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Міністерство освіти і науки України 
 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

НАКАЗ 
 

21.10.13                                Суми                               №  818-I 
 

 

 

Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових  

робіт з природничих, технічних і  

гуманітарних наук у 2013/2014 н.р. 

 

 

 

З метою організації та проведення в СумДУ І туру та забезпечення участі 

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природ-

ничих, технічних і гуманітарних наук у 2013/2014 н. р. (далі – Конкурс). 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Створити в інститутах та на факультетах СумДУ конкурсні комісії за 

галузями наук згідно Додатку 1 до цього наказу. 

 

 2. Завідувачам кафедр організувати подання студентських наукових 

робіт на І тур Конкурсу за галузями наук згідно Додатку 1 до цього наказу. 

 На Конкурс подавати самостійно підготовлені українською мовою 

наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 2 осіб), які 

є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, 

можуть бути впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному 

процесі. На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені 

курсові, кваліфікаційні роботи бакалаврів та спеціалістів, якщо вони носять 

дослідницький характер. Також до участі у I турі Конкурсу включити 

рекомендовані кафедрами роботи студентів, що пройшли апробацію на 

наукових конференціях у 2013 році. 

 

 3. Деканам факультетів, директорам медичного, Шосткинського і 

Конотопського інститутів та їх заступникам з наукової роботи: 

 – довести цей наказ завідувачам кафедр і головам конкурсних комісій та 

забезпечити його виконання; 
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 – взяти під контроль роботу завідувачів кафедр, яка визначена у п. 4 цього 

наказу; 

 – до 5 листопада 2013 року, у разі необхідності, надати проректору з 

наукової роботи пропозиції щодо внесення змін у Додаток 1 до цього наказу; 

 – заслухати на наукових радах факультетів та інститутів у грудні 2013 року 

звіти завідувачів кафедр про хід виконання цього наказу. 

 

 4. Завідувачам кафедр: 

 – до 30 жовтня 2013 року обговорити цей наказ на засіданнях кафедр; 

 – організувати роботу щодо підготовки студентських наукових робіт для 

участі у Конкурсі та надати їм відповідну науково-методичну допомогу; 

 – до 30 листопада 2013 року надати заступникам деканів (директорів) з 

наукової роботи та головам конкурсних комісій, визначених Додатком 1 до 

цього наказу, список студентів-авторів і назви тем наукових робіт, які 

подаються на І тур, у разі невиконання цього підпункту надати письмове 

пояснення на ім’я проректора з наукової роботи; 

 – до 06 грудня 2013 року передати головам конкурсних комісій, 

визначених Додатком 1 до цього наказу, підготовлені студентські наукові 

роботи, які виконані у відповідності з правилами, викладеними у наказі 

Міністерства освіти і науки України № 1281 від 09.09.2013. 

 

 5. До 27 грудня 2013 року на засіданнях конкурсних комісій провести 

відбір кращих студентських наукових робіт для участі у II турі Конкурсу. 

 До 10 січня 2014 року підписані головами комісій протоколи засідання 

та відібрані роботи передати до відділу докторантури, аспірантури та 

доаспірантської підготовки (кімната Г 513) для реєстрації і організації їх 

відправлення до відповідних базових ВНЗ України для участі у ІІ турі 

Конкурсу. 

До кожної наукової роботи на окремих аркушах додати: 

 – копії патентів, наукових статей автора тощо про впровадження 

результатів роботи (за наявності); 

 – анотацію роботи, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, 

використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; 

 – відомості про автора (авторів) (Додаток 2) та наукового керівника роботи 

відповідно до «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України № 202 від 21.02.2012; 

 – інформаційну довідку про студентів-авторів (Додаток 3), в якій вказати 

назву роботи, її шифр, ПІБ студента, назву факультету (інституту), назву 

спеціальності, групу, форму навчання (бюджет чи контракт), вказати чи 

студент оформлений на індивідуальну форму навчання, статус роботи 

(курсова, дипломна, магістерська чи підготовлена спеціально для конкурсу), 

ПІБ наукового керівника і його посаду; 

 – електронну версію роботи. 
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 6. Завідувачу відділу докторантури, аспірантури та доаспірантської 

підготовки Журбі В.О. до 20 січня 2014 року організувати приймання, 

реєстрацію, перевірку відповідності оформлення студентських наукових 

робіт встановленим вимогам та забезпечити подання робіт до відповідних 

галузевих комісій базових ВНЗ України для участі у ІІ турі Конкурсу. 

 

 7. Декану факультету ЕлІТ – Проценку С.І. до 30 листопада 2013 року 

підготувати наказ про проведення ІІ туру Конкурсу на базі СумДУ з галузі 

наук «Приладобудування». 

 

 8. Директору медичного інституту – Сміянову В.А. до 30 листопада 2013 

року підготувати проект наказу про проведення ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт на базі СумДУ з галузі наук 

«Профілактична медицина». 

 

 9. Проректору з наукової роботи Чорноусу А.М.: 

 – в лютому 2014 року розглянути на засіданні наукової ради університету 

результати проведення І туру Конкурсу; 

 – в жовтні 2014 року розглянути на засіданні наукової ради університету 

результати участі студентів у ІІ турі Конкурсу; 

 – за результатами ІІ туру Конкурсу підготувати проекти наказів про 

нагородження студентів-переможців та викладачів-керівників студентських 

наукових робіт. 

 

 10. Начальнику загального відділу Кучерук Д.В. довести цей наказ в 

електронному вигляді до відома всіх деканів факультетів, директорів 

інститутів, завідувачів кафедр. 

