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СКЛАД ГАЛУЗЕВОЇ КОМІСІЇ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ КОНКУРСУ 

Голова: 

ОНИЩЕНКО Володимир – професор, доктор економічних наук, ректор 
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Заступники голови: 

ГОЛІК Юрій – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

СТЕПОВА Олена – доктор технічних наук, доцент, завідувачка кафедри 
прикладної екології та природокористування Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Відповідальний секретар: 

ГАНОШЕНКО Олена – кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної 
екології та природокористування Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Члени конкурсної комісії: 

ГОЛІК Юрій – заступник голови, завідувач кафедри теплогазопостачання, 
вентиляції та теплоенергетики Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка», кандидат технічних наук, доцент; 

СТЕПОВА Олена – заступник голови, завідувачка кафедри прикладної 
екології та природокористування Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка», доктор технічних наук, доцент; 

ГАНОШЕНКО Олена – відповідальний секретар, доцент кафедри прикладної 
екології та природокористування Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка», кандидат технічних наук; 

АБЛЄЄВА Ірина – старший викладач кафедри екології та природозахисних 
технологій Сумського державного університету, кандидат технічних наук, (за 
згодою); 

БЄЛОКОНЬ Карина – доцент кафедри прикладної екології та охорони праці 
Запорізького національного університету, кандидат технічних наук, доцент (за 
згодою); 

БІЛИК Тетяна – доцент кафедри екології Національного авіаційного 
університету, кандидат біологічних наук, доцент (за згодою); 

БРИНДЗЯ Ірина – завідувач кафедри екології та географії Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, кандидат біологічних 
наук, доцент (за згодою); 



ВНУКОВА Наталія – завідувач кафедри екології Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету, доктор технічних наук, професор (за 
згодою);  

ГАВРИЛЮК Максим – доцент кафедри екології та агробіології Навчально-
наукового інституту природничих наук Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, кандидат біологічних наук, доцент (за згодою); 

ГОМЕЛЯ Микола – завідувач кафедри екології та технології рослинних 
полімерів Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний університет імені І. Сікорського», доктор технічних наук, професор 
(за згодою); 

ІЛЛЯШ Оксана – доцент кафедри прикладної екології та 
природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка», кандидат технічних наук, доцент; 

КАТКОВ Михайло – доцент кафедри міських та регіональних екосистем 
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 
Бекетова, кандидат технічних наук, доцент (за згодою); 

КОСТЕНКО Віктор – завідувач кафедри природоохоронної діяльності 
Донецького національного технічного університету, доктор технічних наук, 
професор (за згодою); 

КЛИМЕНКО Микола – завідувач кафедри екології Національного 
університету водного господарства та природокористування, доктор 
сільськогосподарських наук, професор (за згодою); 

КРАМАРЕНКО Сергій – професор кафедри генетики, годівлі тварин та 
біотехнології Миколаївського національного аграрного університету, доктор 
біологічних наук, професор (за згодою); 

КРУСІР Галина – завідувач кафедри екології та природоохоронних 
технологій Одеської національної академії харчових технологій, доктор технічних 
наук, професор (за згодою); 

ЛУКАШОВ Дмитро – завідувач кафедри екології та зоології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, 
професор (за згодою); 

МАЛЬОВАНИЙ Мирослав – завідувач кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища Національного університету «Львівська політехніка», 
доктор технічних наук, професор (за згодою); 

МАСІКЕВИЧ Юрій – професор кафедри гігієни та екології Буковинського 
державного медичного університету, доктор біологічних наук, професор (за 
згодою); 



НЕКОС Алла – завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор географічних 
наук, професор (за згодою); 

ПЕТРУК Василь – директор інституту екологічної безпеки та моніторингу 
довкілля Вінницького національного технічного університету, доктор технічних 
наук, професор, заслужений природоохоронець України (за згодою); 

ПЛЯЦУК Леонід – завідувач  кафедри екології та природозахисних 
технологій Сумського державного університету, доктор технічних наук, професор 
(за згодою); 

ПРИСЕДСЬКИЙ Юрій – професор кафедри ботаніки та екології Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, доктор біологічних наук, доцент (за 
згодою); 

РИЛЬСЬКИЙ Олександр – завідувач кафедри загальної та прикладної 
екології та зоології Запорізького національного університету, доктор біологічних 
наук, професор (за згодою); 

РУБАН Еліна – доцент кафедри нормальної фізіології та паталогічної 
фізіології Державного закладу «Луганський державний медичний університет» м. 
Рубіжне, кандидат біологічних наук, доцент (за згодою); 

