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3-й конкурс «Найкращий молодий науковець Харківщини» 
започаткувала Харківська обласна державна адміністрація. Його девіз – «Молода наука –
майбутнє Харківщини!»

Основною метою конкурсу є заохочення найактивніших молодих представників сучасної
науки і студентів. А основні його завдання такі: виявлення та розвиток талановитих молодих
представників сучасної науки; підвищення інтересу студентства до вивчення проблем науки;
популяризація наукової проблематики серед молоді; стимулювання бажання та готовності
молоді брати участь у наукових дослідженнях.
У 2006 році конкурс проводився вперше. Того разу у ньому взяли участь 45 молодих учених
та студентів НТУ «ХПІ». Найціннішу нагороду – грант на проведення наукових досліджень –
виборов доцент кафедри прикладних комп’ютерних систем Микита Іванович Нікітін: «У
2005–2006 роках під керівництвом завідувача кафедри хімічної техніки і промислової
екології, професора В.П. Шапорєва і Заслуженого діяча науки і техніки України, професора
Л.П. Перцева я провів ряд наукових досліджень у галузі моделювання складних
технологічних процесів хімічного машинобудування. За підтримки своїх наукових керівників я
і переміг у конкурсі».
22 комп’ютери того разу отримали О.О. Осетров (кафедра ДВЗ), А.В. Грабовський (кафедра
ОТП), М.М. Ткачук (кафедра ДММ), О.В. Пеньков і О.Г. Девизенко (кафедра ФМН) та інші.
Четверо призерів мали можливість безоплатно опублікувати матеріали у «Віснику НТУ
«ХПІ».
У номінації «Машинобудування» переможцем першого конкурсу став і аспірант кафедри
ТММ и САПР Антон Юр’євич Васильєв. Завідувач кафедри «Теорія і системи
автоматизованого проектування механізмів і машин», д. т. н., доцент Микола Анатолійович
Ткачук залучив Антона до досліджень складних та надскладних механічних систем з
використанням сучасних систем автоматизованого проектування CAD/CAE. У результаті
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Антон став одним із продовжувачів наукової школи узагальненого параметричного підходу.
За підсумками конкурсу 2007 року молоді науковці нашого університету отримали 2 гранти
на продовження досліджень та 11 персональних комп’ютерів.
Гранти були вручені аспіранту кафедри газогідромеханіки І.Д. Бреславському та ст.
викладачу кафедри економіки та маркетингу О.П. Косенко. Сертифікати на комп’ютери
отримали: доцент кафедри теоретичної механіки Д.В. Лавінський, ст. викладач кафедри
АЕМС М.В. Коваленко, асистент кафедри ДВЗ Д.В. Мєшков, аспірант кафедри динаміки та
міцності машин О.О. Ларін, аспіранти кафедри теорії механізмів, машин і роботів А.Ю.
Танченко та О.В. Мартиненко, м. н. с. кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та
емалей А.М. Корогодська та О.В. Саввова, с. н. с. кафедри технології жирів О.М. Півень, м.
н. с. кафедри ХТНР Д.М. Дейнека, асистент кафедри загальної економічної теорії Н.М.
Волоснікова.
15 травня у Палаці студентів НТУ «ХПІ» відбулася церемонія нагородження переможців 3-го
обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини». Всіх переможців, членів
журі, ректорів вузу, а також гостей свята привітав симфонічний оркестр «Слобожанський».
Цього разу політехніки від голови Харківської облдержадміністрації А.Б. Авакова отримали
грант і 18 комп’ютерів. Переможцями у своїх номінаціях стали асистенти О.Ю.
Заковоротний, Н.В. Рудевич, Г.С. Федяй, Н.М. Волоснікова і Д.В. Мєшков, м. н. с. І.С.
Полянська, Д.Є. Самойленко, Ю.В. Веретельник, Г.М. Синицька, О.В. Миргород, с. н. с. Д.Г.
Коліушко, н. с. О.Ю. Юдін, О.Я. Пітак, ст. викладач А.В. Косенко, інженер В.В. Клітной,
аспірант А.В. Грабовський, стажист-викладач Н.К. Вернигора, студент Д.В. Васюков.
Зазначимо, що спонсорами конкурсу виступили ВАТ «Турбоатом» (генеральний директор –
В.Г. Суботін), «Благодійний фонд Юрія Сапронова» (директор – Є.Г. Зубков) та
«Благодійний фонд «Ренесанс» (голова правління – Т.С. Гавриш).
Зазначимо, що представники НТУ «ХПІ» щороку отримують нагород цього конкурсу більше
ніж молоді науковці будь-якого з харківських вузів.
Поздоровляємо переможців і бажаємо їм подальших успіхів!
Читайте в наступних випусках газети детальні розповіді про переможців конкурсу та їх
наукових керівників.