 

 11. Контроль за виконанням наказу покласти на деканів факультетів та 

директорів медичного, Шосткинського і Конотопського інститутів. 

 

 12. Загальний контроль за виконанням наказу покласти на проректора з 

наукової роботи Чорноуса А.М. 

 

 

 

Ректор А.В. Васильєв 
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 ПОГОДЖЕНО: 

 

 Проректор з наукової роботи 
 

Проект наказу вносить: ____________ А.М. Чорноус 

 

Зав. відділу докторантури, аспірантури Директор медичного 

та доаспірантської підготовки інституту СумДУ 
 

____________ В.О. Журба ____________ В.А. Сміянов 

 

 Декан факультету ТеСЕТ 
 

 ____________ О.Г. Гусак 

 

 Декан факультету ЕлІТ 
 

 ____________ С.І. Проценко 

 

 Декан факультету ІФСК 
 

 ____________ В.В. Опанасюк 

 

 Декан факультету економіки та 

 менеджменту  
 

 ____________ О.В. Прокопенко 

 

 Декан юридичного факультету 
 

 ____________ А.М. Куліш 

 

 Начальник навчально- 

 організаційного відділу 

 з роботи в позабазових 

 структурних підрозділах 
 

 ____________ А.І. Рубан 

 
 



1 

 ДОДАТОК 1 

 до наказу № 818-І 

 від 21.10. 2013 р. 

 

№ 

п/п 

Назва конкурсних комісій з 

галузей за якими 

проводиться конкурс 

(базовий ВНЗ) 

Кафедри, які організовують 

подання наукових робіт на конкурс 
Склад конкурсної комісії 

Факультет економіки та менеджменту 

1 Фінанси, грошовий обіг і 

кредит 

(Національний університет 

Державної податкової 

служби України, м. Ірпінь 

Київської обл.) 

Фінансів і кредиту; 

Економіки і управління КІ. 

Голова комісії:  

1. Боронос В.М. – зав. каф. фінансів і кредиту. 

Члени комісії: 

2. Рубанов П.М. – доц. каф. фінансів і кредиту; 

3. Захаркін О.О. – доц. каф. фінансів і кредиту; 

4. Зайцев О.В. – доц. каф. фінансів і кредиту.  

2 Банківська справа 

(Харківський інститут 

банківської справи 

Університету банківської 

справи НБУ) 

Фінансів і кредиту. Голова комісії:  

1. Боронос В.М. – зав. каф. фінансів і кредиту. 

Члени комісії: 

2. Олійник В.М. – доц. каф. фінансів і кредиту; 

3. Кобушко І.М. – доц. каф. фінансів і кредиту; 

4. Антонюк Н.А. – ст. викл. каф. фінансів і кредиту. 

3 Світове господарство і 

міжнародні економічні 

відносини 

(Донецький національний 

університет економіки і 

торгівлі ім. М. Туган-

Барановського) 

Економічної теорії; 

Економіки підприємств ШІ. 

Голова комісії:  

1. Прокопенко О.В. – декан ФЕМ. 

Члени комісії: 

2. Деревянко Ю.М. – доц. каф. Е та БА; 

3. Школа В.Ю. – доц. каф. економічної теорії; 

4. Петрушенко Ю.М. – доц. каф. економічної теорії; 

5. Домашенко М.Д. – ст. викл. каф. економічної 

теорії. 

4 Економіка підприємства 

та управління 

виробництвом 

(Одеський державний 

економічний університет) 

Економіки та бізнес-

адміністрування; 

Економіки і управління КІ; 

Економіки підприємств ШІ. 

Голова комісії:  

1. Мельник Л.Г. – зав. каф. Е та БА. 

Члени комісії: 

2. Жулавський А.Ю. – проф. каф. управління; 

3. Сотник І.М. – проф. каф. Е та БА; 

4. Карінцева О. І. – доц. каф. Е та БА ; 

5. Сабадаш В. В. – доц. каф. Е та БА. 

5 Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит 

(Київський національний 

університет  

ім. Тараса Шевченка) 

Фінансів і кредиту; 

Економіки і управління КІ. 

Голова комісії:  

1. Боронос В.М. – зав. каф. фінансів і кредиту. 

Члени комісії: 

2. Кірсанова Т.О. – доц. каф. фінансів і кредиту; 

3. Плікус І.Й. – доц. каф. фінансів і кредиту; 

4. Боронос В.Г. – доц. каф. фінансів і кредиту; 

5. Лисиця В.І. – ст. викл. каф. фінансів і кредиту. 

6 Маркетинг, управління 

персоналом і економіка 

праці 

(Полтавський університет 

економіки і торгівлі) 

Секція 1: Маркетингу та 

управління інноваційною 

діяльністю; 

Секція 2: Управління. 

Голова комісії за секцією 1: 

1. Ілляшенко С.М. – зав. каф. маркетингу та УІД. 

Члени комісії: 

2. Біловодська О.А. – доц. каф. маркетингу та УІД; 

3. Шипуліна Ю.С. – доц. каф. маркетингу та УІД; 

4. Божкова В.В. – проф. каф. маркетингу та УІД; 

5. Нагорний Є.І. – ст. викл. каф. маркетингу та УІД. 

Голова комісії за секцією 2: 

6. Жулавський А.Ю. – проф. каф. управління; 

Члени комісії: 

7. Лук’янихін В.О. – доц. каф. управління; 

8. Карпіщенко О.І. – проф. каф. Е та БА; 

9. Сотник І.М.– проф. каф. Е та БА. 

