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Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних
наук проводиться з метою пошуку обдарованої студентської молоді та активізації науково-
дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах.
Студенти НТУ «ХПІ» беруть активну участь у цьому конкурсі, а кількість учасників та
переможців зростає з кожним роком. У 2012-му для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт у базові вищі навчальні заклади було направлено 128 робіт
харківських політехніків.
Цей рік виявився особливо вдалим для авторів 47 робіт, які стали переможцями конкурсу.
Так, дипломами І ступеня нагороджено авторів 15 робіт, 16 студентів отримали дипломи ІІ
ступеня і 16 – ІІІ ступеня.
НТУ «ХПІ» посідає І місце серед провідних технічних вузів України за кількістю переможців ІІ
туру Всеукраїнського конкурсу за останні 3 роки.
За кількістю переможців конкурсу факультети розподілилися наступним чином:
ТМ – 8 переможців, ЕМБ – 7, МТ – 7, І – 5, Е – 4, ФТ – 3, ЕК – 3, ІТ – 3, МШ – 3, ІФ – 2, КІТ –
1,ТОР – 1.
Дипломи І ступеня отримали:
І. Червоненко (Е) – напрямок «Енергетика» (науковий керівник професор С. Ф. Артюх,
кафедра електричних станцій); Т. Острікова (Е) – «Електротехніка та електромеханіка»
(доцент О. В. Шутенко, кафедра ПЕЕ); О. Барильник (ЕМБ) – «Електричні машини та
апарати» (професор В. І. Мілих, завідувач кафедри електричних машин); Н. Гаєвська (ЕМБ)
– «Електричні машини та апарати» (доцент Л. П. Галайко, кафедра електричних машин); К.
Плаксій (І) – «Математичні науки» (професор Ю. В. Міхлін, кафедра прикладної математики);
О. Хіміч (ІТ) – «Нафтова та газова промисловість» (професор Л. М. Ульєв, кафедра ІТПА); Р.
Шафєєв (ІФ) – «Інформатика і кібернетика» (професор Л. М. Любчик, завідувач кафедри
КМММ); М. Глущенко і Ю. Родкіна (МТ) – «Безпека життєдіяльності» (доцент Л. А.
Васьковець, кафедра ОП і НС); Н. Горобей (МТ) – «Металургія» (доцент Ю. О. Плєснецов,
завідувач кафедри ОМТ); А. Мінаков (МТ) – «Прикладна геометрія, інженерна графіка та
ергономіка» (доцент О. А. Глібко, кафедра ГМКГ); Т. Бондаренко і К. Караман (МТ) –
«Металургія» (професор О. І. Пономаренко, кафедра ливарного виробництва); А. Котуха
(ТМ) – «Двигуни та енергетичні установки» (професор В. О. Пильов, в. о. завідувача
кафедри ДВЗ); С. Кравченко (ТМ) – «Суднобудування та водний транспорт» (доцент О. О.
Осетров, кафедра ДВЗ); Д. Мухін (ТМ) – «Військові науки» (професор М. А. Ткачук, завідувач
кафедри ТММ і САПР); С. Баздирєва (ФТ) – «Фізика» (старший науковий співробітник С. В.
Малихін, кафедра ФМНП).
Дипломами ІІ ступеня нагороджені:
К. Юдович (ЕК) – напрямок «Економіка підприємства» (науковий керівник професор А. І.
