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УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ У КОНФЕРЕНЦІЯХ В 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

ФАКУЛЬТЕТ   ТНР 

Конференції 

(назва, дата проведення) 

Організатори 

конференцій 

Кафедри, які 

направили на 

конференцію 

ПІБ студента, 

група 

 

Кафедра 

(науковий керівник) 

Результати 

участі 

в конференції 

(Дипломи та 

Грамоти) 

1 2 3 4 5 6 

1. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ТЕ 
5 студ. 

 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

2 Грамоти  

 за кращу  

доповідь. 

Опубліковані 

тези у збірнику 

тез доповідей 

 

2. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ТНР та Е 
15 студ. 

 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

Грамота  

 за кращу  

доповідь. 

Опубліковані 

тези у збірнику 

тез доповідей 

3. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ФХ 
6 студ. 

 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

Опубліковані 

тези у збірнику 

тез доповідей 

4. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

НХ 6 студ. 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

Опубліковані 

тези у збірнику 

тез доповідей 



5. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

АХ та ХТХД і 

КЗ 
20 студ. 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

3  Грамоти  

за кращу  

доповідь. 

Опубліковані 

тези у збірнику 

тез доповідей 

6. ХІІІ наукова конференція 

«Львівські хімічні читання – 

2013» 

26-29 травня 2013 р. 

м. Львів 

Львівський 

національний 

університет ім. 

Івана Франка 
ТЕ 

Абдикаликова  

Нургуль, 

 

 

 

к.т.н., доцент каф.  

Поліщук Ю.В. 

 

 

Опубліковані 

тези у збірнику 

тез доповідей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ У КОНФЕРЕНЦІЯХ В 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

ФАКУЛЬТЕТ   ТВМС 
Конференції  

(назва, дата проведення) 

Організатори 

конференцій  

Кафедри, які 

направили на 

конференцію 

ПІБ студента, 

група 

Науковий 

керівник 

Результати 

участі 

в конференції 

(Дипломи та 

Грамоти) 

1 2 3 4 5 6 

1.VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ПАХТ 5 студ. 
професорсько-викладацький 

склад кафедри 

Опубліковані 

тези у збірнику 

тез доповідей 

3.VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ХТВМС 2 студ. 
професорсько-викладацький 

склад кафедри 

Опубліковані 

тези у збірнику 

тез доповідей 

4.VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ПП та ФНПМ 19 студ. 
професорсько-викладацький 

склад кафедри 

3  Грамоти 

за кращу 

доповідь. 

Опубліковані 

тези у збірнику 

тез доповідей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ У КОНФЕРЕНЦІЯХ В 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

ФАКУЛЬТЕТ   ТОР 

Конференції 

(назва, дата проведення) 

Організатори 

конференцій 

Кафедри, які 

направили на 

конференцію 

ПІБ студента, 

група 

Науковий 

керівник 

Результати 

участі 

в конференції 

(Дипломи та 

Грамоти) 

1 2 3 4 5 6 

1. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ХТПЕ 11 студ. 

професорсько-

викладацький склад  

кафедри 

Опубліковані 

тези у збірнику  

тез доповідей 

2. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ТОРФП 8 студ. 

професорсько-

викладацький склад  

кафедри 

Грамота 

за кращу  

доповідь. 

Опубліковані 

тези у збірнику 

тез доповідей 

3. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

Електротехніки 7 студ. 

професорсько-

викладацький склад  

кафедри 

Опубліковані 

тези у збірнику 

тез доповідей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ У КОНФЕРЕНЦІЯХ В 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

ФАКУЛЬТЕТ   ТС 

Конференції 

(назва, дата проведення) 

Організатори 

конференцій 

Кафедри, які 

направили на 

конференцію 

ПІБ студента, 

група 

Науковий 

керівник 

Результати участі 

в конференції 

(Дипломи  

та Грамоти) 

1 2 3 4 5 6 

1. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ОТХВ 4 студ. 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

Опубліковані тези у 

збірнику 

тез доповідей 

2. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ХТВМ 3 студ. 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

Опубліковані тези у 

збірнику 

тез доповідей 

3. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ХТКС 8 студ. 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

Грамота 

за кращу 

доповідь. 

Опубліковані тези у 

збірнику 

тез доповідей 

4. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ЗХТ 3 студ. 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

Опубліковані тези у 

збірнику 

тез доповідей 

 

 

 

 



УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ У КОНФЕРЕНЦІЯХ В 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

ЕКОНОМІЧНИЙ   ФАКУЛЬТЕТ 

Конференції 

(назва, дата проведення) 

Організатори 

конференцій 

Кафедри, які 

направили на 

конференцію 

ПІБ студента, 

група 

Науковий 

керівник 

Результати участі 

в конференції 

(Дипломи  

та Грамоти) 

1 2 3 4 5 6 

1. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ЕП та ОВ 23 студ. 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

Грамота 

за кращу доповідь. 

