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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Н А К А З 

 

« 06 »  лютого   2017р.                   №  90 ОД   

м. Харків 

 

 

Про проведення міжнародної науково-практичної  

конференції  
 

З метою своєчасної підготовки та проведення на високому організаційному та 

науковому рівні у термін з 17 по 19 травня 2017 р. разом із засновниками наукового 

форуму – Мішкольцьким, Магдебурзьким, Петрошанським, Софійським 

університетами, Познанською політехнікою XXV міжнародної науково-практичної 

конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‟я” 

(MicroCAD-2017), під моїм керівництвом , 

НАКАЗУЮ: 

 

   

1.Запросити співкерівниками  конференції: 

1.1 ГЕРДЖИКОВА Анастаса, ректора Софійського університету «Св. Климент 

Охридський», (Болгарія) ; 

1.2 ЛОДІГОВСКІ Томаша,       ректора Познанської політехніки , (Польща); 

1.3 РАДУ Сорина Михая,         ректора Петрошанського університету, (Румунія); 

         1.4 СТРАКЕЛЯНА Йенса, ректора Магдебурзького університету ім. Отто фон 

Геріке, (Німеччина); 

1.5 ТОРМА Андраша,               ректора Мішкольцького університету, (Угорщина); 

1.6 ШМІДТА Яна ректора Варшавської політехніки (Польща). 

  

2..Запросити до складу Програмного комітету: 

2.1 БЕЛА Іллеша, директора Інституту обробки матеріалів та логістики 

Мішкольцького університету; 

2.2 ГРАБЧЕНКА Анатолія Івановича, завідувача кафедри; 

2.3 КАРПУШЕВСЬКОГО Бернхарда, директора Інституту техніки виготовлення 

та забезпечення якості Магдебурзького університету; 

2.4 КОВАЧА Ференца, професора Мішкольцького університету, дійсного члена 

Угорської академії наук; 
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2.5 МАМАЛІСА Атанасиоса, директора Афінського центру перспективних та 

нанотехнологій; 

2.6 МАРЧЕНКА Андрія Петровича, проректора НТУ «ХПІ», голова; 

2.7 ПАТКО Дьюлу, професора Мішкольцького університету; 

2.8 РАДКОВСЬКОГО Станіслава, декана Варшавської політехніки; 

2.9 ТОВАЖНЯНСЬКОГО Леоніда Леонідовича, завідувача кафедри НТУ «ХПІ»; 

2.10 ХАМРОЛА Адама, завідувача кафедри Познанської політехніки 

 

3.Затвердити Організаційний комітет у складі: 

3.1 БОБРИЦЬКИЙ Сергій Михайлович, директор НДІ мікрографії; 

3.2 ВОІНОВ Володимир Володимирович, декан електромашинобудівного 

факультету; 

3.3 ГАВРИСЬ Олександр Миколайович, декан факультету бізнесу і фінансів; 

3.4 ГАМАЮН Ігор Петрович, декан факультету комп„ютерних наук і 

програмної інженерії; 

3.5 ГАПОН Анатолій Іванович, декан факультету автоматики та 

приладобудування; 

3.6 ГОНЧАРОВ Олександр Андрійович, начальник ВМЗ; 

3.7 ГРАБЧЕНКО Анатолій Іванович, завідувач кафедри; 

3.8 ДОМНІН Ігор Феліксович, директор НДІ Іоносфери (за згодою); 

3.9 ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович, декан факультету транспортного  

машинобудування; 

3.10 ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович, проректор; 

3.11 ЗАПОЛОВСЬКИЙ Микола Йосипович., декан факультету 

комп‟ютерних та інформаційних технологій; 

3.12 ЗАРУБА Віктор Якович, декан факультету економічної інформатики та 

менеджменту; 

3.13 ЗЕМЛЯНСЬКА Світлана Петрівна, редактор газети “Політехнік”; 

3.14 КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович, декан факультету соціально-

гуманітарних технологій; 

3.15 КОНКІН Валерій Миколайович, декан інженерно-фізичного 

факультету; 

3.16 КУДІЙ Дмитро Анатолійович, в.о. декана фізико-технічного 

факультету; 

3.17 КРАВЧЕНКО Володимир Іванович, директор НДПКІ "Молнія ; 

