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24 березня, на базі Харківського
національного технічного університету
імені Петра Василенка відбувся II тур
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт за напрям ком спеці
альності "М а ш и н и і засоби механізації
сільськогосподарського виробництва".
Д о складу конкурсної комісії уві
йшли: голова комісії - Войтов Віктор
Анатолійович д.т.н., професор, про
ректор з наукової роботи ХНТУСГ; за
ступник голови - Науменко Олександр
Артемович, к.т.н., професор, директор
ННІ Технічного сервісу; члени комісії Скобло Тамара Семенівна, д.т.н., про
фесор; Сідаш енко Олександр Іванович,
к.т.н., професор; Лєбєдєв Анатолій Тихонович та ін.
Конкурсна комісія розглянула 49
студентських наукових робіт, що надій
шли з 22 вищих навчальних закладів
(64 студента - автора).
На підсумковій науково-практичній конференції виступило 19 сту
дентів з 14 вищ их навчальних закладів.
А наступного дня, в актовій залі
ХНТУСГ Н авчально-науковим інститу
том технічного сервісу була організо
вана і проведена М іж на родн а наукова
сесія «ІН Н О ВАЦ ІЙ Н І ПРОЕКТИ В ГАЛУЗІ
ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ М А Ш И Н ».
На початку заходу всіх присутніх
привітав ректор університету Леонід
Тіщенко. У своїй пром ові він висловив
вдячність гостям, а також колегам за
той внесок у розвиток науки, наукові
досягнення та розробки, які д опом ага
ють істотно збільшувати якість продук
ції, що виробляється.
Н аступним етапом заходу ста
ло нагородж ення молодих науковців,
яких привітали не тільки присутні, а й
виконавці кафедри культурних універсалій.
В рамках наукової сесії працю 
вали чотири між народні науково-практичні конференції відповідно до про
блематики проф ілю ючих кафедр:
1. Сучасні напрямки вдосконален
ня технічних систем і технологій у тва
ринництві.
2. Технічний сервіс м аш ин для рос
линництва.
3. Технологічні системи рем онтно
го виробництва.

4. Д еревооброблю вальні технології
та системотехніка лісового комплексу.
Транспортні технології.
М етою сесії було: узагальнення
вітчизняного та закордонного досвіду
з дослідження, розроблення й впро
вадження конкурентоспроможних, ре
сурсозберігаючих проектів (технологій,
способів реновації, створення нових
матеріалів та технічних засобів) для ін
новаційного розвитку технічного серві
су м аш ин АПК і визначення пріоритет
них напрямків подальших досліджень.
У роботі конференції взяли
участь представники 51 организації.
Серед них: Японія - 1 вуз, Росія - 2

вузи, Бєларусія - 1 вуз, Данія - 1 фірма,
Польша - 1 вуз.
Наукові установи академії наук
України - 1 - НАН та 4 НААН Україна 36 вузів та 4 підприємства.
Представлено для участі в кон
ференції було 156 доповідей. Подали
заявки на участь: 39 докторів наук, 103
кандидатів наук, 34 аспіранти, 47 інже
нерів.
М атеріали конференції опублі
ковані у 3-х збірниках та 2-х випусках
ж урналу з загальною кількістю 1125
сторінок, до яких увійш ло 110 статей.
Прес-цент р ННІ ТС.