Опубліковані тези 

у збірнику  

тез доповідей 

2. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

МЕН 11 студ. 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

Опубліковані тези 

у збірнику 

тез доповідей 

3. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

МР 13 студ. 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

Грамота 

за кращу доповідь 

Опубліковані тези 

у збірнику 

тез доповідей 

4. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 
Економічної 

теорії 
22 студ. 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри 

4 Грамоти 

за кращу доповідь 

Опубліковані тези 

у збірнику 

тез доповідей 

 

  

 

 

 

 

 



УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ У КОНФЕРЕНЦІЯХ В 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

ФАКУЛЬТЕТ     БІОТЕХНОЛОГІЇ, КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ІНЖЕНЕРІЇ 

Конференції 

(назва, дата проведення) 

Організатори 

конференцій 

Кафедри, які 

направили на 

конференцію 

ПІБ студента, 

група 

Науковий 

керівник 

Результати  

участі 

в конференції 

(Дипломи та 

Грамоти) 

1 2 3 4 5 6 

1. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

БТ та БЖД 21 студ. 

професорсько-

викладацький склад  

кафедри 

4 Грамоти  

за кращу доповідь 

Опубліковані тези 

у збірнику  

тез доповідей 

2. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

КТВМ 15 студ. 

професорсько-

викладацький склад  

кафедри 

Опубліковані тези 

у збірнику  

тез доповідей 

3.VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

СКС 4 студ. 

професорсько-

викладацький склад  

кафедри 

Опубліковані тези 

у збірнику  

тез доповідей 

4.VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

Філософії 23 студ. 

професорсько-

викладацький склад 

кафедри  

5Грамот  

за кращу доповідь 

Опубліковані тези 

у збірнику  

тез доповідей 

5.VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 
Історії та  

українознавства 
4 студ. 

професорсько-

викладацький склад  

кафедри 

Опубліковані тези 

у збірнику  

тез доповідей 

 

 



УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ У КОНФЕРЕНЦІЯХ В 2012 - 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

МЕХАНІЧНИЙ   ФАКУЛЬТЕТ 

Конференції 

(назва, дата проведення) 

Організатори 

конференцій 

Кафедри, які 

направили на 

конференцію 

ПІБ студента, 

група 

Науковий 

керівник 

Результати  

участі 

в конференції 

(Дипломи та 

Грамоти) 

1 2 3 4 5 6 

1. Всеукраїнська науково-

технічна конференція з 

міжнародною участю з 

Технології машинобудування 

«Молода наука ХХІ сторіччя» 

м. Краматорськ 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія 
ХМ 

- Марченко Дмитро 

Андрійович, 

гр. 5-ТМ-35, 

- Жезняковський 

Іван Михайлович, 

гр. 4-ТМ-46 

к .т.н., доцент каф. ХМ 

Стовпник О.В. 

Опубліковані тези 

у збірнику  

тез доповідей 

2. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ХМ 18 студ. 

професорсько-

викладацький склад  

кафедри 

Грамота 

за кращу доповідь 

Опубліковані тези 

у збірнику  

тез доповідей 

 

3.VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

КІТ та М 12 студ. 

професорсько-

викладацький склад  

кафедри 

Опубліковані тези 

у збірнику  

тез доповідей 

4.VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ТМ та ОМ 6 студ. 

професорсько-

викладацький склад  

кафедри 

Опубліковані тези 

у збірнику  

тез доповідей 

5.VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ДМ 2 студ. 

професорсько-

викладацький склад  

кафедри 

Грамота 

за кращу доповідь 

Опубліковані тези 

у збірнику  

тез доповідей 



6. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

ОХВ 9 студ. 

професорсько-

викладацький склад  

кафедри 

Опубліковані тези 

у збірнику  

тез доповідей 

7. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 

Енергетики 5 студ. 

професорсько-

викладацький склад  

кафедри 

Опубліковані тези 

у збірнику  

тез доповідей 

8. VI Міжнародна науково-тех-

нічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

«Хімія і сучасні технології 

24-26 квітня 2013 р 

м. Дніпропетровськ 

ДВНЗ УДХТУ 
Матеріалознав

ства 
8 студ. 

