
 
За ними двигуни майбутнього!
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 #6-7 от 28.03.2013 
Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2012/2013 н. р. зі спеціальності
«Двигуни та енергетичні установки» відбулася в нашому університеті 27–29 березня.
Цей рік відзначився рекордною кількістю учасників конференції. Галузева комісія, яку очолив
проректор з наукової роботи, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння (ДВС) НТУ
«ХПІ» професор Андрій Петрович Марченко, розглянула 72 студентські наукові роботи з 31
вищого навчального закладу України. В результаті рецензування визначилися 24 кращі
наукові роботи, які могли претендувати на нагородження. 28 березня на пленарному
засіданні конференції та в ході роботи секцій у величній 12-й аудиторії прозвучали блискучі
доповіді переможців, відбулася цікава та жвава дискусія, в процесі якої студенти захищали
свої роботи. Всі доповідачі одержали дипломи переможців конкурсу І–ІІІ ступенів або
дипломи учасників науково-практичної конференції.
Це Євген Синявський та Олександр Холуб (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»); Павло Братченко (Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова); Ігор Андрусишин (Харківський національний
автомобільно-дорожній університет); Євгеній Шуба (Національний транспортний
університет); Микола Міхєєв (Чорноморський державний університет імені Петра Могили);
Роман Тітов та Євген Герасимов (Східноукраїнський національний університет імені В.
Даля); Еміль Мануйлов (Запорізький національний технічний університет); Ганна Корольова
та Олександр Ткаченко (Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального
закладу «Донецький національний технічний університет»); Олександр Думбрава
(Первомайський політехнічний інститут НУК імені адмірала Макарова); Євген Кононихін
(Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут»); Альона Гашко (Національний авіаційний інститут); Андрій Балюра
(Придніпровська державна академія будівництва та архітектури); Володимир Глущенко
(Сумський державний університет); Олексій Остапенко та Анна Джуринська (Херсонська
філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова); Тетяна
Жарік (Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний
університет»); Ігор Палій (Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту імені академіка В. Лазаряна); Арутюн Мірзоян (Українська інженерно-педагогічна
академія); Артем Леонідов та Артем Самарський (Одеська національна морська академія);
Євгеній Гончаренко та Олександр Плахотний (Одеський національний морський
університет); Артем Сезоненко (Миколаївський національний аграрний університет);
Анастасія Мауль-Кравченко (Державний вищий навчальний заклад «Приазовський
державний технічний університет»); Володимир Жолобко та Василь Левко (Львівський
національний аграрний університет); Іван Савіцький (Івано-Франківський національний
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технічний університет нафти і газу).
Усі студенти із задоволенням взяли участь у науковому форумі такого масштабу. Гості з
інших міст України були приємно вражені прекрасною організацією конференції та теплим
прийомом у нашому університеті. Політех вразив молодь своїми величними корпусами та
зразковим порядком на території студентського містечка. Студенти відвідали Музей історії
НТУ «ХПІ», а автобусна екскурсія містом, сподіваємося, надовго залишиться в пам’яті
молодих науковців!


