціальності, уміннями інноваційного характеру, навичками
науково-дослідної діяльності, придбали певний досвід
використання одержаних знань і умінь укорінювати елементи
нових знань для вирішення завдань у відповідній сфері
професійної діяльності.
Сьогодні отримують дипломи ті випускники, які протягом
усіх років навчання в університеті уміло поєднували відмінне
навчання з науковою діяльністю, приймали активну участь у
громадському житті університету, займалися спортом та
художньою самодіяльністю.
Відповідно до закону України “Про вищу освіту” та на
підставі рішення Державних екзаменаційних комісій
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НАКАЗУЮ:
1. Нижче пойменованих студентів вважати закінчившими
повний курс навчання Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут”:
ПО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТУ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ
1. КИРИЧЕНКО Христина Олександрівна, спеціальність «Мікро
та наносистемна техніка», відмінниця навчання, успішно
займалася науковою роботою, має публікації, активна учасниця
громадського життя університету.
2.
3. КІРЖНЕР Анастасія Михайлівна, спеціальність «Промислова
та комунальна теплоенергетика», відмінниця навчання,
успішно займалася науковою робочою, має публікації, активна
учасниця громадського життя університету.
4.
5. СОКОЛОВА Євгенія Вадимівна, спеціальність «Електричні
системи і мережі», відмінниця навчання, успішно займалася
науковою роботою, має публікації, активна учасниця
громадського життя університету.
6.
СТРИЖАК Дмитро Андрійович, відмінник навчання, голова
житлово-побутової комісії Профкому студентів університету,
голова студентської ради гуртожитку № 15.
7.

ПО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТУ МЕХАНІЧНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ
БОЙКО Ганна Сергіївна, магістр зі спеціальності "Прикладна
механіка", відмінниця навчання, староста групи, стипендіат
Харківської обласної державної адміністрації, активна
учасниця міжнародних науково-практичних конференцій, та
Харківських регіональних конкурсів студентських наукових робіт.
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САГАЙДАШНІКОВ Юрій Євгенович, магістр зі спеціальності
"Матеріалознавство", відмінник навчання, стипендіат
Президента України, переможець конкурсу студентських
наукових робіт, має наукові публікації.
ЄРЬОМЕНКО Денис Васильович, магістр зі спеціальності
"Прикладна механіка", відмінник навчання, стипендіат
Харківської обласної державної адміністрації, неодноразовий
призер студентських олімпіад, рекомендований до вступу в
аспірантуру.
ДРОТИК Єлизавета Олександрівна, активна учасниця
студентського самоврядування в університеті, заступник голови
житлово-побутової комісії Профкому студентів університету,
голова студради гуртожитку №7.

ПО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНОМУ
ІНСТИТУТУ
КОЛОДЯЖНИЙ В’ячеслав Валерійович, відмінник навчання,
диплом з відзнакою, багаторазовий учасник і призер Всеукраїнської
студентської олімпіади з радіотехніки, отримав рекомендацію для
навчання в аспірантурі.

СУДДЯ Олександр Валерійович, відмінник навчання, призер
Всеукраїнського конкурсу студентських робіт, активно брав участь в
наукових дослідженнях кафедри, має наукові публікації;

З У Б І Ш И Н Іван Олегович, випускник кафедри геометричного
моделювання та комп'ютерної графіки, має диплом II ступеню
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2 0 1 7 / 2 0 1 8
н. р. зі спеціалізації «Прикладна геометрія, інженерна графіка та
технічна естетика», має доповіді на конференціях університету.
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ПО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТУ ХІМІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ
РАДЕЦЬКА Оксана Олександрівна, випускниця кафедри
технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей. Відмінниця
навчання, староста групи. Переможець Всеукраїнського конкурсу
студентських робіт в Дніпропетровську, посіла призове місце на
міжнародній конференції в Туреччині, має наукові публікації за
темою диплому.
ФИК Ілля Михайлович, випускник кафедри видобування
нафти, газу та конденсату. Відмінник навчання, староста групи.
Стипендіат стипендії Президента України, неодноразовий призер
всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських наукових
робіт, має наукові публікації за темою диплому, рекомендований
до вступу в аспірантуру.
ХУСЕЙНОВИЧ Семір, випускник кафедри видобування нафти,
тазу та конденсату. Протягом чотирьох років очолював
студентську раду гуртожитку №11. Спортсмен, захоплюється
кікбоксингом.

