
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 «Харківський політехнічний інститут» 

 

НАКАЗ 

 

«10» вересня 2019 р.                                                                      № 394 ОД 

 

м. Харків 
 

 

Про затвердження   

студентських  наукових творчих   

об’єднань  
 

 

З метою виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової 

діяльності, поглиблене вивчення студентами відповідної галузі наук, набуття 

навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, 

обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук, розширення 

загального і професійного світогляду та підвищення конкурентоспроможності 

НТУ «ХПІ»,  

НАКАЗУЮ:  

1. Створити студентський науковий гурток «Фізика в дослідах та 

демонстраціях» та закріпити його за кафедрою фізики.  

1.2. Керівником студентського наукового гуртка призначити старшого 

викладача кафедри фізики КРИВОНІС Світлану Станіславівну.  

2. Створити студентський науковий гурток «Фізика. До та після Енштейна» 

та закріпити його за кафедрою фізики.  

2.1. Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри фізики ГАЛУЩАК Ірину Володимирівну. 

3. Створити студентський науковий гурток «Віртуальні лабораторні роботи 

та лекційні демонстрації» та закріпити його за кафедрою фізики.  

3.1. Керівником студентського наукового гуртка призначити професора 

кафедри фізики СУК Олександра Пилиповича. 

4. Створити студентський науковий гурток «Відеофізика та наноструктури» 

та закріпити його за кафедрою фізики. 

4.1. Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри фізики ДЬЯКОНЕНКО Ніну Леонідівну. 

5. Створити студентський науковий гурток «Фізика для всіх» та закріпити 

його за кафедрою фізики. 

5.1. Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри фізики ХРАМОВУ Тетяну Іванівну. 



6. Створити студентський науковий гурток «Історія фізики та техніки» та 

закріпити його за кафедрою фізики. 

6.1. Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри фізики ГАПОЧЕНКО Світлану Дмитрівну. 

7. Створити студентський науковий гурток «Актуальні питання 

страхування» та закріпити його за кафедрою міжнародного бізнесу та фінансів. 

7.1. Керівниками студентського наукового гуртка призначити старших 

викладачів кафедри міжнародного бізнесу та фінансів БАБІЧ Інну Євгенівну та  

КОБЦЯ Валентина Миколайовича. 

8. Створити студентський науковий гурток «Історик» та закріпити його за 

кафедрою українознавства, культурології та історії науки. 

8.1. Керівниками студентського наукового гуртка призначити професора 

кафедри українознавства, культурології та історії науки САВЧЕНКА Леоніда 

Петровича та доцента кафедри українознавства, культурології та історії науки 

ДВОРКІНА Ігоря Володимировича. 

9. Створити студентський науковий гурток «Актуальні проблеми 

прикладної та комп’ютерної лінгвістики» та закріпити його за кафедрою 

інтелектуальних комп’ютерних систем. 

9.1. Керівниками студентського наукового гуртка призначити доцентів 

кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем БОБКОВУ Надію Вікторівну, 

БОРИСОВУ Наталю Володимирівну, КОЧУЄВУ Зою Анатоліївну та старшого 

викладача кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем ГУЛІЄВУ Діну 

Олександрівну. 

10. Створити студентські наукові гуртки «Педагогічні студії», «Наукові 

дослідження в менеджменті», «Організаційна та професійна психологія», 

«Дослідження проблем загальної та вікової психології», «Коучінгові техніки в 

діяльності практичного психолога», «Ігрові та тренінгові технології в 

психологічній практиці», «Психолого-педагогічні проблеми лідерства», 

«Лідерство в студентському середовищі» та закріпити їх за кафедрою педагогіки 

та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна. 

10.1. Керівниками студентського наукового гуртка «Педагогічні студії» 

призначити доцентів кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. акад. І. А. Зязюна СЕРЕДУ Наталю Вікторівну та РЕЗНІК 

Світлану Миколаївну. 

10.2. Керівниками студентського наукового гуртка «Наукові дослідження в 

менеджменті» призначити доцентів кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна СОЛОДОВНИК Тетяну 

Олександрівну та ВОРОБЙОВА Євгенія В’ячеславовича.  

