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Початок квітня ознаменувався 
визначною подією для цілеспрямо
ваної студентської молоді ХНТУСГ та 
України в цілому, а саме -  проведен
ням II туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт «Технічне 
забезпечення АПК». Цей захід зібрав 
молодих науковців зі всієї України, які 
продемонстрували свої здобутки та 
окреслили цілі на майбутнє науки в на
шій державі.

Конкурс проходив в рамках Між
народної науково-практичної конфе
ренції студентів, аспірантів і молодих 
вчених «Молодь і технічний прогрес в 
АПК», яка відбулася 7-8 квітня на базі 
Харківського національного технічного 
університету сільського господарства 
імені Петра Василенка. Після урочис
того відкриття, проректор з наукової 
роботи ХНТУСГ, д .т.н ., професор Войтов 
Віктор Анатолійович запросив учасни
ків конкурсу до конференц-зали, де на 
них вже чекало журі конкурсу. Після 
привітального слова членів журі поча
лось жеребкування, яке визначило по
рядок доповідей конкурсантів.

Свої доповіді представили 12 
учасників з провідних ВНЗ України, які 
продемонстрували цілеспрямованість, 
впевненість, новизну та актуальність 
наукових робіт. За регламентом на до
повідь було відведено 10 хвилин, але 
об'єм деяких робіт був занадто вели
ким і учасники витрачали більше часу 
на те, щоб розкрити суть своїх дослі
джень.

Після довгої наради члени журі 
оголосили подяку за участь у конкурсі, 
побажали наснаги на майбутні звер
шення та здоров'я для їх втілення.

Дипломи третього ступеню, цін
ні призи, грамоти та сертифікати учас
ника, отримали конкурсанти:

- Драган Микола Володимирович 
(Уманський національний університет 
садівництва);

- Логуш Дмитро Іванович (ВП НУБІП 
України «Бережанський агротехнічний 
інститут»);

- Бондаренко Олексій Юрійович, 
Федій Богдан Сергійович (Полтавська 
державна аграрна академія);

- Петрук Руслан Юрійович (Харків
ський національний технічний універ
ситет сільського господарства імені Пе
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- Катрич Сергій Петрович (Микола

ївський національний аграрний універ
ситет);

- Яцунський Петро Петрович (Львів
ський національний аграрний універ
ситет).

Дипломи другого ступеню, грамоти 
та сертифікати учасника отримали кон
курсанти:

- Василенко Тетяна Сергіївна (Він
ницький національний аграрний уні
верситет);

- Кіральгазі Іван Іванович (Луган
ський національний аграрний універ
ситет);

- Гурнак Сергій Юрійович (Таврій
ський державний агротехнологічний 
університет);

Дипломи першого ступеню, грамо

ти та сертифікати учасника отримали 
конкурсанти:

- Бекетова Інна Сергіївна (Харків
ський національний технічний універ
ситет сільського господарства імені Пе
тра Василенка ННІ МСМ);

- Цьопич Катерина Борисівна (Жи
томирський національний агроеколо
гічний університет).

Вітаємо усіх учасників та дякує
мо за активну участь у проведенні кон
курсу!

СИРОВИЦЬКИЙ Кирило, 
заступник директора ННІ МСМ.


