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Про проведення міжнародної науково-практичної  

конференції магістрантів та аспірантів 
 

Пріоритетним напрямком роботи конференції є сприяння формуванню 

умов для розкриття наукового та творчого потенціалу магістрантів та 

аспірантів, сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з 

фундаментальними професійними знаннями та широким демократичним 

світоглядом, організація та проведення наукових конференцій. З метою 

своєчасної підготовки та проведення на високому організаційному й науковому 

рівні у термін з 17 по 20 квітня 2018 р. разом з Мішкольцьким, Магдебурзьким, 

Петрошанським, Софійським університетами, Познанською політехнікою XII 

міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести під моїм керівництвом XІI міжнародну науково-практичну 

конференцію магістрантів та аспірантів, а також 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 МАРЧЕНКА Андрія Петровича, проректора, голова; 

2.2 ЛІСАЧУКА Георгія Вікторовича, завідувача НДЧ, заст. голови; 

2.3 БЕЛА Іллеша, професора Мішкольцького університету; 

2.4 КАРПУШЕВСЬКОГО Бернхарда, директора Інституту техніки 

виготовлення та забезпечення якості Магдебурзького університету; 

2.5 КОВАЧА Ференца, професора Мішкольцького університету; 



 

2.6 МАМАЛІСА Анастаса, директора Афінського центру перспективних та 

нанотехнологій; 

2.7 ПАТКО Дьюла, професора Мішкольцького університету; 

2.8 РАДКОВСЬКИ Станіслава, декана факультету автомобілів і машин 

Варшавської політехніки (Варшава); 

2.9 ТОМАШЕВСЬКОГО Романа Сергійовича, голову ради молодих вчених 

НТУ «ХПІ» 

 

3. Затвердити Організаційний комітет у складі: 

3.1 МИГУЩЕНКО Руслан Павлович, проректор, голова; 

3.2 АВДЄЄВА Олена Петрівна, заступник голови ради молодих вчених 

НТУ «ХПІ», заступник голови; 

3.3 ВОІНОВ Володимир Володимирович, декан електромашинобудівного 

факультету; 

3.4 ГАВРИСЬ Олександр Миколайович, в. о. декана факультету бізнесу і 

фінансів; 

3.5 ГАМАЮН Ігор Петрович, декан факультету комп’ютерних наук і 

програмної інженерії; 

3.6 ГАПОН Анатолій Іванович, декан факультету автоматики та 

приладобудування; 

3.7 ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович, декан факультету транспортного 

машинобудування; 

3.8 ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович, проректор; 

3.9 ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович, вчений секретар; 

3.10 ЗАПОЛОВСЬКИЙ Микола Йосипович., декан факультету 

комп’ютерних та інформаційних технологій; 

3.11 ЗАРУБА Віктор Якович, декан факультету економічної інформатики 

та менеджменту; 

3.12 КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович, декан факультету соціально-

гуманітарних технологій; 

3.13 КОНКІН Валерій Миколайович, декан інженерно-фізичного 

факультету; 

3.14 КУДІЙ Дмитро Анатолійович, декан фізико-технічного факультету; 

3.15 КУНДРАК Янош, завідувач кафедрою Мішкольцького університету; 

3.16 ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович, декан електроенергетичного 

факультету; 

3.17 ЛЕЩЕНКО Сергій Анатолійович, декан факультету технології 

неорганічних речовин; 

3.18 НЕКРАСОВ Олександр Павлович, декан факультету технології 

органічних речовин; 

3.19 ПЕРЕРВА Петро Григорович, декан економічного факультету; 

3.20 ПОГРЕБНИЙ Микола Андрійович, декан механіко-технологічного 

факультету; 

3.21 РАССОХА Олексій Миколайович, декан факультету інтегрованих 

технологій і хімічної техніки; 



 

3.22 СТЕПАНОВ Михайло Сергійович, декан машинобудівного 

факультету; 

3.23 ТАРАСЕНКО Микола Олексійович, декан енергомашинобудівного 

факультету; 

3.24 ТИЖНЕНКО Леонід Петрович, завідувач відділу ВНТІ і ПЛР. 

3.25 ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, проректор. 

 

4.  Затвердити секретаріат у складі: 

4.1 МЕНЬШИКОВА Світлана Іванівна, член ради молодих вчених НТУ 

«ХПІ»; 

4.2 РАДОГУЗ Сергій Анатолійович, секретар  ради молодих вчених НТУ 

«ХПІ»; 

4.3 ГРУБНІК Аліна Олегівна, член ради молодих вчених НТУ «ХПІ». 