7 Менеджмент 

(Харківський національний 

економічний університет) 

Управління. Голова комісії:  

1. Теліженко О.М. – зав. каф. управління. 

Члени комісії: 

2. Кислий В.М. – проф. каф. управління;  

3. Швіндіна Г.О. – доц. каф. управління; 

4. Павленко О.О. – доц. каф. управління; 

5. Біловодська О.А. – доц. каф. маркетингу та УІД; 

6. Шипуліна Ю.С. – доц. каф. маркетингу та УІД; 

7. Башук Т.О. – доц. каф. маркетингу та УІД. 
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8 Економіка 

природокористування і 

охорони навколишнього 

середовища 

(Кременчуцький 

національний університет 

ім. М. Остроградського) 

Економіки та бізнес-

адміністрування; 

Економіки підприємств ШІ. 

Голова комісії:  

1. Шапочка М.К. – проф. каф. Е та БА. 

Члени комісії:  

2. Мельник Л.Г. – зав. каф. Е та БА; 

3. Теліженко О.М. – зав. каф. управління; 

4. Жулавський А.Ю. – проф. каф. управління; 

5. Кислий В.М. – проф. каф. управління; 

6. Чигрин О.Ю. – доц. каф. Е та БА; 

7. Шкарупа О.В. – доц. каф. Е та БА; 

8. Божкова В.В. – проф. каф. маркетингу та УІД. 

1

9 
Економіка сільського 

господарства та АПК 

(Уманський національний 

університет садівництва) 

Економічної теорії; 

Економіки і управління КІ. 

Голова комісії:  

1. Прокопенко О.В. – декан ФЕМ. 

Члени комісії: 

2. Петрушенко Ю.М. – доц. каф. економ. теорії; 

3. Школа В.Ю – доц. каф. економ. теорії; 

4. Домашенко М.Д. – ст. викладач каф. економ. 

теорії; 

5. Шапочка М.К. – проф. каф. Е та БА. 

 

10 
Транспорт 

(Економіка транспорту та 

зв’язків) 
(Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет) 

Економіки та бізнес-

адміністрування; 

Економіки і управління КІ. 

Голова комісії:  

1. Прокопенко О.В. – декан ФЕМ. 

Члени комісії: 

2. Шапочка М.К. – проф. каф. Е та БА; 

3. Лук’янихін В.О. – доц. каф. управління; 

4. Тєлєтов О.С. – проф. каф. маркетингу та УІД; 

5. Олефіренко О.М. – доц. каф. маркетингу та УІД. 

 

11 
Туризм 

(Київський національний 

торговельно-економічний 

університет) 

Маркетингу та управління 

інноваційною діяльністю. 

 

Голова комісії:  

1. Ілляшенко С.М. – зав. каф. маркетингу та УІД; 

Члени комісії: 

2. Тєлєтов О.С. – проф. каф. маркетингу та УІД; 

3. Біловодська О.А. – доц. каф. маркетингу та УІД. 

Факультет електроніки та інформаційних технологій 

1 Математичні науки 

(Прикарпатський 

національний університет 

ім. Василя Стефаника, 

м. Івано-Франківськ) 

Математичного аналізу та методів 

оптимізації; 

Прикладної та обчислювальної 

математики; 

Опору матеріалів і 

машинознавства; 

Моделювання складних систем; 

Загальної механіки і динаміки 

машин машинознавства; 

Фундаментальних та 

загальнонаукових дисциплін ШІ; 

Математики та інформатики КІ. 

Голова комісії: 

1. Фільштинський Л.А. – зав. каф. ПОМ; 

2. Борисенко О.А. – проф. каф. МА і МО. 

Члени комісії: 

2. Ячменьов В.О. – зав. каф. МАіМО; 

3. Малютін К.І. – проф. каф. МАіМО; 

4. Шуда І.О. – доц. каф. МАіМО;  

5. Шрамко Ю.П. – доц. каф. ПОМ; 

6. Загорулько А.В. – доц. каф. ЗМ і ДМ; 

2 Фізика 

(Сумський державний 

педагогічний університет 

ім. А.С. Макаренка) 

Прикладної фізики; 

Загальної та теоретичної фізики; 

Наноелектроніки; 

Моделювання складних систем; 

Фундаментальних та 

загальнонаукових дисциплін ШІ; 

Системотехніки і інформаційних 

технологій ШІ; 

Голова комісії:  

1. Лопаткін Ю.М. – зав. каф. ЗТФ. 

Члени комісії: 

2. Проценко І.Ю. – зав. каф. ПФ; 

3. Погребняк О.Д. – зав. каф. НЕ; 

4. Лисенко О.В. – доц. каф. ЗТФ. 

3 Інформатика та 

кібернетика 

(Вінницький національний 

технічний університет) 

Комп’ютерних наук; 

Моделювання складних систем; 

Електроніки та комп`ютерної 

техніки; 

Прикладної та обчислювальної 

математики; 

Математики та інформатики КІ; 

Системотехніки і інформаційних 

технологій ШІ. 

Голова комісії:  

1. Довбиш А.С. – зав. каф. КН. 

Члени комісії: 

2. Авраменко В.В. – доц. каф. КН; 

3. Великодній Д.В. – ст. викл. каф. КН ; 

4. Шаповалов С.П. – доц. каф. КН. 
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4 Приладобудування 

(Сумський державний 

університет) 

Прикладної фізики; 

Наноелектроніки; 

Електроніки і комп`ютерної 

техніки; 

Загальної та теоретичної фізики; 

Фундаментальних та 

загальнонаукових дисциплін КІ; 

Електронних приладів і 

автоматики КІ. 