3.18 КРИВОБОК Руслан Вікторович , заст. зав. НДЧ, заст. голови; 

3.19 КУНДРАК Янош, професор Мішкольцького університету; 
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3.20 ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович, декан електроенергетичного 

факультету; 

3.21 ЛЕЩЕНКО Сергій Анатолійович, декан факультету технології 

неорганічних речовин; 

3.22 ЛІСАЧУК Георгій Вікторович, зав. НДЧ, голова;  

3.23 НЕКРАСОВ Олександр Павлович, декан факультету технології 

органічних речовин; 

3.24 НІКОЛАЄНКО Віталій Іванович, завідувач кафедри; 

3.25 ПЕРЕРВА Петро Григорович, декан економічного факультету; 

3.26 ПОГРІБНИЙ Микола Андрійович, декан механіко-технологічного 

факультету; 

3.27 РАССОХА Олексій Миколайович, декан факультету інтегрованих 

технологій і хімічної техніки; 

3.28 СТЕПАНОВ Михайло Сергійович, декан машинобудівного факультету; 

3.29 ТАРАСЕНКО Микола Олексійович, декан енергомашинобудівного 

факультету; 

3.30 ТИЖНЕНКО Леонід Петрович, завідувач відділу НТІ і ПЛР ; 

 

4.Затвердити Секретаріат у складі: 

4.1 ГУЦАЛЕНКО Юрій Григорович,  

4.2 КОСТЯКОВА Елліда Вікторівна, 

4.3 КУБРАК Катерина Михайлівна, 

4.4 ОСТАПЕНКО Тетяна Михайлівна. 

 

5.Організувати на конференції роботу таких секцій: 

5.1 Інформаційні та управляючі системи, керівник доц. ГАМАЮН Ігор 

Петрович, декан; 

5.2 Математичне моделювання в механіці і системах управління, керівник 

проф. КОНКІН Валерій Миколайович, декан; 

5.3 Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні, 

керівник проф. СТЕПАНОВ Михайло Сергійович, декан; 

5.4 Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного 

машинобудування, керівник проф. ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович, декан; 

5.5 Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному 

обладнанні та проблеми енергозбереження, керівник проф. ТАРАСЕНКО 

Микола Олексійович, декан; 
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5.6 Нові матеріали, комп‟ютерна графіка та сучасні технології обробки 

металів, керівник проф. ПОГРІБНИЙ Микола Андрійович, декан; 

5.7 Комп‟ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях, керівник доц. 

КУДІЙ Дмитро Анатолійович, в.о. декана; 

5.8 Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні, керівник 

проф. ГАПОН Анатолій Іванович, декан; 

5.9 Електромеханічне та електричне перетворення енергії, керівник доц. 

ВОІНОВ Володимир Володимирович, декан; 

5.10 Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці, 

керівник проф. ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович, декан; 

5.11 Рішення поліваріантних задач у хімічній технології, керівник доц. 

ЛЕЩЕНКО Сергій Анатолійович, декан; 

5.12 Удосконалення технології органічних речовин, переробки пальних 

копалин та харчових продуктів, керівник проф. НЕКРАСОВ Олександр 

Павлович, декан; 

5.13 Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології, керівник 

проф. РАССОХА Олексій Миколайович, декан; 

5.14 Сучасні технології в освіті, керівник проф. МИГУЩЕНКО Руслан 

Павлович, проректор; 

5.15 Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і 

соціальних проблем в медицині, керівник д-р техн.наук, проф. 

ПОВОРОЗНЮК Анатолій Іванович, проф. кафедри;  

5.16 Сучасні технології в економіці та менеджменті, керівник проф. 

ПЕРЕРВА Петро Григорович, декан; 

5.17 Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера, керівник 

проф. ПУЛЯЄВ Валерій Олександрович, заст. директора НДІ Іоносфери; 

5.18 Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації  

відходів, керівник проф. БЕРЕЗУЦЬКИЙ В'ячеслав Володимирович, 

завідувач кафедри; 

5.19 Сучасні проблеми гуманітарних наук, керівник проф. НІКОЛАЄНКО 

Віталій Іванович, завідувач кафедри; 

5.20 Управління соціальними системами і підготовка кадрів, керівник проф. 

РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Георгійович, проректор; 

5.21 Інформатика і моделювання, керівник проф. ЗАПОЛОВСЬКИЙ Микола 

Йосипович, декан; 

5.22 Електромагнітна стійкість, керівник проф. КРАВЧЕНКО Володимир 

Іванович, директор НДПКІ "Молнія"; 
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5.23 Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості та 

народному господарстві, керівник проф. ГАВРИСЬ Олександр Миколайович, 

декан ; 

5.24 Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні, 

керівник  проф. КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович, декан ; 

5.25 Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і 

зберігання інформації, керівники: проф. СЄРКОВ Олександр Анатолійович, 

завідувач кафедри;к.ф-м.наук КРИВУЛЬКІН Ігор Михайлович заст.директора 

з наукової роботи НДІ мікрографії;   

5.26 Математичні моделі і інформаційні технології в економіці, керівник 

проф. ЗАРУБА Віктор Якович, декан ; 

5.27 Комп‟ютерний моніторинг і логістика, керівник проф. РАСКІН Лев 

Григорович, завідувач кафедри; 

5.28 Міжнародна технічна освіта : тенденції та розвиток, керівник проф. 

ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, проректор  

  

6. Керівникам секцій: 

6.1. Забезпечити широку гласність щодо підготовки і проведення XXV 

міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров‟я”. Запросити до участі у конференції іноземних колег, 

вчених та викладачів університету, в т.ч. аспірантів, магістрів, студентів, науковців та 

викладачів вищих навчальних закладів і наукових установ. 

6.2. З метою своєчасного видання програми і тез доповідей до 20 березня 2017 

року підготовити і передати до секретаріату конференції в паперовому та електронному 

вигляді за підписом керівника секції програму та тези доповідей секції , підготовлених 

згідно вимог до друку.  

 

7. Головному бухгалтеру СОЛОДОВНІКОВІЙ Світлані Вікторівні забезпечити 

фінансування витрат на проведення конференції за рахунок коштів спонсорів та 

учасників в межах кошторису витрат. 

 

8.Організаційному комітету ( голова проф. Лісачук Г.В.): 

8.1 До 20 лютого 2017 року розробити план роботи та кошторис по підготовці і 

проведенню конференції; 

8.2 До 27 березня 2017 року розробити і затвердити проект програми 

конференції та пропозиції щодо видання її матеріалів. 
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8.3 До 20 червня 2017 року підготувати та представити мені на затвердження 

звіт про проведення конференції. 

8.4 Відібрати по 2 статті від секції для підготовки і видання до 30 червня 2017 

року збірки «Праці міжнародної конференції «Micro CАD – 2017» на базі 

наукового збірника «Вісник НТУ «ХПІ». 

 

9. Відділу міжнародних зв„язків (начальник ГОНЧАРОВ Олександр Андрійович) 

забезпечити підготовку документів та проведення необхідних заходів щодо організації 

участі в конференції зарубіжних колег (підготовка та відправка запрошень учасникам, 

листів у посольства України в країнах учасників, бронювання кімнат у готелях та ін.) 

 

10. Зав. канцелярією ХУДОЛЕЙ Людмилі Василівні: 

10.1 Розіслати наказ керівникам секцій у триденний термін; 

10.2 Забезпечити своєчасне відправлення всієї кореспонденції програмного та 

організаційного комітетів конференції, а також своєчасно адресувати до відділу НТІ і 

ПЛР усі матеріали, які надходять на адресу оргкомітету конференції. 

 

Електронна версія наказу знаходиться на сайті НТУ «ХПІ» за адресою: 

http://science.kpi.kharkov.ua/ 

Підстава: план проведення конференцій та семінарів НТУ «ХПІ» на 2017 рік. 

 

 

Ректор Є.І. Сокол 
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ПРОЕКТ НАКАЗУ ВНОСИТЬ: 

 

Завідувач 

науково-дослідної частини  ______________ Г.В. Лісачук 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу кадрів  ______________ Д.О. Акіменко 

 

Начальник 

планово-фінансового відділу  ______________ Н.М.Горбатенко   

 

   

Головний бухгалтер   _______________ С.В. Солодовнікова 

 

Начальник юридичного відділу _______________ Ю.Ю. Молчанова 
 


