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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Н А К А З 

 

«  12  »  липня   2017р.                   №  370 ОД 

м. Харків 

 

 

Про проведення міжнародної  

науково-практичної конференції 
 

З метою своєчасної підготовки та проведення на високому 

організаційному та науковому рівнях 2 жовтня 2017 року на базі 

університету Міжнародної науково-практичної конференції «Участь у 

Європейських наукових, науково-технічних та інноваційних програмах та 

інтеграція України до Європейського дослідницького простору» під моїм 

керівництвом , 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити програмний комітет у складі: 

• СОКОЛ Євген Іванович, ректор Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», чл.-кореспондент НАНУ, докт. 

техн. наук, професор (Харків, Україна); 

• БАБІЧЕВ Анатолій Валерійович, заступник голови – керівник апарату 

Харківської обласної державної адміністрації, професор (Харків, Україна); 

• ШОВКАЛЮК Віктор Степанович, директор Департаменту інноваційної 

діяльності по трансферу технологій Міністерства освіти і науки України 

(Київ, Україна); 

• ВЕРЕС Маріанн Шомоші, академік Академії економічних наук України, 

професор, декан економічного факультету Мішкольцкого університету, 

(Мішкольц, Угорщина); 

• КАТРИЧ Віктор Олександрович, проректор з наукової роботи 

Харківського національного університету ім. Каразіна, професор (Харків, 

Україна); 

• ДИМИТРОВ Любомир Ванков, проректор з навчальної роботи 

Софійського технічного університету, професор, (Софія, Болгарія); 

• АЛЬТЕНБАХ Холм, професор машинобудівного факультету 

Магдебургського університету ім. Отто фон Геріке, (Магдебург, 

Німеччина); 

• ШОША Жан-Юг, почесний професор університету Люм’єр Ліон-2 

(Ліон, Франція) 

• СТУДЕНЯК Ігор Петрович, проректор з наукової роботи Ужгородського 

національного університету, професор (Ужгород, Україна); 



 

2 

 

• ЯНКУ Каталін Габріель, професор університету Констянтина Бранкузі 

(Тиргу-ЖИУ, Румунія); 

• СТОГНІЙ Вадим Сергійович, заступник голови Комітету з Державних 

премій України в галузі науки і техніки, керівник секретаріату Комітету, 

кандидат технічних наук (Київ, Україна); 

• ДАРМОНТ Жером, професор, директор лабораторії ERIC університету 

Люм‘єр Ліон-2 (Ліон, Франція); 

• ПЕРЕРВА Петро Григорович, завідувач кафедри організації 

виробництва та управління персоналом, декан економічного факультету 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», професор (Харків, Україна); 

• СОЛОЩУК Михайло Миколайович, науковий керівник Центру (за 

посадою) комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу 

технологій, завідувач кафедрою інформатики та інтелектуальної власності 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», професор (Харків, Україна); 

• ФАДЄЄВ Валерій Андрійович, професор, вчений секретар 

аерокосмічного кластеру «Мехатроніка», академік інженерної академії 

України та Міжнародної інженерної Академії, лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки (Харків, Україна); 

• ГАРКУША Ігор Євгенович, чл.-кореспондент Національної Академії 

наук України, директор Інституту фізики плазми ННЦ «ХФТІ», 

координатор програми EUROfusion-Ukraine, професор (Харків, Україна); 

 

2. Затвердити Організаційний комітет у складі: 

• МАРЧЕНКО Андрій Петрович, проректор з наукової роботи 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», професор, голова; 

• СЄДОВ Андрій Олегович, начальник відділу інноваційних проектів та 

залучення інноваційних ресурсів Міністерства освіти і науки України, 

заступник голови; 

• ЛІСАЧУК Георгій Вікторович, професор, завідувач НДЧ Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», керівник 

Центру (за посадою) комерціалізації інтелектуальної власності та 

трансферу технологій, заступник голови; 

• ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», професор; 

• ГОНЧАРОВ Олександр Андрійович, начальник відділу міжнародних 

зв‘язків Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; 

• ВЕЛІЄВ Ельдар Ісмаілович, проректор з науково-педагогічної роботи 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», професор; 



 

3 

 

• ЩЕТИНІН Віктор Павлович, начальник Центру новітніх інформаційних 

технологій Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; 

• ХРИПУНОВ Генадій Семенович, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; 

• НОВИКОВ Олександр Васильович, заступник Генерального директора 

ДП «КБ «Південне», директор Ракетно-космічного навчально-дослідного 

центру, канд. техн. наук, професор; 

• ЧУХРАЙ Наталія Іванівна, проректор з наукової роботи, д.е.н., 

професор Національного університету «Львівська політехніка»; 

• МОСТОВИЙ Сергій Петрович, заступник завідувача НДЧ, канд. фіз.-

мат. наук Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; 

• ТИЖНЕНКО Леонід Петрович, завідувач відділу НТІ і ПЛР НДЧ 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

 

3. Затвердити секретаріат Оргкомітету у складі: 

• КРИВОБОК Руслан Вікторович, заступник завідувача НДЧ, канд. техн. 

наук, науковий співробітник Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; 

•  АЛЕКСЄЄВА Наталія Вікторівна, провідний інженер відділу НТІ і ПЛР 

НДЧ Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут»; 

• КОСТЯКОВА Елліда Вікторівна, інженер І кат. відділу НТІ і ПЛР НДЧ 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут»; 

• КУБРАК Катерина Михайлівна, інженер І кат. відділу НТІ і ПЛР НДЧ 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут»; 

• ЛАРІН Олексій Олександрович, професор кафедри динаміки та міцності 

машин Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». 

 

4. Головному бухгалтеру університету СОЛОДОВНІКОВІЙ Світлані 

Вікторівні забезпечити фінансування витрат на проведення 

конференції в межах кошторису витрат (Додаток 1). 

 

5. Начальнику відділу міжнародних зв‘язків ГОНЧАРОВУ Олександру 

Андрійовичу забезпечити підготовку документів на проведення 

необхідних заходів щодо забезпечення участі закордонних колег в 

науково-практичній конференції. 
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6. Програмному комітету до 15 вересня 2017 року представити мені 

проект програми конференції та пропозиції щодо видання її 

матеріалів. 

 

7. Проректору з науково-педагогічної роботи ВЕЛІЄВУ Ельдару 

Ісмаіловичу забезпечити проведення наукового форуму в режимі 

відеоконференції. 

 

8. Начальнику відділу діловодства та канцелярії ХУДОЛЕЙ Людмилі 

Василівні забезпечити своєчасне відправлення всієї кореспонденції 

програмного та організаційного комітетів конференції, а також 

своєчасно адресувати до НДЧ усі матеріали, що надходять на адресу 

Оргкомітету. 

 

9. Начальнику Центру новітніх інформаційних технологій ЩЕТИНІНУ 

Віктору Павловичу забезпечити роботу засобів електронного зв‘язку 

та мережі Internet під час підготовки та проведення конференції. 

 

10. Організаційному комітету до 30 жовтня 2017 року підготувати та 

представити мені звіт про проведення конференції. 

 

 

 

Ректор НТУ «ХПІ» Є.І. Сокол 


