
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
вул. Інститутська 11, Хмельницький-16,29016, тел.: (0382) 67-02-76, факс: (0382) 67-42-65

E-mail: centr@khnu.km.ua, код ЄДРПОУ 02071234

НАКАЗ
Хмельницький №

Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
«САПР та КМ в науці та виробництві».

З метою популяризації та розвитку інженерної освіти в Україні, за ініціативою 
провідних компаній (АМС Bridge (США, Україна), Progresstech Ukraine (м. Кї .в), 
ТОВ «Софтіко» (м. Київ), ТОВ "Інтерсед Україна" (м. Київ), ННЦ «САПР» 
(м.Хмельницький), що працюють в галузі розробки, впровадження та практичного 
використання систем САПР та комп'ютерного моделювання на підприємствах України та 
світу, на базі Хмельницького національного університету 24 червня 2022 року відбудеться 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Системи автоматизованного 
проектуваня та комп'ютерного моделювання в науці та виробництві.

Для підготовки і проведення конкурсу,

НАКАЗУЮ

1. Створити оргкомітет конкурсу у складі:
- Синюк О М. - проректор з наукової роботи - голова оргкомітету,
- Олександренко В. П. - декан факультету інженерії, транспорту та архітектури,
- Харжевський В. О. професор кафедри галузевого машинобудування та агроінженери, 
-Тімофєєва Л. В. - відповідальна за студентську науково-дослідну роботу.

2. Затвердити програму проведення конкурсу-захисту підсумків наукових робіт 
студентів:
10.00 - відкриття заходу,
10.30 - презентація сучасних програмних рішень в галузі науки і виробництва від

представників компаній,
11.30 - презентація робіт учасниками конкурсу,
15.30 - робота журі конкурсу,
16.30 - нагородження переможців.

3. Затвердити журі конкурсу:
Харжевський В.О., професор кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії 

Хмельницького національного університету - голова журі,
Васильєв А.Ю., доцент кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів 

та машин Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»,
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Горященко С.Л., доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних 
систем Хмельницького національного університету,

Гурко О. Г., заступник завідувача кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій, Харківського національного автомобільно-дорожнього 
університету,

Курской В.С., доцент кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії 
Хмельницького національного університету,

Манойленко О.П., завідувач кафедри прикладної механіки та машин Київського 
національного університету технологій та дизайну,

Марченко М.В., доцент кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії 
Хмельницького національного університету,

Москальова Т.В., доцент кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудув-нні 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»,

Погудіна О.К., в.о. зав. кафедри інформаційних технологій проектування Національного 
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»,

Ткачук В.П., завідувач кафедри технології машинобудування Хмельницького 
національного університету

Хруцький А.О., завідувач кафедри гірничих машин та обладнання, Криворізького 
національного університету.

3. Призначити відповідальним за проведення конкурсу Харжевського В.О.

4. Харжевському В.О., Тімофєєвій Л.В. підготувати Дипломи переможців, 
сертифікати учасників конкурсу, подяки членам журі.

5. Тімофєєвій Л.В. розмістити інформацію про проведення і підсумки конкурсу на 
сайті університету у розділі «Наука».

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи
О.Синюка.

Сергій МАТЮХРектор



ПРОЕКТ НАКАЗУ ВНОСИТЬ: 
Відповідальна за НДР студентів Ji
ПОГОДЖЕНО:
Проректор з HP

Людмила ТІМОФЄЄВА

Олег СИНЮК