Голова комісії:  

1. Проценко І.Ю. – зав. каф. ПФ. 

Члени комісії: 

2. Однодворець Л.В. – доц. каф. ПФ; 

3. Воробйов Г.С. – проф. каф. НЕ; 

4. Опанасюк А.С. – проф. каф. ЕКТ; 

5. Чешко І.В. – ст. викл. каф. ПФ. 

5 Електротехніка та 

електромеханіка 
(Дніпродзержинський 

державний технічний 

університет) 

Електроенергетики; 

Системотехніки і інформаційних 

технологій ШІ. 

Голова комісії: 

1. Лебединський І.Л. – доц. каф. ЕЕ. 

Члени комісії: 

2. Василега П.А. – доц. каф. ЕЕ; 

3. Лебедка С.Н. – асистент каф. ЕЕ; 

4. Романовський В.І. – докторант каф. ЕКТ. 

6 Електричні машини та 

апарати 
(Кременчуцький державний 

політехнічний університет  

ім. М. Остроградського) 

Комп’ютерних наук. Голова комісії:  

1. Черв’яков В.Д. – зав. секцією КСУ. 

Члени комісії: 

2. Толбатов В.А. – доц. каф. КН; 

3. Муріков Д.В. – доц. каф. КН; 

4. Панич А.О. – ст. викл. каф. КН. 
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7 
Електроніка 

(Херсонський національний 

технічний університет) 

 

Електроніки та комп’ютерної 

техніки; 

Комп’ютерних наук; 

Електронних приладів і 

автоматики КІ. 

Голова комісії: 

1. Опанасюк А.С. – зав. каф. ЕКТ. 

Члени комісії: 

2. Борисенко О.А. – проф. каф. ЕКТ; 

3. Кулик І.А. – доц. каф. ЕКТ; 

4. Арбузов В.В. – ст. викл. каф. ЕКТ. 

8 Інформаційна безпека 

(Національний університет 

«Львівська політехніка) 

Комп’ютерних наук; 

Прикладної та обчислювальної 

математики. 

Голова комісії:  

1. Великодний Д.В. – зав. секцією ІН. 

Члени комісії: 

2. Ободяк В.К. – доц. каф. КН; 

3. Зубань Ю.О. – доц. каф. ЕКТ; 

4. Гриненко В.В. – доц. каф. ЕКТ; 

4. Петров С.О. – ст. викл. каф. КН. 

9 Радіотехніка 

(Харківський національний 

університет 

радіоелектроніки) 

Наноелектроніки; 

Електронних приладів і 

автоматики КІ; 

Системотехніки і інформаційних 

технологій ШІ. 

Голова комісії: 

1. Погребняк О.Д. – зав. каф. НЕ; 

2. Воробйов Г.С. – проф. каф. НЕ. 

Члени комісії: 

3. Рубан А.І. – доц. каф. НЕ; 

4. Дрозденко О.О. – доц. каф. НЕ. 

10 Телекомунікаційні 

системи та мережі 

(Одеська національна 

академія зв’язку  

ім. О.С. Попова) 

Комп’ютерних наук; 

Електроніки та комп’ютерної 

техніки. 

Голова комісії: 

1. Кулик І.А. – доц. каф. ЕКТ. 

Члени комісії: 

2. Великодний Д.В. – ст. викл. каф. КН; 

3. Бережна О.В. –доц. каф. ЕКТ; 

4. Дєдков А.Л. – зав. відділу телеком. сист.; 

5. Арбузов В.В. – ст. викл. каф. ЕКТ. 

11 Інформатика, 

обчислювальна техніка та 

автоматизація 

(Севастопольський 

національний технічний 

університет) 

 

Комп’ютерних наук; 

Електроніки та комп’ютерної 

техніки; 

Моделювання складних систем; 

Системотехніки і інформаційних 

технологій ШІ. 

Голова комісії: 

1. Довбиш А.С. – зав. каф. КН. 

Члени комісії: 

2. Борисенко О.А. – проф. каф. ЕКТ; 

3. Червяков В.Д. – зав. секцією КСУ; 

4. Шелєхов І.В. – ст. викл. каф. КН; 

5. Шендрик В.В. – доц. каф. КН. 

12 Кількісні методи в 

економіці(статистика, 

економіко-математичне 

моделювання) 

(Київський національний 

університет 

ім. Тараса Шевченка) 

Моделювання складних систем; 

Комп’ютерних наук; 

Економіки підприємств ШІ; 

Всі кафедри ФЕМ. 

Голова комісії:  

1. Назаренко О.М. – доц. каф. МСС. 

Члени комісії: 

2. Малютін К.Г. – проф. каф. МА і МО; 

3. Супрун В.Н. – доц. каф. МСС; 

4. Фільченко Д.В. – доц. каф. МСС. 
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13 Системи автоматизова-

ного проектування та 

комп’ютерного 

моделювання в 

машинобудуванні 

(Хмельницький національний 

університет) 

Комп’ютерних наук; 

Технології машинобудування, 

верстатів та інструментів. 

Голова комісії: 

1. Баранова І.В. – доц. каф. КН. 

Члени комісії: 

2. Шендрик В.В. – доц. каф. КН; 

3. Неня В.Г. – доц. каф. КН; 

4. Кузнєцов Е.Г. – асис. каф. КН; 

5. Криворучко Д.В. – доц. каф. ТМВІ. 

14 Прикладна геометрія, 

інженерна графіка та 

ергономіка 

Спеціальності 

«Прикладна геометрія, 

інженерна графіка», 

«Технічна естетика», 

«Ергономіка» 

(Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут») 

Комп’ютерних наук; 

Секція Інформаційних технологій 

проектування. 