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Яковлєв, завідувач кафедри економіки та маркетингу); Д. Марута (ЕК) – «Економіка
природокористування і охорони навколишнього середовища» (доцент Н. М. Волоснікова,
кафедра ЗЕТ); М. Піпіч (ЕМБ) – «Електричні машини та апарати» (доцент Л. П. Галайко,
кафедра електричних машин); А. Ольховський (ЕМБ) – «Електричні машини та апарати»
(професор В. І. Мілих, завідувач кафедри електричних машин); О. Семіков (ЕМБ) –
«Електротехніка та електромеханіка» (професор В. Б. Клепіков, завідувач кафедри АЕМС);
С. Грицан (І) – «Машинознавство» (доцент О. О. Ларін, кафедра ДММ); М. Ігумнова (І) –
«САПР та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні» (доцент В. Г. Сукіасов, кафедра
ДММ); О. Мирошниченко і А. Марченко (І) – «САПР та комп’ютерного моделювання в
машинобудуванні» (О. О. Водка, викладач кафедри ДММ); О. Курявська (ІФ) – «Педагогічна
та вікова психологія» (доцент Н. В. Підбуцька, кафедра ППСС); М. Любимов (МТ) –
«Обробка матеріалів у машинобудуванні» (доцент Ю. О. Плєснецов, завідувач кафедри
ОМТ); М. Цебренко (МШ) – «Транспорт» (професор О. В. Григоров, завідувач кафедри ПТМ і
О); О. Седюк (МШ) – «Машинознавство» (професор О. А. Пермяков, кафедра технології
машинобудування та металорізальних верстатів); Г. Петрова і В. Арсан (О) – «Нафтова та
газова промисловість» (І. М. Фик, завідувач кафедри видобування нафти, газу та
конденсату); Р. Бородінов (ТМ) – «Електротехніка та електромеханіка» (доцент С. Г.
Буряковський, кафедра автомобіле- і тракторобудування); Л. Конотопський (ФТ) –
«Приладобудування» (старший науковий співробітник Є. А. Бугаєв, кафедра ФМНП); С.
Свиридок (ФТ) – «Електротехніка та електромеханіка» (професор В. В. Рудаков, завідувач
кафедри інженерної електрофізики).
Дипломи ІІI ступеня одержали:
О. Дикань (Е) – напрямок «Енергетика» (науковий керівник – доцент Н. В. Рудевич, кафедра
автоматизації енергосистем); І. Кочін (Е) – «Енергетика» (професор Л. А. Щебенюк, кафедра
ЕІКТ); О. Чернишенко – «Економіка підприємства» (доцент Л. С. Ларка, кафедра економіки
та маркетингу); Є. Маляренко (ЕМБ) – «Електротехніка та електромеханіка» (проректор,
професор Є. І. Сокол, кафедра промислової і біомедичної електроніки); М. Маслова (ЕМБ) –
«Приладобудування» (професор Г. М. Сучков, завідувач кафедра ПМНК); А. Кондрикова (І) –
«Машинознавство» (доцент О. О. Ларін, кафедра ДММ); Т. Драбович (ІТ) – «Легка
промисловість» (доцент Д. О. Мішуров, кафедра технології пластмас); М. Кержакова (ІТ) –
«Нафтова та газова промисловість» (професор Л. М. Ульєв, кафедра ІТПА); О. Сергієнко
(КІТ) – «Залізничний транспорт і спеціальна техніка» (професор А. В. Статкус, кафедра
мультимедійних інформаційних технологій і систем); Н. Кохановська, О. Екслер (МТ) –
«Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка» (старший викладач А. О.
Дашкевич, кафедра ГМКГ); О. Островерх (МТ) – «Металургія» (доцент А. І. Зубков, кафедра
матеріалознавства); А. Шрамков (МШ) – «Машинознавство» (доцент О. В. Набока, кафедра
технології машинобудування та металорізальних верстатів); Ю. Климець (ТМ) – «Двигуни та
енергетичні установки» (доцент О. О. Осетров, кафедра ДВЗ); С. Бакланов (ТМ) –
«Транспорт» (професор В. О. Пильов, в. о. завідувача кафедри ДВЗ); Д. Камфенкель (ТМ) –
«Військові науки» (професор Д. О. Волонцевич, завідувач кафедри КГМ); С. Лахман (ТМ) –
«Транспорт» (доцент О. Ю. Ребров, кафедра автомобіле- і тракторобудування).



Вітаємо студентів та наукових керівників з досягнутими результатами та бажаємо
подальших успіхів!