професорсько-

викладацький склад  

 кафедри 

Опубліковані тези 

у збірнику  

тез доповідей 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К О Н К У Р С И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ У КОНКУРСАХ В 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  

ФАКУЛЬТЕТ   ТНР 
 

Конкурси 

(назва, дата проведення) 

Організатори 

конкурсів 

Кафедри, які 

направили на 

конкурс 

ПІБ студента, 

група 

Науковий  

керівник 

Результати  

участі 

в конкурсі 

1 2 3 4 5 6 

1. Всеукраїнський біологічний 

форум учнівської та 

студентської молоді  

«Дотик природи» 

17-18 жовтня 2012 р. 

м. Київ 

Міністерство освіти і 

науки, молоді та спорту 
України, Київський 

національний університет 

ім. Шевченка, 
Національний еколого-

натуралістичний центр 

ТЕ Попович Андрій, 

гр. 1-Е-6 

 

Соловей Михайло, 

гр. 1-Е-6 

 

к.т.н., доц. 

Коваленко В.Л. 

І місце у 

номінації 

«Хімія» 

 

ІІ місце у 

номінації 

«Хімія» 

2. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Екологія та 

екологічна безпека» 

підсумкова конференція 

21-22 березня 2013 р. 

м. Донецьк 

ДонНТУ 

ТНР та Е Куртова  

Катерина Сергіївна, 

5 курс 

к.т.н., доц. 

Смотраєв Р.В. 

Диплом  

ІІІ ступеня 

 

 

3. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ТЕ Мешкович  

Марина Юріївна, 

5 курс 

к.т.н., доц. 

Коваленко В.Л., 

к.т.н., доц..  

Коток В.А. 

Диплом  

ІІ ступеня 

 

 



4. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ТЕ Букатіна  

Маргарита Родіонівна, 

5 курс 

д.т.н., професор 

Нефедов В.Г. 

 

Фіналіст, 

підсумкова  

конференція 

5. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ТЕ Бутова  

Євгенія Андріївна, 

5 курс 

к.т.н., доц. 

Поліщук Ю.В. 

 

Фіналіст, 

підсумкова  

конференція 

6. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ТНР та Е Таран  

Вікторія Олексіївна, 

4 курс 

к.т.н., доц. 

Фролова Л.А. 

Фіналіст, 

підсумкова  

конференція 

7. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ТНР та Е Чекалова  

Ірина Олегівна, 

5 курс 

к.т.н., доц. 

Смотраєв Р.В. 

Фіналіст, 

підсумкова  

конференція 



8. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ТНР та Е Шпітя  

Олександр Віталійович, 

5 курс 

к.х.н., доц. 

Груздєва О.В.  

Фіналіст, 

підсумкова  

конференція 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ У КОНКУРСАХ В 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

ФАКУЛЬТЕТ   ТВМС 
 

Конкурси 

(назва, дата проведення) 

Організатори 

конкурсів 

Кафедри, які 

направили на 

конкурс 

ПІБ студента, 

група 

Науковий  

керівник 

Результати  

участі 

в конкурсі 

1 2 3 4 5 6 

      

1. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

підсумкова конференція 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ПП та ФНПМ Ропай  

Юлія Вікторівна, 

5 курс 

к.т.н., доцент 

Баштаник П.І. 

Диплом  

         І ступеня 

2. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

підсумкова конференція 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ПП та ФНПМ Аміруллоєв  

Руслан Сухробович, 

5 курс 

к.х.н., доцент 

Сухий К.М. 

 Фіналіст 



3. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

підсумкова конференція 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ХТП Мартиненко  

Віталіна Олегівна, 

4 курс 

к.т.н., доцент 

Тертишна О.В. 

Фіналіст 

1. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

підсумкова конференція 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ХТП Сергієв  

Ігор Сергійович, 

5 курс 

к.т.н., доц. 

Шевченко О.Б. 
Грамота 

 

4. Конкурс НАН України 

відділення Хімія 

8.04.12 – 10.04.12 

м. Київ 

НАН України 

ПП та ФНПМ Аміруллоєв  

Руслан Сухробович, 

5 курс 

к.х.н., доцент 

Сухий К.М. 

Почесна Грамота 

Участь у 

загальних зборах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ У КОНКУРСАХ В 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТОР 
 

Конкурси 

(назва, дата проведення) 

Організатори 

конкурсів 

Кафедри, які 

направили на 

конкурс 

ПІБ студента, 

група 

Науковий 

керівник 

Результати 

участі 

в конкурсі 

.1 2 3 4 5 6 

1. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

підсумкова конференція 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ТОРФП Єгорова  

Олена Олександрівна, 

5 курс 

к.фарм.н., доц. 

Астахіна В.О. 

