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ПРОГРАМА 

видання Віснику НТУ «ХПІ» у 2019 році 

 

№ Найменування тематичного збірнику 
Відповідальний 

редактор 

К-ть 

вип. 

Терміни 

видання 

1. «Автомобіле –та тракторобудування» 
проф. 

В.Б. Самородов 
1 

квітень, 

вересень 

2. «Динаміка і міцність машин» 
проф. 

О.К. Морачковський 
2 

жовтень, 

грудень 

3. 
«Електроенергетика та 

перетворювальна техніка» 
проф. Г.М. Сучков 1 червень 

4. 
«Енергетичні та теплотехнічні процеси 

й устаткування» 
проф. О.П. Усатий 4 

березень, 

жовтень 

5. «Інформатика і моделювання» проф. В.Д. Дмитрієнко 2 
серпень, 

грудень 

6. «Нові рішення в сучасних технологіях» 

член-кор. НАН 

України,  

проф. Є.І.Сокол 

4 
березень -

жовтень 

7. 
«Проблеми автоматизованого 

електроприводу .Теорія та практика» 
проф. В.Б. Клепіков 2 жовтень 

8. 

«Проблеми удосконалення 

електричних машин і апаратів. Теорія і 

практика» 

проф. Б.В. Клименко 2 
квітень, 

жовтень 

9. «Радіофізика та іоносфера» проф. В.О. Пуляєв 1 вересень 

10. 
«Системний аналіз, управління та 

інформаційні технології» 

проф. 

М.Д. Годлевський 
2 

червень, 

грудень 

11. «Економічні науки» проф. П.Г.Перерва 6 
березень-

листопад 

12. «Технології в машинобудуванні» проф. О.А Пермяков 2 
квітень, 

жовтень 

13. «Хімія, хімічна  технологія та екологія» проф. І. М. Рищенко 2 
червень- 

жовтень 

14. «Машинознавство та САПР» проф. М.А. Ткачук 2 травень 

15. 
«Інноваційні дослідження в наукових 

роботах студентів» 
проф. С.І. Бухкало 2 

вересень, 

листопад 

16. 
«Актуальні проблеми розвитку 

українського суспільства» 
проф. Я.В.Тарароєв 2 

травень 

вересень 
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17. 
«Енергетика: надійність та 

енергоефективність» 
проф. А.Г Гурін 2 

травень, 

грудень 

18. 
«Математичне моделювання в техніці 

та технологіях» 
проф. В.А. Ванін 2 

квітень- 

жовтень 

19. 

«Електричні машини та 

електромеханічне перетворення 

енергії»  

проф. В.І.Мілих 1 жовтень 

20. 

«Стратегічне управління, управління 

портфелями, програмами та 

проектами» 

проф. І.В.Кононенко 2 
січень, 

лютий 

21. 

«Інноваційні технології та обладнання 

обробки матеріалів у машинобудуванні 

та металургії» 

проф. А.П. Марченко 3 
червень 

грудень 

22. Гідравлічні машини та гідроагрегати» проф. М.В.Черкашенко 2 
квітень, 

серпень 

23. Автоматика та приладобудування проф. А.М.Борисенко 1 вересень 

 

 

Секретар Координаційної ради      К. О. Горбунов 