 

5. Організувати на конференції роботу таких секцій: 

5.1 Комп’ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування;  

5.1.1 Співкерівники секції: 

БОРИСОВА Наталія Володимирівна, заступник декана  факультету 

комп’ютерних наук і програмної інженерії; 

ГРИГОРЕНКО Ігор Володимирович, заступник декана факультету 

автоматики та приладобудування; 

ЛЕОНОВ Сергій Юрійович, заступник. декана  факультету комп’ютерних 

та інформаційних технологій; 

5.2 Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка й енергетичне 

машинобудування; 

5.2.1 Співкерівники секції: 

ЮДІН Юрій Олексійович, заступник декана  енергомашинобудівного 

факультету; 

ШАЙДА Віктор Петрович, заступник декана  електромашинобудівного 

факультету; 

ШУТЕНКО Олег Володимирович, заступник декана  

електроенергетичного факультету; 

5.3 Економіка та підприємництво, менеджмент і адміністрування; 

5.3.1 Співкерівники секції: 

ЛІННИК Олена Іванівна, заступник декана  економічного факультету; 

БІЛОЦЕРКОВСЬКИЙ Олександр Борисович, заступник декана факультету 

бізнесу і фінансів; 

5.4 Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка 

корисних копалин» 

5.4.1 Співкерівники секції: 



 

ЧУМАК Ольга Петрівна, заступник декана  факультету технології 

органічних речовин; 

ЗІНЧЕНКО Марина Георгіївна, проф., заступник декана  факультету 

інтегрованих технологій і хімічної техніки; 

ШАБАНОВА Галина Миколаївна, заступник  декана  факультету 

технології неорганічних речовин; 

5.5 Соціально-політичні, природничі, та гуманітарні науки, спорт і 

здоров’я людини;  

5.5.1 Керівник КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович, декан факультету 

соціально-гуманітарних технологій. 

5.6 Фізика, матеріалознавство та металургія; 

5.6.1 Співкерівники секції:  

ПОНОМАРЕНКО Ольга Іванівна, заступник декана  механіко-

технологічного факультету; 

КОНОВАЛОВ Олег Ярославович, заступник декана  фізико-технічного 

факультету. 

5.7 Машинобудування і транспортне машинобудування; 

5.7.1. Співкерівники секції: 

ЛАВІНСЬКИЙ Денис Володимирович, заступник декана  інженерно-

фізичного факультету; 

НАКОНЕЧНИЙ Микола Федорович, заступник декана  машинобудівного 

факультету; 

ВОРОНЦОВ Сергій Миколаєвич, заступник декана  факультету 

транспортного машинобудування; 

 

6. Керівникам секцій: 

6.1. Забезпечити широку гласність щодо підготовки і проведення ХІІ 

міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів. 

Запросити до участі у конференції іноземних магістрів та аспірантів.    

6.2. З метою своєчасного видання програми і тез доповідей до 15 лютого 

2018 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. Програмному комітету: 

7.1 До 21 лютого 2018 року розробити план роботи та кошторис по 

підготовці і проведенню конференції; 

7.2 До 10 березня 2018 року. представити на затвердження проект 

програми конференції та пропозиції щодо видання її матеріалів. 

 

 

8. Зав. канцелярією ХУДОЛЕЙ Людмилі Василівні: 

 



 

8.1 розіслати наказ керівникам секцій  у триденний термін; 

8.2 забезпечити своєчасне відправлення всієї кореспонденції програмного 

та організаційного комітетів конференції, а також своєчасно адресувати до ради 

молодих вчених (АВДЄЄВА Олена Петрівна кафедра турбінобудування) усі 

матеріали, які надходять на адресу оргкомітету конференції. 

 

9. Оргкомітету до 20 травня 2018 року підготувати та представити звіт про 

проведення конференції. 

 

Підстава: план проведення конференцій та семінарів НТУ «ХПІ» на 2018 рік. 

 

 

 

Ректор                               Є. І. Сокол 

 

 



 

 

ПРОЕКТ НАКАЗУ ВНОСИТЬ: 
 
Проректор з наукової роботи    А.П. Марченко 
 

Заступник голови ради  

молодих вчених       О.П. Авдєєва 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