Диплом  

І ступеня 

 

2. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

підсумкова конференція 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ТОРФП Дуденков Олександр 

Олександрович, 

4 курс 

 

Приходько  

Оксана Володимирівна, 

5 курс 

д.х.н., професор 

Марков В.І. 
Диплом  

ІІ ступеня 

 



3. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

підсумкова конференція 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ТОРФП Порохня 

Оксана Володимирівна, 

5 курс 

к.х.н., доц. 

Білов В.В. 

Фіналіст 

конкурсу 

 

4. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

підсумкова конференція 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ОХ Ігнатьєва  

Тамара Миколаївна, 

5 курс 

к.х.н, доц. 

Соколова Л.О., 

д.т.н., професор 

Овчаров В.І. 

Фіналіст  

конкурсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ У КОНКУРСАХ В 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

ФАКУЛЬТЕТ   ТС 
 

 

Конкурси 

(назва, дата проведення) 

Організатори 

конкурсів 

Кафедри, які 

направили на 

конкурс 

ПІБ студента, 

група 

Науковий 

керівник 

Результати 

участі 

в конкурсі 

.1 2 3 4 5 6 

1. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

підсумкова конференція 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ХТКС Шульженко 

Юлія Миколаївна, 

5 курс 

к.т.н., доцент 

Шульга Т.Ф. 

Фіналіст  

конкурсу 



2. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

підсумкова конференція 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ХТКС Чернишова  

Ріта Юріївна, 

5 курс 

к.т.н., доц. 

Хоменко О.С. 

Фіналіст  

конкурсу 

3. ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук, 

за галуззю наук «Хімічні 

технології» 

підсумкова конференція 

21-22 березня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ  

ДВНЗ УДХТУ 

ХТКС Сухомлин  

Ігор Володимирович, 

5 курс 

д.т.н., професор 

Носенко О.В. 

Фіналіст  

конкурсу 

4. Всеукраїнський конкурс 

дипломних робіт фахівців 

ОКР «магістр» науково-

дослідницького спрямування 

зі спеціальності «Обладнання 

переробних і харчових 

виробництв» 

13.05.13 – 18.05.13 

м. Київ, Національний 

університет харчових 

технологій 

ОТХВ Біжко О.В.,  

Федоренко Я.А.,  

Журавель Г.Л. 

 

каф ОТХВ Почесна  

Грамота 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ У КОНКУРСАХ В 2012– 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Конкурси 

(назва, дата проведення) 

Організатори  

конкурсів 
Кафедри, які 

направили на 

конкурс 

ПІБ студента, 

група 

Науковий 

керівник 

Результати 

участі 

в конкурсі 

1 2 3 4 5 6 

      

ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук (напрямок 

Гуманітарні науки 

«Маркетинг, управління 

персоналом і економіка 

праці») 

м. Полтава 
Полтавський університет 

економіки і торгівлі 

Економічної теорії Барщинська  

Вікторія Вікторівна, 

3 курс 

викладач 

Рубан О.В., 

 

Диплом  

заохочувальний 

за актуальність 

теми досліджен-ня 

та розроблені 

науково-

методичної 

основи її 

розв’язання 



Міський конкурс на кращу 

наукову студентську роботу  

"Інтелект-Творчість-Успіх" 

(вересень-травень) 

м. Дніпропетровськ, 

Дніпропетровська міська 
організація роботодавців 

при підтримці Управлін-

ня освіти і науки Дніпро-

петровської міської Ради 

МР Урсол Данііл  

гр. 4-МР-81 

к.е.н., доцент 

Чуприна Н.М. 

 

Диплом  

за ІІ місце 

Грошова 

винагорода 
Номінаціїя 
«Инновационные пути 

развития банковской 
системы» 

 

Міський конкурс на кращу 

наукову студентську роботу  

"Інтелект-Творчість-Успіх" 

(вересень-травень) 

м. Дніпропетровськ, 

Дніпропетровська міська 

організація роботодавців 
при підтримці Управлін-

ня освіти і науки Дніпро-

петровської міської Ради 

МР Урсол Данііл  

гр. 4-МР-81 

к.е.н., доцент  

Чуприна Н.М. 

 

Диплом  

за ІІ місце 

Грошова 

винагорода 
тематика Французького 

культурного центру у 
Дніпропетровську 
«Альянс Франсэз», 
Посольства Франції в 
Україні 

Міський конкурс на кращу 

наукову студентську роботу  

"Інтелект-Творчість-Успіх" 

(вересень-травень) 

м. Дніпропетровськ, 

Дніпропетровська міська 
організація роботодавців 

при підтримці Управлін-

ня освіти і науки Дніпро-
петровської міської Ради 

МР Урсол Данііл  

гр. 4-МР-81 

к.е.н., доцент  

Чуприна Н.М. 

