
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«Харківський політехнічний інститут»

Н А К А З

« І5. » 40 2019 р. №
м. Харків

Про проведення першого туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 
з галузей знань і спеціальностей 
у  2019/2020 навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1271 від 
04.10.2019 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році»

НАКАЗУЮ:

1. Створити університетську конкурсну комісію з проведення першого туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей (далі — Конкурс) в НТУ «ХПІ» у складі:
Голова комісії:

1.1. МАРЧЕНКО Андрій Петрович - проректор з наукової роботи;
Заступник голови комісії:

1.2. ПИЛЬОВ Володимир Олександрович -  зав каф. двигунів внутрішнього 
згоряння;

Члени комісії:
1.3. БОНДАРЕНКО Анатолій Ігорович - доцент кафедри автомобіле- і 

тр актор о будування;
1.4. ЗАХАРОВ Артем Вячеславович — заступник завідувача науково- 

дослідної частини;
1.5. ЛЕОНОВ Сергій Юрійович - професор кафедри обчислювальної 

техніки та програмування;
1.6. МАРЦЕНЮК Світлана Василівна-секретар комісії, провідний інженер 

науково-дослідної частини;
1.7. ПАНТЕЛЯТ Михайло Гаррійович -  доцент кафедри електричні 

апарати;
1.8. РАЙКО Діана Валеріївна - професор кафедри економічної кібернетики 

та маркетингового менеджменту;



1.9. ЧУМАК Ольга Петрівна - професор кафедри технології жирів та 
продуктів бродіння;

1.10. ІІ1АБАНОВА Галина Миколаївна - професор кафедри технології 
кераміки, вогнетривів, скла та емалей;

1.11. ШИЛКОВА Лариса Василівна старший викладач кафедри 
електричних машин

1.12. ШОМАН Ольга Вікторівна - завідуюча кафедри геометричного 
моделювання та комп’ютерної графіки;
1.13. ІІІУТЕГІКО Олег Володимирович-доцент кафедри передачі 
електричної енергії.

2. Деканам факультетів:
2.1. Провести необхідну підготовчу роботу, спрямовану на забезпечення 
активної участі у Конкурсі студен тів НТУ «ХШ».
2.2. Забезпечити розгляд та відбір кращих наукових робіт студентів до 17 
грудня 20 ]Ц р.

Організувати подання робіт та усіх необхідних матеріалів до науково- 
дослідної частини в термін до 31 січня 2020 р.

Матеріали на Конкурс подаються відповідно до Положення про проведення 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 
605 від 18 квітня 2017 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15 травня 2017 року за № 620/30488.
3. Голові університетської конкурсної комісії організувати проведення першого 
туру Конкурсу, здійснивши якісний відбір кращих наукових робіт студентів до 
07 лютого 2020 р.
4. Секретареві університетської конкурсної комісії організувати відправку 
відібраних наукових робіт студентів у відповідні базові вищі навчальні заклади 
для участі у другому турі Конкурсу в термін до 12 лютого 2020 року.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової 
роботи МАРЧЕНКА Андрія Петровича.

Підстава: наказ Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04.10.2019 р.

В.о. ректора А.П. Марченко


