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18 травня 2007 року були підведені підсумки щорічного Всеукраїнського конкурсу наукових
робіт студентів з напрямку «Приладобудування». Вже більше 10 років НТУ «ХПІ» виступає
базовою організацією з проведення конкурсу студентських наукових робіт за цим напрямком.
Конкурсна комісія під головуванням проректора з наукової роботи, професора А.П. Марченка
розглянула 30 наукових робіт, що надійшли для участі у конкурсі 2006/2007 н. р. з 14 вищих
навчальних закладів України. Географія конкурсу цього року надзвичайно широка: Харків,
Київ, Одеса, Запоріжжя, Суми, Вінниця, Миколаїв, Донецьк, Сєвєродонецьк,
Дніпродзержинськ.
Автори найкращих за результатами рецензування робіт були запрошені конкурсною комісією
для захисту результатів своїх робіт на підсумкову науково-практичну конференцію.
Виступи студентів – претендентів на нагородження відбулися – 18 травня 2007 року на
кафедрі «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» в рамках роботи Міжнародної
науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта,
здоров’я» MicroCAD–2007–Харків, (секція «Мікропроцесорна техніка в автоматиці та
приладобудуванні»). Аудиторія з великою зацікавленістю слухала учасників. Відбулося
жваве обговорення наукових здобутків доповідачів. Відкрита форма захисту робіт дозволила
внести деякі корективи в попередні висновки конкурсної комісії та більш об’єктивно
визначити студентів-переможців. Використання мультимедійних технологій дозволило
присутнім побачити на власні очі втілення технічних ідей студентів у реальних розробках.
Особливістю конкурсу цього року стало те, що він був анонсований як конкурс, основним
напрямком якого був визначений напрямок «Інформаційні технології в метрології з
використанням середовища графічного програмування National Instruments Lab VIEW».
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Роботи, які рішенням конкурсної комісії було вирішено відзначити дипломом переможця І
ступеня, були виконані саме із застосуванням графічного програмування в Lab VIEW.
Отже, дипломи переможця І ступеня дістали такі студенти: Анна Сущек (НТУ «ХПІ», керівник
– доц. В.М. Балєв), Євген Суслов, Антон Переїденко (Національний авіаційний університет,
м. Київ, керівник – доц. В.С. Єременко), Максим Демиденко (Сумський державний
університет, керівник – доц. С.І. Проценко).
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