 

Голова комісії: 

1. Бондар О.В. – доц. каф. КН (ІТП). 

Члени комісії: 

2. Лавров Є.А. – доц. каф. КН; 

3. Баранова І.В. – доц. каф. КН; 

4. Неня В.Г. – доц. каф. КН; 

5. Запорощенко В.С. – доц. каф. КН. 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 

1 Видавнича справа та 

редагування 

(Українська академія 

друкарства, м. Львів) 

Журналістики та філології; 

Машинобудівний коледж; 

Маркетинг та управління 

інноваційною діяльністю. 

Голова комісії:  

1. Садівничий В.О. – доц. каф. ЖФ. 

Члени комісії: 

2. Яненко Я.В. – доц. каф. ЖФ; 

3. Чубур В.В. – ст. викл. каф. ЖФ; 

4. Карпіщенко М.Ю. – доц. каф. маркетингу та УІД. 

2 Українська мова і 

література (у т.ч. методика 

їх викладання) 

(Кам’янець-Подільський 

національний університет 

ім. Івана Огієнка ) 

Журналістики та філології; 

Мовної підготовки іноземних 

студентів. 

Голова комісії: 

1. Переломова О.С. – проф. каф. ЖФ. 

Члени комісії: 

2. Калантаєвська Г.П. – доц. каф. ЖФ; 

3. Серебрянська В.М – ст. викл. каф. ЖФ. 

3 Романо-германські мови і 

літератури 

(Ніжинський державний 

університет  

ім. Миколи Гоголя) 

Теорії та практики перекладу; 

Германської філології; 

Іноземних мов; 

Соціально-гуманітарних дисциплін 

ШІ. 

Голова комісії:   

1. Кобякова І.К. – зав. каф. ГФ. 

Члени комісії: 

2. Таценко Н.В – доц. каф. ГФ; 

3.Ємельянова О.В. – доц. каф. ГФ  

4 Філософські науки 

(Одеський національний 

університет  

імені І.І. Мечнікова) 

 

Філософії, політології та 

інноваційних соціальних 

технологій. 

Голова комісії:   

1. Лебідь Є.О. – проф. каф. ФП та ІСТ. 

Члени комісії: 

2. Лебідь А.Є. – доц. каф. ФП та ІСТ; 

3. Артюх В.О. – доц. каф. ФП та ІСТ. 

5 Соціолінгвістика 

(Львівський національний 

університет  

ім. Івана Франка) 

Журналістики та філології; 

Суспільно-гуманітарних дисциплін 

КІ. 

Голова комісії:  

1. Ткаченко О.Г. –  зав. каф. ЖФ. 

Члени комісії: 

2. Євграфова А.О. – доц. каф. ЖФ; 

3. Садовнікова О.П. – доц. каф. ЖФ. 

6 Переклад 

(Херсонський державний 

університет) 

Теорії та практики перекладу; 

Германської філології; 

Іноземних мов; 

Суспільно-гуманітарних дисциплін 

КІ. 

Голова комісії:  

1. Швачко С.О. – зав. каф. ТПП. 

Члени комісії: 

2. Баранова С.В. – доц. каф. ТПП; 

3. Медвідь О.М. – доц. каф. ТПП. 

7 Соціологічні науки 

(Київський національний 

університет  

ім. Тараса Шевченка) 

Філософії, політології та 

інноваційних соціальних 

технологій. 

Голова комісії:  

1. Світайло Н.Д. – зав. каф. ФП та ІСТ. 

Члени комісії: 

2. Іванова Т.В. – доц. каф. ФП та ІСТ; 

3. Костенко А.М. – ст. викл. каф. ФП та ІСТ. 

8 Політичні науки 

(Миколаївський 

національний університет 

ім. О.О. Сухомлинського) 

Філософії, політології та 

інноваційних соціальних 

технологій; 

Суспільно-гуманітарних дисциплін 

КІ; 

Соціально-гуманітарних дисциплін 

ШІ; 

Маркетингу та УІД. 

Голова комісії:  

1. Костенко А.М. – ст. викл. каф. ФП та ІСТ. 

Члени комісії: 

2. Світайло Н.Д. – зав. каф. ФП та ІСТ; 

3. Панченко Ю.В. – ст. викл. ФП та ІСТ; 

4. Тєлєтов О.С. – проф. каф. маркетингу та УІД. 
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9 Гендерні дослідження 

(Луганський національний 

університет  

ім. Тараса Шевченка) 

Філософії, політології та 

інноваційних соціальних 

технологій; 

Теорії та практики перекладу; 

Журналістики та філології; 

Соціально-гуманітарних дисциплін 

ШІ. 

Голова комісії:  

1. Світайло Н.Д. – зав. каф. ФП та ІСТ.  

Члени комісії: 

2. Іванова Т.В. – доц. каф. ФП та ІСТ; 

3. Костенко А.М. – ст. викл. каф. ФП та ІСТ. 

10 Педагогіка та вікова 

психологія 

(ДВНЗ Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

ім. Григорія Сковороди) 

Філософії, політології та 

інноваційних соціальних 

технологій. 

Голова комісії:  

1. Купенко О.В. – доц. каф. ФП та ІСТ. 

Члени комісії: 

2 Кудояр Л.М. – доц. каф. ФП та ІСТ; 

3. Сахно П.І. – ст. викл. каф. ФП та ІСТ. 