 

фіналіст  

конкурсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ У КОНКУРСАХ В 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

ФАКУЛЬТЕТ   БІОТЕХНОЛОГІЇ, КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ІНЖЕНЕРІЇ 

 
 

Конкурси 

(назва, дата проведення) 

Організатори 

конкурсів 

Кафедри, які 

направили на 

конкурс 

ПІБ студента, 

група 

Науковий 

керівник 

Результати 

участі 

в конкурсі 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 Студенти факультету не приймали участь у конкурсах. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ У КОНКУРСАХ В 2012– 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Конкурси 

(назва, дата проведення) 

Організатори конкурсів Кафедри, які 

направили на 

конкурс 

ПІБ студента, 

група 

Науковий 

керівник 

Результати 

участі 

в конкурсі 

1 2 3 4 5 6 

1. Всеукраїнський Конкурс – 

освітня програма - Компас 

3D та САПР ТП Вертикаль 

9.04.13 - 12.04.13 

м. Краматорськ 

Донбаська державна 

машинобудівна академія 

ХМ - Марченко Дмитро 

Андрійович, 

гр. 5-ТМ-35, 

- Жезняковський Іван 

Михайлович, 

гр. 4-ТМ-46 

к.т.н., доц.  

Стовпник О.В. 

 

Фіналісти 

конкурсу 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ   тур   О Л І М П І А Д И 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ 

у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади в 2012 – 2013 навчальному році 

 

ФАКУЛЬТЕТ   ТНР 
 

Олімпіада ВНЗ, який  

проводить ІІ етап  

олімпіади, місто 

Кафедри, які 

направили на 

олімпіаду 

ПІБ студента, 

група 
Результати участі 

Навчальна дисципліна Спеціальність 

1 2 3 4 5 6 



 1. Технічна  

Електрохімія 

22.04.13 – 24.04.13 

 

 

м. Дніпропетровськ 

УДХТУ 

ТЕ Щебельська  

Марія Павлівна, 

4 курс 

 

Черенкова Оксана 

Олександрівна 

4 курс 

 

Іванов  

Олексій Вікторович 

4 курс 

 

 

Середюк  

Оксана Георгіївна,  

5 курс 

 

І місце  

з 28 можливих 
Спеціальна нагорода 

«Кращий  з електросинтезу» 
            ІІ місце 

з 28 можливих 

 

 

4 місце  

з 28 можливих 
Спеціальна нагорода 

«Кращий  з 

гальванотехніки» та 

«Кращий  з 

гідроелектрометалургії» 
14 місце 

з 28 можливих 

 

      

 

 Студенти кафедри ФХ, НХ, АХ та ХТХД і КЗ не приймали участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади у зв’язку з 

відсутністю у Плані МОНУ базових ВНЗ зі спеціальності та дисциплін кафедр. 

 Кафедра АХ та ХТХД і КЗ не проводила І вузівський тур олімпіади та не приймала участь у ІІ турі олімпіади. 
 

 

 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ 

у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади в 2012 – 2013 навчальному році 

 

ФАКУЛЬТЕТ   ТВМС 
 

Олімпіада ВНЗ, який  

проводить ІІ етап  

олімпіади, місто 

Кафедри, які 

направили на 

олімпіаду 

ПІБ студента, 

група 
Результати участі 

Навчальна дисципліна Спеціальність 



1 2 3 4 5 6 

 

 

 Студенти не приймали участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади у зв’язку з відсутністю у Плані МОНУкраїни 

базових ВНЗ зі спеціальності та дисциплін кафедр факультету ТВМС та відсутністю фінансування відрядженнь (кафедра 

ХТВМС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ 

у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади в 2012 – 2013 навчальному році 
 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ   ТОР 

 



Олімпіада ВНЗ, який  

проводить ІІ етап  

олімпіади, місто 

Кафедри, які 

направили на 

олімпіаду 

ПІБ студента, 

група 
Результати участі 

Навчальна дисципліна Спеціальність 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 Студенти кафедр НГ та ІГ, ТОРФП не проводили І тур олімпіади;  

не приймали участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади у зв’язку з відсутністю у Плані МОНУкраїни базових ВНЗ зі 

спеціальності та дисциплін кафедр та відсутністю фінансування (кафедра Електротехніки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ 

у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади в 2012 – 2013 навчальному році 

 

ФАКУЛЬТЕТ   ТС 



 

Олімпіада ВНЗ, який  

проводить ІІ етап  

олімпіади, місто 

Кафедри, які 

направили на 

олімпіаду 

ПІБ студента, 

група 
Результати участі 

Навчальна дисципліна Спеціальність 

1 2 3 4 5 6 

 1. Обладнання  

переробних і 

харчових 

виробництв 

13.05.13 – 18.05.13 

м. Київ 

Національний 

університет 

харчових технологій 

ОТХВ - Пономаренко Іван 

Вікторович, 

гр. 4-ХВ-50 

- Захарова Вікторія 

Ігорівна, 

гр. 5-ХВ-43 

Почесна Грамота  

за активну участь 

 

