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Про проведення конкурсу магістерських 
дипломних робіт, що захищені в 2018 році

З метою удосконалення навчально-виховної та науково-методичної 
роботи в університеті, підвищення рівня педагогічної майстерності 
професорсько-викладацького складу, покращення якості дипломних робіт 
кваліфікаційного рівня магістра, виконання контролю за проектуванням та 
покращення підготовки фахівців

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з проведення конкурсу на кращі дипломні 
магістерські роботи у складі:

1.1 Голова комісії: проф. ПИЛЬОВ Володимир Олександрович -  
завідувач кафедри «Двигуни внутрішнього згоряння»;

1.2 Члени комісії: АНДРЕЄВ Юрій Михайлович -  професор кафедри 
«Комп’ютерне моделювання процесів та систем»;

1.3 БОРИСЕНКО Ольга Михайлівна -  заступник Голови комісії, 
доцент кафедри «Парогенераторобудування»;

1.4 БОРИСЕНКО Анатолій Миколайович -  професор кафедри 
«Теоретичні основи електротехніки»;

1.5 БОХАН Олена Опанасівна -  інженер І кат. методичного відділу;
1.6 БУКАТЕНКО Олексій Іванович -  доцент кафедри

«Автоматизація хіміко-технологічних систем і екологічного моніторингу»;
1.7 ГОЛИК Оксана Вячеславівна -  доцент кафедри 

«Електроізоляційна та кабельна техніка»;
1.8 КОТЛЯР Олексій Віталійович -  доцент кафедри «Технологія 

машинобудування та металорізальні верстати»;
1.9 КОШЕЛЬНИК Олександр Вадимович -  доцент кафедри 

«Теплотехніка та енергоефективні технології»;
1.10 КРУПА Галина Григорівна -  

заступник начальника методичного відділу;
1.11 ЛАВРОВА Інна Олегівна -  професор кафедри «Технологія 

переробки нафти, газу та твердого палива»;
1.12ЛАПТЄВА Лариса Серафімівна -  інженер І кат. методичного 

відділу;



професор кафедри1.13 ЛЮБАРСЬКИЙ Борис Григорович -  
«Електричний транспорт та тепловозобудування»;

1.14 ЛЯШОК Лариса Василівна -  проф. каф. «Технічна електрохімія»;
1.15 МАРЦЕНЮК Світлана Василівна -секретар комісії, провідний 

інженер НДЧ відділу науково-технічної інформації і патентно-ліцензійної 
роботи;

1.16МЕЗЕНЦЕВ Микола Вікторович -  доцент кафедри
«Обчислювальна техніка та програмування»;

1.17 НАІЦЕКША Ольга Миколаївна -  доцент кафедри «Менеджмент 
та оподаткування»;

1.18РАЙКО Валентина Федорівна -  професор кафедри «Охорона 
праці та навколишнього середовища»;

1.19 РОГАЧОВА Олена Іванівна -  професор кафедри «Теоретична та 
експериментальна фізика»;

1.20СМОЛОВИК Раїса Федорівна -  професор кафедри
«Економічний аналіз і облік»;

1.21 СОЛОДОВНИК Тетяна Олександрівна доцент кафедри 
«Педагогіка та психологія управління соціальними системами»;

1.22 ТЕРЛЕЦЬКИЙ Олександр Семенович -  доцент кафедри 
«Матеріалознавство»;

1.23 ФЕТЮХІНА Людмила Вікторівна -  доцент кафедри 
«Промислова та біомедична електроніка»;

1.24 ХАРЧЕНКО Алла Олександрівна -  доцент кафедри «Економічна 
кібернетика та маркетинговий менеджмент»;

1.25 ШАІІОВАЛОВА Лариса Петрівна -  інженер І кат. методичного 
відділу.

2. Голові комісії провести конкурс на кращі дипломні роботи 
магістрів, які захищені у 2018 році. Строк проведення конкурсу з 1 грудня 
2018 р. по 31 січня 2019 р. Підсумки конкурсу надрукувати в газеті 
«Політехнік».

3. Директорам інститутів та деканам факультетів організувати 
подання робіт та усіх необхідних матеріалів до науково-дослідної частини в 
термін до 1 грудня 2018 року. Матеріали на конкурс подаються відповідно 
до «Положення про проведення конкурсу на кращі дипломні роботи 
студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою магістра».

Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
завідувача науково-дослідної частини МОСТОВОГО Сергія Петровича. 
Підстава: подання в.о. проректора з наукової роботи Г.В, Лісачука,

Ректор Є.І. СОКОЛ