ПО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ,
МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
ДРОБИШЕВА Анастасія Валеріївна, випускниця кафедри
менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних
економічних відносин. Відмінниця навчання, староста групи.
Переможець II стану Всеукраїнської олімпіади з
і н телектуальної власності, має наукові публікації, одержала
рекомендацію для вступу в аспірантуру.
КОБЄЛЄВА Анна Валеріївна, стипендіат Президента України,
пройшла навчання в Європейському університеті по програмі
ERASMUS та виробниче стажування на промислових
підприємствах м. Мішкольца (Угорщина),неодноразово була
переможцем II етапу Всеукраїнської олімпіади (1 місце), має
наукові публікації, одержала рекомендацію для вступу в
аспірантуру.
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БРАТКОВ Микита Олегович, випускник кафедри комерційної,
торговельної та підприємницької діяльності, відмінник
навчання, староста групи. Активний учасник IIтуру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, має
наукові публікації отримав рекомендацію для вступу до
аспірантури.
ВАСИЛЮК Катерина Олександрівна, кафедра менеджменту
та міжнародною бізнесу, відмінниця навчання, староста групи,
активний учасник в предметних олімпіадах та конкурсах
наукових робіт.

ПО ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТРАНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
МАКАРЕНКО Карина Юріївна, випускниця кафедри педагогіки
та психології та управління соціальними системами,
спеціальність «Психологія». Відмінниця навчання. Бере активну
участь в громадському, культурному та науковому житті
кафедри.
КОЛЕСНИК Максим Олександрович, випускник кафедри
фізичного виховання, староста групи СГТ-43м, відмінник
навчання, спортсмен високої кваліфікації, майстер спорту
України з стрільби з лука, неодноразовий призер чемпіонату
України, срібний призер Всеукраїнської Універсіади 2017 року.
Брав участь у X I I Міжнародній науково-практичній конференції
магістрів та аспірантів.
РИМОРЄВА Тетяна Сергіївна, відмінниця навчання,
спеціальність «Соціологія». Староста групи , зайняла І І І місце на
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Соціологія», II місце па конкурсі бакалаврських робіт НТУ
" X П І " . Має 10 наукових публікацій.
1.
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ПО ФАКУЛЬТЕТУ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ
РЕЗАНОВ Богдан Михайлович, випускник кафедри
інформатики та інтелектуальної власності, відмінник навчання,
переможець конкурсу наукових робіт і конкурсів програмістів,
має публікації у фахових виданнях та міжнародні сертифікати
з адміністрування комп'ютерних мереж та адміністративної
безпеки.
ІЗМАЙЛОВА Анастасія Андріївна, випускниця кафедри
системного аналізу та аналітично-інформаційних технологій,
відмінниця навчання, староста групи.
СТРЕЛЬНІКОВА Анна Юріївна, випускниця кафедри
системного аналізу та аналітично-інформаційних технологій,
відмінниця навчання, учасниця наукових конференцій та
студентських заходів, переможниця конкурсу краси факультету.
НОСАЛЬ Анастасія Михайлівна, випускниця кафедри
“Комп’ютерної математики та аналізу даних”, спеціальність
“Прикладна математика” солістка Народного художнього
колективу сучасного та спортивного бального танцю “Тріумф”,
лауреат міжнародних та національних конкурсів.

ПО ФАКУЛЬТЕТУ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
МАРТИНЕНКО Валентин Вадимович, відмінник навчання,
староста групи. Призер II етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади. Має 3 наукові публікації. Бере активну участь у
громадському житті факультету.
ЧЕЛАК Віктор Володимирович, відмінник навчання, старости
академічної групи. Має 8 наукових публікацій, апробація
наукової роботи Віктора була здійснена на 17-й Міжнародних
науково-технічних конференціях. Неодноразовий переможець
Всеукраїнських студентських олімпіад з системного
програмування, програмування мобільних роботів, інформаційна
безпека.
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ДЕВИЦЬКА Валерія Сергіївна, відмінниця навчання, призер II
етану Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Автоматизація комп’ютерно-інтегровані технології». На конкурсі
бакалаврських дипломних прое к т і в її проект зайняв II місце.
Рішенням Вченої ради НТУ “ХПІ” визнана кращим учасником
науково-дослідної роботи студентів.

ПО ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ
СААД Ель Масрі Алаа Халім (Ліван), - випускник навчальнонаукового і н ституту Енергетики, електроніки та електромеханіки
за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка», відмінник навчання, має ряд публікацій за
фахом.
АЛЬ-КАРКХІ Омар Халід Абдуллах ( І р а к ) - випускник
навчально-наукового інституту х і м і ч н и х технологій та інженерії
за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології»,
відмінник навчання, учасник міжнародних конференцій

2. Ректорат університету впевнений, що випускники 2018
року здатні продовжити кращі традиції харківських політехніків,
достойно пронести через усе життя високе ім’я НТУ “ХПІ”.
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