Почесна грамота за 

краще висвітлення 

технічних рішень 

технологічного 

обладнання харчових 

виробництв 

Офіційно результати  

не надіслано  

з базового ВНЗ 

 

 

 Студенти кафедр ХТКС, ХТВМ не приймали участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади у зв’язку з відсутністю у 

Плані МОНУкраїни базових ВНЗ зі спеціальності  кафедр. 

 Студенти кафедр ЗХТ не проводили І тур олімпіади та не приймали участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади у 

зв’язку з відсутністю у Плані МОНУ базових ВНЗ з дисциплін кафедр. 

 

 

 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ 

у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади в 2012 – 2013 навчальному році 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



 

Олімпіада ВНЗ, який  

проводить ІІ етап  

олімпіади, місто 

Кафедри, які 

направили на 

олімпіаду 

ПІБ студента, 

група 
Результати участі Навчальна  

дисципліна 

Спеціальність 

1 2 3 4 5 6 

 1. Всеукраїнська 

студентська олімпіада 

зі спеціальності 

«Економіка 

підприємства» 

09.04.13 – 11.04.13 

м. Полтава 

ДВНЗ «Полтавський 

національний 

технічний університет  

ім. Ю.Кондратюка» 

ЕП та ОВ - Мірзаєва  

Галина Сократівна 

гр. 5-ЕК-79 

- Буткалюк  

Ірина Анатоліївна 

гр. 5-ЕК-79 

Офіційно результати 

не надіслано 

з базового ВНЗ 

Грамота  
за найкращу теоретичну 

підготовку з дисципліни 
«Економіка та організація 
інноваційної діяльності» 

 2. Всеукраїнська 

студентська олімпіада 

зі спеціальності 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування» 

02.04.13 – 06.04.13 

м. Київ 

Київський 

національний  

ім. Т. Шевченка 

МЕН - Кірієнко Євгенія  

Олександрівна 

гр. 5-МЕН-84 

- Шевцов Володимир 

Олександрович 

гр. 4-МЕН-91 

Офіційно результати  

не надіслано  

з базового ВНЗ 

3. Всеукраїнська 

студентська 

олімпіада з 

дисципліни 

«Економічна 

теорія» 

18.04.13 – 20.04.13 

 м. Кременчук 

Кременчуцький 

національний 

університет 

Економічної 

теорії 

- Лупійчук Ніна Юріївна 

гр. 3-МР-96 

Офіційно результати  

не надіслано  

з базового ВНЗ 

  

 Не приймали участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади студенти кафедр: - МР – не проводили І тур олімпіади; 

 - іноземної мови – програма з іноземної мови університету не відповідає програмі базового ВНЗ (Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С.Сковороди – англійська мова) 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ 

у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади в 2012 – 2013 навчальному році 
 

ФАКУЛЬТЕТ   БІОТЕХНОЛОГІЇ, КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ІНЖЕНЕРІЇ 



 

Олімпіада ВНЗ, який  

проводить ІІ етап  

олімпіади, місто 

Кафедри, які 

направили 

на олімпіаду 

ПІБ студента, 

група 
Результати участі 

Навчальна дисципліна Спеціальність 

1 2 3 4 5 6 

 1. Комп'ютерні науки 

25.03.12 – 27.03.12 

 

м. Харків 

національний 

університет 

радіоелектроніки 

КТВМ 

 

 

 

- Скакун  

Микола Володимирович 

гр. 1-ІС-10 

- Новіков  

Андрій Миколайович 

гр. 3-СКС-5 

- Денисенко  

Олександр Сергійович 

гр. 3-ІС-4 

Офіційно  

результати  

не надіслано  

з базового ВНЗ 

 2. VI Міжнародна 

олімпіада у сфері 

інформаційних 

технологій «ІТ – 

Планета 2012/13» 

27.02.13 – 01.03.13 

м. Суми 

Сумський державний 

університет 

КТВМ - Коструб  

Руслан Володимирович 

гр. 4-ІС-1 

- Гречанін  

Юрій Миколайович 

гр. 4-СКС-2 

- Бака Ніна Іванівна 

гр. 4-СКС-2 

3 місце  

посів ДВНЗ УДХТУ 

у Східному регіоні 
 

3 місце 

 

Офіційно  

результати  

не надіслано  

з базового ВНЗ 

 