11 Педагогічні науки 

(Глухівський національний 

педагогічний університет 

імені Олександра 

Довженка) 

Філософії, політології та 

інноваційних соціальних 

технологій; 

Журналістики та філології; 

Суспільно-гуманітарних дисциплін 

КІ; 

Соціально-гуманітарних дисциплін 

ШІ. 

Голова комісії:  

1. Купенко О.В. – доц. каф. ФП та ІСТ; 

Члени комісії: 

2 Кудояр Л.М. – доц. каф. ФП та ІСТ; 

3. Сахно П.І. – ст. викл. каф. ФП та ІСТ; 

4. Садовнікова О.П. – доц. каф. ЖФ. 

 

Медичний інститут 

1 Клінічна медицина 

 (Національний медичний 

університет  

ім. О.О. Богомольця, 

м. Київ) 

Всі клінічні кафедри медичного 

інституту. 

Голова комісії:  

1. Приступа Л.Н. – зав. каф. внутрішньої медицини 

післядипломної освіти. 

Члени комісії:  

2. Леонов В.В. – зав. каф. хірургії з дитячою 

хірургією з курсом онкології; 

3. Сміян О.І. – зав. каф. педіатрії ПО; 

4. Дужий І.Д. – зав. каф. загальної хірургії; 

5. Чемич М.Д. – зав. каф. інф. хвороб з 

епідеміологією; 

6. Маркевич В.Е. – зав. каф. педіатрії; 

7. Каплін М.М. – проф. каф. гігієни та екології з 

курсом мікробіології, вірусології та імунології; 

8. Орловський В.Ф. – в. о. зав. каф. сімейної 

медицини. 

2 Клінічна та 

фундаментальна 

медицина, стоматологія, 

фармакологія 

(англійською мовою) 

(Луганський державний 

медичний університет) 

Всі клінічні та теоретичні  кафедри 

медичного інституту. 

Голова комісії:  

1. Буйместер В.І. – проф. каф. анатомії людини. 

Члени комісії: 

2. Романюк А.М. – зав. каф. патологічної анатомії; 

3. Смірнов О.Ю. – доц. каф. фізіології і 

патофізіології; 

4. П’ятикоп Г.І. – доц. каф. загальної хірургії. 

3 Профілактична медицина 

(Сумський державний 

університет) 

Гігієни та екології, з курсом 

мікробіології, вірусології та 

імунології; 

Сімейної медицини; 

Педіатрії з курсом медичної 

генетики; 

Педіатрії післядипломної освіти. 

Голова комісії:  

1. Сміянов В.А. – зав. каф. соціальної мед. та 

організації охорони здоров’я. 

Члени комісії: 

2. Погорелов М.В. – в.о. зав. каф гігієни та екології; 

3. Дьяченко А.Г. – проф. каф. гігієни; 

4. Романюк О.К. – доц. каф. педіатрії ПО. 

4 Теоретична медицина 

(Івано-Франківський 

державний медичний 

університет) 

Анатомії людини; 

Фізіології і патофізіології; 

Патологічної анатомії; 

Інфекційних хвороб з 

епідеміологією. 

Голова комісії:  

1. Атаман О.В. – зав. каф. фізіології і патофізіології. 

Члени комісії: 

2. Сікора В.З. – зав. каф. анатомії людини; 

3. Романюк А.М. – зав. каф. патологічної анатомії; 

4. Погорелов М.В. – в.о. зав. каф гігієни та екології. 

5 Біологічні науки 

(ДВНЗ Запорізький 

національний університет) 

Анатомії людини; 

Фізіології і патофізіології; 

Прикладної екології; 

Біофізики, біохімії, фармакології 

та бімолекулярної інженерії. 

Голова комісії:  

1. Сікора В.З. – зав. каф. анатомії людини. 

Члени комісії: 

2. Висоцький І.Ю. – проф. каф. біофізики, біохімії 

та фармакології та бімолекулярної інженерії; 

3. Смірнов О.Ю. – доц. каф. фізіології; 

4. Гарбузова В.Ю.– доц. каф. фізіології; 

5. Шевченко С.М. – доц. каф. ПЕ. 
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Факультет технічних систем та енергоефективних технологій 

1 Енергетика 

(ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет», м. Маріуполь) 

 

Технічної теплофізики. Голова комісії:  

1. Ванєєв С.М. – зав. каф. ТТФ. 

Члени комісії: 

2. Бондаренко Г.А. – проф. каф. ТТФ; 

3. Калінкевич М.В. – доц. каф. ТТФ; 

4. Арсеньєв В.М. – проф. каф. ТТФ. 

2 Обробка матеріалів у 

машинобудуванні 

(Кіровоградський 

національний технічний 

університет) 

Технології машинобудування, 

верстатів та інструментів. 

Голова комісії:  

1. Залога В.О. – зав. каф. ТМВІ. 

Члени комісії: 

2. Євтухов В. Г. – доц. каф. ТМВІ; 

3. Криворучко Д. В. – проф. каф. ТМВІ. 

3 Машинознавство 

(Чернігівський державний 

технологічний університет) 

Загальної механіки і динаміки 

машин; 

Технології машинобудування, 

верстатів та інструментів. 

Голова комісії:  

1. Залога В.О. – зав. каф. ТМВІ. 

Члени комісії: 

2. Марцинковський В.А. – зав. каф. ЗМ і ДМ; 

3. Євтухов В.Г. – доц. каф. ТМВІ; 

4. Криворучко Д.В. – проф. каф. ТМВІ; 

5. Савченко Е.М. – доц. каф. ЗМ і ДМ. 

