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НАКАЗ
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Про створення робочих комісій 
конкурсу СНР з ІСТ

Відповідно до вимог «Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових 
робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України № 605 від 18.04.2017 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15 травня 2017 року за № 620

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити журі у складі:
Говорущенко Т О., д.т.н, професор, завідувачка кафедри комп'ютерної інженерії та 

системного програмування Хмельницького національного університету - голова журі,
Антоненко С. В., к.т.н., доцент кафедри математичного забезпечення ЕОМ 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,
- Бармак О.В., д.т.н, професор, завідувач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних 

технологій Хмельницького національного університету,
Березький О.М., д.т.н., професор, завідувач кафедри комп'ютерної інженерії.

Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль),
- Висоцька О.В., д.т.н., професор, завідувачка кафедри радіоелектронних та 

біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій Національного аерокосмічного 
університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,

- Грицюк П.М., д е н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій та 
економічної кібернетики Національного університету водного, господарства та 
природокористування (м. Рівне),

- Дяченко О.Ф., к.п.н., доцент кафедри математичних методів та- системного аналізу 
Маріупольського державного університету,

Ланде Д.В., д.т.н., професор, с.н.с., завідувач відділу спеціалізованих засобів 
моделювання Інституту проблем реєстрації інформації НАН України,

- Мельников О.Ю., к.т.н., доцент кафедри інтелектуальних систем прийняття
рішень Донбаської державної машинобудівної академії,

- Олійник В.П., к.т.н, доцент кафедри радіоелектронних та біомедичних
комп’ютеризованих засобів і технологій Національного аерокосмічного університету імені 
М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
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- Павленко В.Д., д.т.н., професор кафедри комп'ютеризованих систем управління 
Одеського національного політехнічного університету,

- Павлова О.О., доктор філософії, асистент кафедри комп'ютерної інженерії та 
системного програмування Хмельницького національного університету,

- Приставка ПО., Д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної математики 
Національного авіаційного університету,

- Поліщук В.В., к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення систем ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»,

Пономаренко Р.М., к.ф.-м.н., ассистент кафедры информационных систем и
технологий КНУ им. Тараса Шевченка,

- Редько І.В., д.ф.-м.н, професор кафедри конструювання електронно-обчислювальної 
апаратури Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»,

- Симбірський Г.Д., к.т.н., доцент кафедри інформатики та прикладної математики 
Харківського національного автомобільно-дорожного університету,

- Сова О.Я., д.т.н., с.н.с. начальник кафедри автоматизованих систем управління
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут,

- Шевченко В.Л., д.т.н., професор кафедри програмних систем і технологій. Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка,

- Шендрик В.В., к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук Сумського державного 
університету.

2. Затвердити апеляційну комісіюІІ етапу II туру у складі:
- Лавров Є. А., д.т.н., професор кафедри комп'ютерних наук Сумського державного 

університету - голова апеляційної комісії,
Іванова О.М., к.т.н., доцент кафедри цифрової економіки та системного аналізу 

Київського національного торговельно-економічного університету,
- Кунгурцев О. Б., д.т.н., професор кафедри системного програмного забезпечення 

Одеського політехнічного університету,
П’ятикоп О. Є., к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет»,
- Степанов М. М., д.т.н., професор кафедри інформаційних систем та технологій 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
- Строкань О. В., к.т.н. доцент, завідувач кафедри комп'ютерних наук Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного,
- Циганок В. В., д.т.н. с.н.с., завідувач лабораторії систем підтримки прийняття рішень 

Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.

3. Контроль за виконанням наказу і дотриманням вимог «Положення про конкурс» 
покласти на проректора з наукової роботи Синюка О. М.

В.о. ректора икола СКИБА



ПРОЕКТ НАКАЗУ ВНОСИТЬ:

Відповідальна за НДР студентів Людмила ТІМОФЄЄВА

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з HP Олег СИНКЖ