САФРАНОВ Тамерлан – завідувач кафедри прикладної екології Одеського 
державного екологічного університету, доктор геолого-мінералогічних наук, 
професор (за згодою); 

СКЛЯР Вікторія – завідувач кафедри екології та ботаніки Сумського 
національного аграрного університету, доктор біологічних наук, професор (за 
згодою); 

СМОЛЯР Наталія – доцент кафедри прикладної екології та 
природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка», кандидат біологічних наук, доцент; 

ТКАЧЕНКО Тетяна  – професор кафедри охорони праці та навколишнього 
середовища Київського національного університету будівництва та архітектури,  
доктор технічних наук, професор (за згодою); 

ТКАЧУК Олександр – доцент кафедри екології та охорони навколишнього 
середовища Вінницького національного аграрного університету, доктор 
сільськогосподарських наук, доцент (за згодою); 

ТРОХИМЕНКО Ганна – завідувач кафедри екології та природоохоронних 
технологій Національного університету кораблебудування імені Адмірала 
Макарова, доктор технічних наук, професор (за згодою); 

ЧЕМЕРИС Інгріда – завідувачка кафедри загальної екології, педагогіки та 
психології Черкаського державного технологічного університету, кандидат 
біологічних наук, доцент (за згодою); 



ЧУГАЙ Ангеліна – декан природоохоронного факультету Одеського 
державного екологічного університету, доктор технічних наук, доцент (за згодою);  

ШМАНДІЙ Володимир – завідувач кафедри екологічної безпеки та 
організації природокористування Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор (за згодою). 

 
ПЛАН  РОБОТИ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ КОНКУРСУ 

  
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Екологія» буде проведений у форматі відеоконференції  

з використанням платформи ZOOM 

 
17 березня, середа 

1100 – 1130  218 Відкриття конференції конкурсу. Вступне слово. 
Время: 17 мар. 2021 10:30 AM Киев 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87231318166?pwd=V2RXMXNRa3ZUVjV

LR3h0bVR2NFZmUT09 

Идентификатор конференции: 87231318166 

Код доступа: 136665 
1130 – 1400 218 Засідання науково-практичної конференції ІІ туру Конкурсу  

Посилання для приєднання: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87231318166?pwd=V2RXMXNRa3ZUVjV

LR3h0bVR2NFZmUT09 

Идентификатор конференции: 872 3131 8166 

Код доступа: 136665 
1400 – 1500  Перерва 
1500 – 1630 218 Засідання науково-практичної конференції ІІ туру Конкурсу 

18 березня, четвер 
900 – 1300  218 Засідання науково-практичної конференції ІІ туру Конкурсу  

Посилання для приєднання: 
https://us02web.zoom.us/j/89081989030?pwd=dVVwajRhUWNPbnl3

ODFka0VPVnFsZz09 

Идентификатор конференции: 890 8198 9030 

Код доступа: 681402 
1300 – 1400  Перерва 
1400 – 1700 218 Засідання науково-практичної конференції ІІ туру Конкурсу 

19 березня, п’ятниця  
1000 – 1030  218 Обговорення результатів конкурсу та підведення підсумків  



Результати конкурсу та список переможців буде оприлюднено на сайті 
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка» за посиланням: https://nupp.edu.ua/event/konkurs-studentskikh-
naukovikh-robit-zi-spetsialnosti-yekologiya.html 

 
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
Порядок представлення та захистів наукових студентських робіт буде 

здійснено відповідно реєстраційного номеру роботи 
 

Галузева конкурсна комісія здійснює оцінювання представлення та захисту 
наукових студентських робіт за наступними критеріями: 

 
 Наявність публікацій (0-15 балів)  Наукова новизна (0-10 балів) 
 Наявність впровадження (0-15 балів)  Якість зробленої доповіді (0-10 балів) 
 Якість оформлення роботи (0-5 балів)  Демонстраційний матеріал (0-10 балів) 
 Особистий внесок (0-10 балів)   Якість відповідей на питання (0-15 балів) 
 Актуальність теми (0-10 балів)   

 
Довідки за телефонами 

 
 (050) 925-50-94 – Степова Олена Валеріївна; 
 (050) 134-78-50 – Ганошенко Олена Миколаївна  
 

Регламент роботи: 
 

Тривалість доповідей на  конференції        – до 8 хв. 
Тривалість виступів у дебатах                     – до 2 хв. 
 

Робочі мови науково-практичної конференції конкурсу: 
українська, англійська. 
 

Місце проведення науково-практичної конференції конкурсу: 
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
Адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 218 центрального корпусу 



ДЛЯ НОТАТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