4 Харчова промисловість та 

переробка сільсько-

господарської продукції 

(Національний університет 

харчових технологій, 

м. Київ) 

Прикладної гідроаеромеханіки; 

Технічної теплофізики; 

Процеси та обладнання хімічних і 

нафтопереробних виробництв. 

Голова комісії:  

1. Ванєєв С.М. – зав. каф. ТТФ. 

Члени комісії: 

2. Мелейчук С.С. – доц. каф. ТТФ; 

3. Арсеньєв В.М. – проф. каф. ТТФ. 

5 Водопостачання та 

водовідведення 

(Київський національний 

університет будівництва 

та архітектури) 

Прикладної гідроаеромеханіки. 

 

Голова комісії:  

1. Гусак О.Г. – декан ф-ту ТЕСЕТ. 

Члени комісії: 

2. Сотник М.І. – докторант каф. ПГМ; 

3. Ковальов І.О. – проф. каф. ПГМ. 

6 Двигуни та енергетичні 

установки 

(Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут») 

Технічної теплофізики. Голова комісії:  

1. Гусак О.Г. – декан ф-ту ТЕСЕТ. 

Члени комісії: 

2. Ванєєв С.М. – зав. каф. ТТФ; 

3. Бондаренко Г.А. – проф. каф. ТТФ. 

7 Нафтова та газова 

промисловість 

(Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу) 

Прикладної гідроаеромеханіки; 

Процеси та обладнання хімічних і 

нафтопереробних виробництв; 

Технічної теплофізики; 

Прикладної екології. 

Голова комісії:  

1. Склабінський В.І. – зав. каф. ПОХНВ. 

Члени комісії: 

2. Пляцук Л.Д. – зав. каф. ПЕ; 

3. Ванєєв С.М. – зав. каф. ТТФ. 

8 Безпека життєдіяльності 

(Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет) 

 

Прикладної екології; 

Фундаментальних та 

загальнонаукових дисциплін ШІ. 

Голова комісії:  

1. Гладка Л.А. – доц. каф. ПЕ. 

Члени комісії: 

2. Денисенко А.Ф.– доц. каф. ПЕ; 

3. Кузьміна Т.М. – доц. каф. ПЕ. 

9 Екологія та екологічна 

безпека 

(Донецький національний 

технічний університет) 

 

Прикладної екології. Голова комісії:  

1. Пляцук Л.Д. – зав. каф. ПЕ. 

Члени комісії: 

2. Гурець Л.Л. – доц. каф. ПЕ; 

3. Трунова І.О. – доц. каф. ПЕ; 

4. Лазненко Д.О. – доц. каф. ПЕ; 

5. Тюленєва В.О. – доц. каф. ПЕ. 

1

10 
Металургія 

(Національна металургійна 

академія України, 

м. Дніпропетровськ) 

Прикладного матеріалознавства і 

технології конструкційних 

матеріалів. 

Голова комісії: 

1. Марченко С.В. – в. о. зав. каф. ПМ і ТКМ.  

Члени комісії: 

2. Радзієвський В.М. – проф. каф. ПМ і ТКМ; 

3. Любич О.Й. – доц. каф. ПМ і ТКМ. 
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1

11 
Прикладна геометрія, 

інженерна графіка та 

ергономіка. Спеціальність 

«Стандартизація, 

сертифікація та 

метрологічне 

забезпечення» 

(Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут») 

Технології машинобудування, 

верстатів та інструментів. 

Голова комісії 

1. Залога В.О. – зав. каф. ТМВІ. 

Члени комісії: 

1. Дядюра К.Р. – доц. каф. ТМВІ; 

2. Івченко О.В. – докторант каф. ТМВІ. 

Юридичний факультет 

1 Історичні науки 

(Національний  університет 

«Острозька академія») 

Історії; 

Філософії; 

Суспільно-гуманітарних дисциплін 

КІ. 

Голова комісії:  

1. Нестеренко В.А. – в. о. зав. каф. історії. 

Члени комісії: 

2. Власенко В.М. – доц. каф. історії; 

3. Дегтярьов С.І. – доц. каф. історії. 

2 Юридичні науки 

(Волинський національний 

університет  

ім. Лесі Українки, м. Луцьк) 

Права; 

Адміністративного, 

господарського права та 

фінансової економічної безпеки. 

Голова комісії:  

1. Куліш А.М. – декан юридичного факультету. 

Члени комісії: 

2. Логвиненко М.І. – доц. каф. права; 

3. Семенов В.М. – доц. каф. права; 

4. Баранова А.В. – ст. викл. каф. права. 

3 Мистецтвознавство 

(дизайн, образотворче 

мистецтво, збереження 

художніх цінностей та 

пам’яток архітектури 

тощо) 

(Луганський державний 

інститут культури і 

мистецтв) 

Історії; 

Суспільно-гуманітарних дисциплін 

КІ 

Голова комісії:  

1. Нестеренко В.А. – в. о. зав. каф. історії. 

Члени комісії: 

2. Чубур В.В. – ст. викл. каф. ЖФ; 

3. Лобко Н.В. – ст. викл. каф. історії. 

4 Інтелектуальна власність 

(Донецький державний 

університет управління) 

Економічної теорії; 

Прикладної гідроаеромеханіки; 

Права. 

Голова комісії:  

1. Куліш А.М. – декан юридичного факультету. 

Члени комісії: 

2. Семенов В.М. – заст. декана юридичного 

факультету; 

3. Баранова А.В. – ст. викл. каф. права; 

4. Махнуша С.М. – доц. каф. маркетингу. 

