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Про проведення Харківського 
регіонального конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 
у  2020 навчальному році

З метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для 
її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у 
Харківському регіоні та у зв’язку з проведенням регіонального конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 
Радою ректорів Харківського регіону та Департаментом науки і освіти 
Харківської обласної державної адміністрації.

НАКАЗУЮ:

Створити експертну конкурсну комісію з перевірки студентських наукових 
робіт поданих на Харківський регіональний конкурс (далі -  Конкурс) в НТУ 
«ХПІ» у складі:
Голова експертної комісії:
1.1. МАРЧЕНКО Андрій Петрович - проректор з наукової роботи;
Члени комісії:
1.2. БОНДАРЕНКО Анатолій Ігорович - професор кафедри автомобіле- і 

тракторобудування;
1.3. ВАСЬКОВЕЦ Людмила Антонівна -  професор кафедри безпеки праці і 

навколишнього середовища;
1.4. ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович - завідувач кафедри 

інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин 
імені О. О. Морозова;

1.5. ДВУХГЛАВОВ Дмитро Едуардович -  доцент кафедри програмної інженерії 
та інформаційні технології управління;

1.6. ДРОЗДОВ Антон Миколайович - доцент кафедри Фізичне 
матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики;

1.7. КОЗЛОВ Сергій Сергійович - ст. викладач кафедри Радіоелектроніки;
1.8. ЛЕОНОВ Сергій Юрійович - професор кафедри обчислювальної техніки та 

програмування;



1.9. МАРЦЕНЮК Світлана Василівна-секретар комісії, провідний інженер 
науково-дослідної частини;

1.10. МАСЛЄННІКОВ Андрій Михайлович -  доцент кафедри електричних 
машин;

1.11. НАЗАРОВ Олексій Сергійович -  доцент кафедри програмної інженерії, 
заступник декана КН ХНУРЕ;

1.12. ПОВОРОЗНЮК Анатолій Іванович -  професор кафедри обчислювальна 
техніка та програмування;

1.13. РАЙКО Діана Валеріївна - професор кафедри економічної кібернетики та 
маркетингового менеджменту;

1.14. СЕНЬКО Олена Володимирівна - асистент кафедри комп’ютерного 
моделювання процесів та систем;

1.15. СТРИЖАК Всеволод Вікторович - доцент кафедри підйомною- 
транспортні системи та обладнання;

1.16. СТРИЖАК Мар’яна Георгіївна - доцент кафедри деталі машин та 
мехатронних систем;

1.17. ХАВІН Валерій Львович - завідувач кафедри механіки суцільних 
середовищ та опір матеріалів;

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

1.19. ШАБАНОВА Галина Миколаївна - професор кафедри технології 
кераміки, вогнетривів, скла та емалей;

1.20. ШЕСТОПАЛОВ Олексій Валерійович -  доцент кафедри хімічної техніки 
та промислової екології;

1.21. ШУТЕНКО Олег Володимирович - доцент кафедри передачі електричної 
енергії.

2. Забезпечити розгляд та відбір кращих наукових робіт студентів до 7 квітня
2020 р.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової
роботи МАРЧЕНКА Андрія Петровича.

Підстава: ПОЛОЖЕННЯ про Харківський регіональний конкурс студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, яке затверджено Радою 
ректорів на засіданні від 07.02.2007 р. протокол № 2,зміни -протокол № 15 від 19.05.
2009 р. протокол № 32 від 21. 02. 2012 р.

Ректор