 3. VI Міжнародна 

олімпіада у сфері 

інформаційних 

технологій «ІТ – 

Планета 2012/13» - 

фінал 

11.04.13 – 13.04.13 

м. Харків 

національний 

університет 

радіоелектроніки 

КТВМ - Коструб  

Руслан Володимирович 

гр. 4-ІС-1 

- Гречанін  

Юрій Миколайович 

гр. 4-СКС-2 

 

Офіційно  

результати  

не надіслано  

з базового ВНЗ 



 4. VI Міжнародна 

олімпіада у сфері 

інформаційних 

технологій «ІТ – 

Планета 2012/13» - 

фінал 

31.05.13 – 04.06.13 

м. Київ 

Київський 

національний 

університет культури 

та мистецтв 

КТВМ - Гречанін  

Юрій Миколайович 

гр. 4-СКС-2 

 

6 місце 

 

Офіційно  

результати  

не надіслано  

з базового ВНЗ 

 5. Промислова  

біотехнологія 

15.05.13 – 17.05.13 р. 

м. Дніпропетровськ 

УДХТУ 

БТ та БЖД - Бєлкіна  

Ангеліна Володимирівна 

Гр. 4-БТ-3 

- Постольник  

Алла Миколаївна, 

гр 4-БТ-3  

- Фокіна  

Анастасія Володимирівна  

гр. 3-БТ 

3 місце  
з 28 можливих 

 

17 місце  

з 28 можливих 

 

24 місце  

з 28 можливих 

 

 Студенти кафедри історії та українознавства не приймали участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади у зв’язку з тим, що 

програма з дисципліни університету не відповідає програмі базового ВНЗ (Миколаївський державний університет імені 

В.О.Сухомлинського – історія України). 

 Студенти кафедри Філософії не приймали участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади у зв’язку з тим, що ІІ тур проходив: 

- зі спеціальності - Філософія – базовий ВНЗ – Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля – для класичних та 

педагогічних ВНЗ. 

- з дисципліни - Політологія – базовий ВНЗ - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини - програма з 

дисципліни університету не відповідає програмі базового ВНЗ. 

 

 

 

 

 

 



 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ 

у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади в 2012 – 2013 навчальному році 
 

МЕХАНІЧНИЙ   ФАКУЛЬТЕТ 
 

Олімпіада ВНЗ, який  

проводить ІІ етап  

олімпіади, місто 

Кафедри, які 

направили на 

олімпіаду 

ПІБ студента, 

група 
Результати участі 

Навчальна дисципліна Спеціальність 

1 2 3 4 5 6 

 1. Технологія 

машинобудування 

9.04.13 - 12.04.13 

м. Краматорськ 

Донбаська 

державна 

машинобудівна 

академія 

ХМ - Марченко  

Дмитро Андрійович, 

гр. 5-ТМ-35, 

- Жезняковський  

Іван Михайлович, 

гр. 4-ТМ-46 

54 місце з 66 можливих 

(23 місце  

в командному заліку) 

 

59 місце з 66 можливих 

(25 місце  

в командному заліку) 
 

 

 Студенти кафедр Деталі машин та ОХВ не проводили І тур олімпіади та не приймали участь у ІІ турі олімпіади у зв’язку з 

відсутністю у Плані МОНУкраїни базових ВНЗ з дисциплін кафедр. 

 Студенти кафедри КІТ і М не приймали участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади у зв’язку з відсутністю фінансування. 

 Студенти кафедр Фізики, Матеріалознавства не приймали участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади у зв’язку з тим, що 

програма з дисципліни університету не відповідає програмі базового ВНЗ: 

- Волинський національний університет – класичні, педагогічні університети – Фізика.  

- Національний університет «Львівська політехніка» - технічні ВНЗ – Матеріалознавство. 

 

 

 

 



 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УДХТУ 

у наукових заходах 2012/2013 н.р. 
 

 І. У І (вузівському) етапі Всеукраїнської студентської олімпіади прийняли участь 1537  студентів: 

  за фахом – 555 студентів,  з дисциплін - 982 студенти. 

 На ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади було направлено 26 студентів, які прийняли участь у: 

  1 предметної  та 10 олімпіадах зі спеціальностей.  

 Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей: 

 факультет ТНР:    І місце  (кафедра ТЕ, олімпіада зі спеціальності Технічна електрохімія). 

       ІІІ місце  (кафедра ТЕ, олімпіада зі спеціальності Технічна електрохімія). 

 факультет БТКНіІ:   ІІІ місце  (кафедра БТ та БЖД, олімпіада зі спеціальності Біотехнологія). 