10.3. Керівниками студентського наукового гуртка «Організаційна та 

професійна психологія» призначити доцента кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна БОГДАН Жанну 

Борисівну та старшого викладача кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна МОВЧАН Яну Олександрівну. 



10.4. Керівниками студентського наукового гуртка «Дослідження проблем 

загальної та вікової психології» призначити професора кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

ПІДБУЦЬКУ Ніну Вікторівну та доцента кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна ШТУЧЕНКО Ірину 

Євгенівну. 

10.5. Керівниками студентського наукового гуртка «Коучінгові техніки в 

діяльності практичного психолога» призначити доцента кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна КНИШ 

Анастасію Євгенівну та асистента кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна ФАЛЬКО Карину Отеллівну. 

10.6. Керівниками студентського наукового гуртка «Ігрові та тренінгові 

технології в психологічній практиці» призначити доцентів кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

ШАПОВАЛОВУ Вікторію Валеріївну та КВАСИК Ольгу Віталіївну.  

10.7. Керівником студентського наукового гуртка «Психолого-педагогічні 

проблеми лідерства» призначити професора кафедри педагогіки та психології 

управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна ПОНОМАРЬОВА 

Олександра Семеновича.  

10.8. Керівниками студентського наукового гуртка «Лідерство в 

студентському середовищі» призначити професора кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна ГУРУ 

Тетяну Віталіївну та асистента кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна КОСТИРЮ Ірину Валентинівну. 

11. Створити студентські наукові гуртки «Правознавець» і «Абетка права» 

та закріпити їх за кафедрою права. 

11.1. Керівником студентського наукового гуртка «Правознавець» 

призначити старшого викладача кафедри права ВЕРГУНА Володимира 

Григоровича. 

11.2. Керівником студентського наукового гуртка «Абетка права» 

призначити старшого викладача кафедри права СЄМКА Михайла 

Олександровича. 

12. Створити студентський науковий гурток «Особливості граматики усного 

мовлення» (англійська мова) та закріпити його за кафедрою ділової іноземної 

мови та перекладу. 

12.1. Керівником студентського наукового гуртка призначити викладача 

кафедри КУПРІЄНКО Юлію Вікторівну. 

13. Створити студентський науковий гурток «З’єднання» та закріпити його 

за кафедрою фізичного виховання. 

13.1. Керівником студентського наукового гуртка призначити доцента 

кафедри БІЛОУС Олесю Валеріївну. 

14. Створити студентський науковий дискусійний клуб «Українське 

суспільство: очами соціологів і політологів» та закріпити його за кафедрою 

соціології і політології. 



14.1. Керівниками студентського наукового дискусійний клуб призначити: 

для соціологічної секції старшого викладача КОЗЛОВУ Олену Аркадіївну, для 

політологічної секції старшого викладача МАЛЯВІНА Євгена Вікторовича. 

15. Створити студентський науковий гурток «Комплексні інновації харчової 

та хімічної інженерії» та закріпити його за кафедрою інтегрованих технологій, 

процесів та апаратів. 

15.1. Керівником студентського наукового гуртка призначити професора 

кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів БУХКАЛО Світлану 

Іванівну. 

16. Створити студентські наукові гуртки «Залізничний транспорт» і 

«Електричний транспорт» та закріпити їх за кафедрою електричного транспорту 

та тепловозобудування. 

16.1. Керівниками студентського наукового гуртка «Залізничний 

транспорт» призначити доцентів кафедри електричного транспорту та 

тепловозобудування ЯКУНІНА Дмитра Ігоровича та ЄРІЦЯНА Багіша 

Хачіковича. 

16.2. Керівниками студентського наукового гуртка «Електричний 

транспорт» призначити доцентів кафедри електричного транспорту та 

тепловозобудування ОВЕР’ЯНОВУ Лілію Вікторівну і РЯБОВА Євгена 

Сергійовича та старшого викладача кафедри електричного транспорту та 

тепловозобудування ДЕМИДОВА Олександра Вікторовича. 

17. Директорам навчально-наукових інститутів організувати роботу 

студентських наукових гуртків та затвердити відповідно до їх діяльності 

положення. 

18. Проект типового положення додається у Додатку 1 до цього наказу.   

19. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи МАРЧЕНКА Андрія Петровича та проректора з науково-педагогічної 

роботи МИГУЩЕНКА Руслана Павловича.   

 


