НАКАЗ №41
Від 21.04.2021 р.
Про проведення конкурсу
інноваційних ідей молодих вчених «ІІМВ ХНУ 2021»
З метою популяризації інноваційної та науково-практичної діяльності молоді, розвитку
творчого потенціалу студентів, для підвищення рівня наукових розробок молодих вчених, створення
умов реалізації інноваційних ідей та у рамках заходів присвячених Дню науки в Україні,
НАКАЗУЮ:
1. Створити оргкомітет для проведення відбору та оцінювання розробок поданих на конкурс
інноваційних ідей молодих вчених «ІІМВ ХНУ 2021» у складі:
- Синюк Олег Миколайович д.т.н., проф. проректор з наукової роботи, голова оргкомітету;
- Бойко Юлій Миколайович д.т.н., проф. начальник НДЧ;
- Машовець Наталія Сергіївна к.т.н., доц. керівник НТСМВ ХНУ;
- Прибега Дмитро Володимирович к.т.н., доц., начальник відділу комерціалізації науковотехнічних розробок ХНУ;
- Ткачук Віталій Павлович к.т.н., доц. керівник НТСМВ факультету інженерної механіки;
- Курской Володимир Сергійович, к.т.н., доц., керівник СКБ факультету інженерної механіки;
- Захаркевич Оксана Василівна д.т.н., проф., керівник НТСМВ та СКБ факультету технологій та
дизайну;
- Онишко Оксана Григорівна к.т.н., доц., керівник НТСМВ факультету програмування та
комп’ютерних і телекомунікаційних систем;
- Кіт Дмитро Степанович, гр. ТР-17-1, керівник СКБ факультету програмування та
комп’ютерних і телекомунікаційних систем;
- Якобчук Марина Анатоліївна, гр. СОУ-18-1, керівник НТСМВ гуманітарно-педагогічного
факультету
- Овчиннікова Олена Русланівна, к.е.н., доц, керівник НТСМВ факультету економіки і
управління;
- Налімова Вікторія Віталіївна, гр. ПОЛ-18-1, керівник НТСМВ факультету міжнародних
відносин;
- Говорущенко Тетяна Олександрівна д.т.н., проф., завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та
системного програмування;
- Тімофєєва Людмила Василівна, відповідальна за науково-дослідну роботу студентів
університету;
- Магльона Анна В'ячеславівна - голова студентського самоврядування.
2. Конкурс інноваційних ідей молодих вчених «ІІМВ ХНУ 2021» провести у два етапи:
2.1. Перший етап (26.04.2021р. – 12.05.20201 – подача, реєстрація, відбір проектів та
підготовка презентацій (планується он-лайн представлення розробок з використанням програми zoom
14.05.2020 р. Он-лайн презентація розробки до 10 хв. Час презентації та посилання у zoom буде
повідомлено оргкомітетом додатково).
2.2. Презентаційні матеріали надсилати на електронну адресу: mashovetsns@ukr.net
(Машовець Наталія Сергіївна) до 12.05.2021. (тел. 067-68-00-917);
2.3. Другий етап конкурсу провести з 12.05. по 14.05. 2021 р. – проведення конкурсу,
публічне представлення ідеї та презентація проекту; оголошення та нагородження переможців.
3. Керівнику НТСМВ ХНУ Машовець Н.С. до 26.04.2021 р. розмістити на сайті університету
об’яву щодо умов проведення та участі у конкурсі.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи Синюка О.М.
5. Завідувачу відділу канцелярії Бондар Л. М. наказ довести до відома завідувачів кафедр,
деканів факультетів, голови студентського самоврядування.
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