       ІІІ місце  (кафедра КТВМ, міжнародна олімпіада у сфері інформаційних техноло

         гій «ІТ-Планета 2012-2013») 

 

 ІІ. У 2012/2013 н.р. у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях прийняли участь - 311 студентів, з них: 

  - у Міжнародних – 318 студентів, 

  - у Всеукраїнських – 1 студенти, 

   Вони отримали нагороди: Дипломи, Грамоти та Сертифікати. 

 

 ІІІ. У 2012/2013 н.р. на конкурси було подано - 27  наукові роботи. Прийняли участь - 29 студентів, з них: 

у Всеукраїнських конкурсах – 25 студентів, конкурс НАН України – 1 студент, міських конкурсах - 3 студенти. 

 

3.1. Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук з напряму «Хімічні технології» стали студенти : 



 факультет ТВМС:  Диплом І  ступеня – 2 студенти (1 робота)  

      (кафедра ПП та ФНПМ, н.к. - к.т.н., доц. Баштаник П.І.) 

 факультет ТОР:   Диплом І ступеня – 1 студент (1 робота)  

      (кафедра ТОРФП, н.к. - к.фарм.н., доц. Астахіна В.О.) 

      Диплом ІІ ступеня – 2 студенти (1 робота) 

      (кафедра ТОРФП, н.к. - д.х.н., проф. Марков В.І.) 

 факультет ТНР:   Диплом ІІ ступеня – 1 студент (1 робота) 

      (кафедра ТЕ, н.к. – к.т.н., доц. Коваленко В.Л., к.т.н., доц. Коток В.А.) 

 

 Переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук з напряму «Екологія та екологічна безпека» стали студенти : 

      Диплом ІІІ ступеня – 1 студент (1 робота)  

      (кафедра ТНР та Е, н.к. – к.т.н., доц. Смотраєв Р.В.) 

 

Фіналістом ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з 

напряму «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» стала студентка: 

  Економічний факультет: Заохочувальний Диплом - 1 студент (1 робота) 

      (кафедра економічної теорії, н.к. – викладач  Рубан О.В.) 

 

Фіналістами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 

з напряму «Хімічні технології» стали студенти: 

кафедри ТНР та Е -   3 студенти (факультет ТНР) 

кафедри ТЕ –    3 студенти (факультет ТНР) 

кафедри ПП та ФНПМ –  3 студенти (факультет ТВМС) 



кафедри ХТП –    2 студенти (факультет ТВМС) 

кафедри ХТКС –    3 студенти (факультет ТС) 

кафедри ОХ –    1 студент (факультет ТОР) 

кафедри ТОРФП –   4 студенти (факультет ТОР) 

 

 3.2. Переможцем Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді "Дотик природи" в межах 

Третьої Всеукраїнської виставки "Інноватика в освіті України" стали студенти: 

 

 факультет ТНР:  Диплом за І місце у номінації «Хімія» -1 студент (1 робота) 

     Диплом за ІІ місце у номінації «Хімія» 1 студент (1 робота) 

     (кафедра ТЕ, н.к. - к.т.н., доцент Коваленко В.Л.) 

 

3.3. Фіналіст Конкурсу на здобуття премій НАН України для молодих учених і студентів (відділення «Хімія») – став 

студент: 

 

 факультет ТВМС: Почесна Грамота - 1 студент (1 робота) 

     (кафедра ПП та ФНПМ, н. к. - к.т.н., доцент Сухий К.М.) 

 

3.4. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт: 

 

Факультет ТС   фіналіст - Всеукраїнський конкурс дипломних робіт фахівців ОКР «магістр» науково-дослідни

     цького спрямування зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» -  

     каф. ОТХВ 

3.5. На міський конкурс на кращу наукову студентську роботу Дніпропетровської міської організації роботодавців при 

підтримці міського голови І.І. Куліченка - „Інтелект–Творчість-Успіх” у 2012/2013 навчальному році було направлено 3 роботи (3 

студенти).  

 



Переможцем Конкурсу „Інтелект–Творчість-Успіх” став студент: 

 Економічний факультет:  Диплом ІІ ступеня 1 студент (1 робота)  

     (у номінації «Инновационные пути развития банковской системы») 

     (кафедра МР, н.к. – к.е.н., доцент Чуприна Н.М.) 

      Диплом ІІ ступеня 1 студент (1 робота)  

    (з тематики Французького культурного центру у Дніпропетровську «Альянс Франсэз», Посольства 

     Франції в Україні) 

     (кафедра МР, н.к. – к.е.н., доцент Чуприна Н.М.) 

      Фіналіст конкурсу - Грамота (тематика Приватбанку) 

     (кафедра МР, н.к. – к.е.н., доцент Чуприна Н.М.) 

 

 

 

 


