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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 01 по 04 грудня 2020 р. спільно
з Університетом Стратклайда та Ризьким технічним університетом XIV міжнародної
науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні
дослідження молодих вчених» –
НАКАЗУЮ:
1.
Провести під моїм керівництвом в дистанційному форматі XІII
Міжнародну науково-практичну конференцію магістрантів та аспірантів «Теоретичні
та практичні дослідження молодих вчених», а також запросити співкерівниками
конференції:
1.1 ГОРАША Євгена Миколайовича, наукового співробітника Університету
Стратклайда (Велика Британія);
1.2 КАЛНИНЬША Каспарса, провідного наукового співробітника Ризького
технічного університету (Латвія).
2. Запросити до складу Програмного комітету:
2.1 МАРЧЕНКА Андрія Петровича, проректора – голова комітету;
2.2 КРИВОБОКА Руслана Вікторовича,заст.завідувача НДЧ–заст. голови
Програмного комітету;
2.3 СТИСЛА Богдана Олександровича, голову ради молодих вчених НТУ «ХПІ».
3. Затвердити Організаційний комітет у складі:
3.1 МИГУЩЕНКО Руслан Павлович, проректор, голова оргкомітету;
3.2 ГЕТТА Оксана Сергіївна, заступник голови ради молодих вчених НТУ «ХПІ»,
заступник голови оргкомітету;
3.3 ГЛАВЧЕВ Максим Ігорович, декан факультету комп’ютерних та
інформаційних технологій;

3.4 ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович, директор навчально-наукового інституту
механічної інженерії і транспорту;
3.5 ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович, проректор;
3.6 ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович, вчений секретар;
3.7 КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович, декан факультету соціальногуманітарних технологій;
3.8 КУДІЙ Дмитро Анатолійович Михайлович, декан факультету міжнародної
освіти;
3.9 ЛАРІН Олексій Олександрович, директор навчально-наукового інженернофізичний інституту;
3.10 МАЛЬКО Максим Миколайович, декан факультету комп’ютерних наук і
програмної інженерії;
3.11 МАНОЙЛЕНКО Олександр Володимирович, директор навчально-наукового
інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу;
3.12 РИЩЕНКО Ігор Михайлович, директор навчально-наукового інституту
хімічних технологій та інженерії;
3.13 ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович, директор навчально-наукового
інституту енергетики, електроніки та електромеханіки
3.14 ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, проректор.
4. Затвердити секретаріат у складі:
4.1 ДАНИЛЬЧЕНКО Дмитро Олексійович, член ради молодих вчених НТУ
«ХПІ»;
4.2. МЕНЬШИКОВА Світлана Іванівна, 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 Керівник секції:
АРКАТОВ Денис Борисович, заступник декана факультету наук комп’ютерних і
програмної інженерії;
5.2 Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка й енергетичне
машинобудування;
5.2.1 Керівник секції:
МАСЛЕНІКОВ Андрій Михайлович, заступник директора навчально-наукового
інституту енергетики, електроніки та електромеханіки;
5.3 Економіка та підприємництво, менеджмент і адміністрування;
5.3.1 Керівник секції РАЙКО Діана Валеріївна, заступник директора навчальнонаукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу;
5.4 Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка
корисних копалин»
5.4.1 Керівник секції ШАБАНОВА Галина Миколаївна, заступник директора
навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії;
5.5 Соціально-політичні, природничі, та гуманітарні науки, спорт і здоров’я
людини;

5.5.1 Керівник секції КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович, декан факультету
соціально-гуманітарних технологій.
5.6 Фізика, матеріалознавство та металургія;
5.6.1 Керівник секції ДРОЗДОВ Антон Миколайович, заступник директора
навчально-наукового інженерно-фізичний інституту;
5.7 Машинобудування і транспортне машинобудування;
5.7.1. Керівник секції ШЕСТОПАЛОВ Олексій Валерійович, заступник директора
директор навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту;
6. Керівникам секцій:
6.1. Забезпечити широку гласність щодо підготовки і проведення ХІV
Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів «Теоретичні
та практичні дослідження молодих вчених». Запросити до участі у конференції
іноземних магістрів та аспірантів.
6.2. З метою своєчасного видання програми конференції та тез доповідей, до 20
листопада 2020 року передати програму та тези доповідей секції, що підготовлені
згідно вимог до друку, до секретаріату конференції в паперовому та електронному
вигляді за підписом керівника секції.
7. Програмному комітету:
7.1 До 20 листопада 2020 року розробити план роботи проведення конференції;
7.2 До 24 листопада 2020 року представити на затвердження проект програми
конференції та пропозиції щодо видання її матеріалів.
8. Начальнику відділу діловодства та канцелярії ХУДОЛЕЙ Людмилі Василівні:
8.1 Розіслати наказ керівникам секцій у триденний термін;
8.2 Забезпечити своєчасне направлення всієї кореспонденції програмного та
організаційного комітетів конференції, а також своєчасно адресувати до ради молодих
вчених (СТИСЛО Богдан Олександрович, кафедра промислової і біомедичної
електроніки) всі матеріали, що надходять на адресу оргкомітету конференції.
9. Оргкомітету до 28 грудня 2020 року підготувати та представити звіт про
проведення конференції.
Підстава: план проведення конференцій та семінарів НТУ «ХПІ» на 2020 рік.
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