Кафедра військової підготовки 

1 Військові науки 

(Академія сухопутних військ 

ім. гетьмана  

Петра Сагайдачного, 

м. Львів) 

Військової підготовки; 

Моделювання складних систем; 

Комп’ютерних наук. 

Голова комісії:  

1. Трофименко П.Є. – проф. каф. військової 

підготовки. 

Члени комісії: 

2. Дерев’янчук А.Й. – проф. каф. військової 

підготовки; 

3. Супрун В.М. – доц. каф. МСС; 

4. Макеєв В.І. – доц. каф. військової підготовки 

 

Кафедра фізичного виховання і спорту 

1 Фізичне виховання та 

спорт 

(Національний університет 

фізичного виховання і 

спорту України, м. Київ) 

Фізичного виховання. Голова комісії:  

1. Сергієнко В.М. – зав. каф. фіз. виховання. 

Члени комісії: 

2. Возний А.П. – доц. каф. фіз. виховання; 

3. Стасюк Р.М. – доц. каф. фіз. виховання. 

Шосткинський інститут СумДУ 

1 Хімічні науки 

(Донецький національний 

університет) 

Хімічної технології 

високомолекулярних сполук ШІ; 

Фундаментальних та 

загальнонаукових дисциплін ШІ; 

Загальної хімії; 

Прикладної екології. 

Голова комісії:  

1. Буллер М.Ф. – проф. каф. ХТВМС ШІ.  

Члени комісії: 

2. Мараховська О.Ю. – в. о. зав. каф. ФЗНД; 

3. Никонов Є.М. – доц. каф. ХТВМС; 

4. Лебедєв С.Ю. – доц. каф. загальної хімії; 

5. Закусило В.Р. – доц. каф. ХТВМС. 
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2 Хімічні технології 

(ДВНЗ «Український 

державний хіміко-

технологічний 

університет», 

м. Дніпропетровськ) 

Хімічної технології 

високомолекулярних сполук ШІ; 

Процесів та обладнання хімічних 

виробництв ШІ; 

Загальної хімії; 

Прикладної екології. 

 

Голова комісії:  

1. Пепеляєв І.О. – заст. директора з наук. роботи 

ШІ. 

Члени комісії: 

2. Лукашов В.К. – зав. каф. ХТВМС; 

3. Банишевський В.В. – в. о. зав. каф. ПОХВ; 

4. Проценко О.М. – ст. викл. каф. ПОХВ; 

5. Закусило Р.В. – ст. викл. каф. ПОХВ. 

Конотопський інститут СумДУ 

1 Цивільна оборона та 

пожежна безпека 

(Національний університет 

цивільного захисту України, 

м. Харків) 

Електронних приладів і 

автоматики КІ. 

Голова комісії: 

1. Білоножко В.П. – ст. викл. каф. ЕПА КІ. 

Члени комісії: 

2. Каминін Ю.М. – проф. каф. ЕПА КІ; 

3. Бібик В.В. – директор КІ; 

4. Лєпіхов О.І. – доц. каф. ЕПА КІ. 



 

 ДОДАТОК 2 

 до наказу № 818-І 
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ВІДОМОСТІ 

про автора та наукового керівника наукової роботи 

під шифром « ______________________________ » 
 (шифр) 

 

 Автор Науковий керівник 
 

1. Прізвище __________________________  1. Прізвище  

2. Ім’я _______________________________  2. Ім’я _____________________________ 

3. По батькові _________________________  3. По-батькові ______________________  

4. Повне найменування та місцезнаходження  4. Місце роботи, телефон, e-mail 

вищого навчального закладу, у якому   __________________________________  

навчається автор   __________________________________  

 _____________________________________   __________________________________  

 _____________________________________   5. Посада __________________________  

5. Факультет __________________________   6. Науковий ступінь _________________  

6. Курс ______________________________   7. Вчене звання _____________________  

7. Результати роботи опубліковано  8. Місце проживання, телефон 

 _____________________________________    __________________________________  
 (рік, місце, назва видання) 

 _____________________________________    __________________________________  

 _____________________________________  

8. Результати роботи впроваджено 

 _____________________________________  
 (рік, місце, форма впровадження) 

 _____________________________________  

 _____________________________________  

9. Місце проживання, телефон, e-mail 

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 

Науковий керівник  ______________   ____________________  
 (підпис) (прізвище та ініціали) 

Автор роботи  ______________   ____________________  
 (підпис) (прізвище та ініціали) 

 

Рішенням конкурсної комісії  Сумського державного університету  
 (найменування вищого навчального закладу) 

студент(ка)  ____________________________________ рекомендується для участі у другому 
 (прізвище, ініціали) 

турі Конкурсу  _________________________________________________________________  
 (назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей) 

 

 

 

Голова конкурсної комісії   _______________   А.М. Чорноус  
 (підпис) (прізвище, ініціали) 

« ___ » ____________ 20___ року 

 
 М.П. 



 

 ДОДАТОК 3 

 до наказу № 818-І 

 від 21.10. 2013 р. 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

до студентської наукової роботи під шифром «___________________________», що подана 

на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук у 2013/2014 н.р. 

 

Назва роботи  

Прізвище, ім’я, по батькові студента 

(повністю) 

 

Факультет (інститут) де навчається 

студент 

 

Спеціальність за якою навчається студент  

Група студента  

Форма навчання студента 

(денна/заочна, держбюджет/контракт) 
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індивідуальний план навчання 

 

Статус роботи 

(вперше підготована/відповідно переоформлена) 

 

Напрям, за яким направляється робота 
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Прізвище, ім’я, по батькові наукового 

керівника (повністю) 

 

Посада наукового керівника (повністю)  

 


