
Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний університет» 

ДВНЗ«ПДТУ»

Н А К А З
27 січня 2021 м. Маріуполь № _______ 07-05

Про створення галузевої 
конкурсної комісії

і

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
24.11.2020 р. № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 
навчальному році» для організації та проведення II туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Енергетика»

НАКАЗУЮ:

1. Створити галузеву конкурсну комісію у наступному складі:
1) Волошин В’ячеслав Степанович -  ректор ДВНЗ «ПДТУ», 

д-р техн, наук, проф., голова комісії;
2) Ленцов Ігор Альбертович -  проректор з наукової роботи 

ДВНЗ «ПДТУ», канд. техн, наук, доцент, заступник голови;
3) Саєнко Юрій Леонідович -  декан енергетичного факультету 

ДВНЗ «ПДТУ», д-р техн, наук, проф., заступник голови;
4) Бараненко Тетяна Костянтинівна -  доцент кафедри промислових 

теплоенергетичних установок і теплопостачання ДВНЗ «ПДТУ», 
канд. техн, наук, доцент, відповідальний секретар.

Номінація «Теплоенергетика»:
1) Бежан Володимир Андрійович -  завідувач кафедри промислових 

теплоенергетичних установок і теплопостачання ДВНЗ «ПДТУ», 
канд. техн, наук;

2) Ботман Роман Володимирович -  головний енергетик 
ККП «МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА» (за згодою);

3) Ванєєв Сергій Михайлович -  завідувач кафедри технічної 
теплофізики Сумського державного університету, канд. техн, наук, доцент 
(за згодою);

4) Євченко Віталій Миколайович -  перший проректор ДВНЗ «ПДТУ», 
канд. техн, наук, доцент;



5) Маслов Володимир Олександрович’ -  професор кафедри 
промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання 
ДВНЗ «ПДТУ», д-р техн, наук, проф.;

6) Пінчук Валерія Олександрівна -  завідувач кафедри енергетичних 
систем та енергоменеджменту Національної металургійної академії України, 
д-р техн, наук, проф. (за згодою);

7) Соловйов Олександр Олександрович -  доцент кафедри експлуатації 
суднових енергетичних установок Азовського морського інституту 
Національного університету «Одеська морська академія», канд. техн, наук, 
доцент (за згодою);

8) Хмельнюк Михайло Георгійович -  завідувач кафедри холодильних 
установок і кондиціювання повітря Інституту холоду, кріотехнологій та 
екоенергетики ім. В.С.Мартиновського Одеської національної академії 
харчових технологій, д-р техн, наук, проф. (за згодою).

Номінація «Електроенергетика»:
1) Бурлака Володимир Володимирович -  професор кафедри систем 

автоматизації та електроприводу ДВНЗ «ПДТУ», д-р техн, наук, доцент;
2) Бурлуцький Олег Миколайович -  начальник Приазовських 

високовольтних електричних мереж акціонерного товариства 
«ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (за згодою);

3) Говоров Пилип Парамонович -  керівник центру енергоефективних 
технологій, професор кафедри світлотехніки та джерел світла Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова, 
д-р техн, наук, проф. (за згодою);

4) Дегтярьов Олексій Пилипович -  генеральний директор акціонерного 
товариства «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (за згодою);

5) Довгалюк Оксана Миколаївна -  професор кафедри передачі 
електричної енергії Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», канд. техн, наук, доцент (за згодою);

6) Ковальова Вікторія Євгенівна -  завідувач кафедри 
електроенергетичних комплексів та систем ДВНЗ «ПДТУ», канд. техн, наук, 
доцент;

7) Лежнюк Петро Дем’янович -  завідувач кафедри електричних станцій 
і систем Вінницького національного технічного університету, д-р техн, наук, 
проф. (за згодою);

8) Саєнко Юрій Леонідович -  декан енергетичного факультету 
ДВНЗ «ПДТУ», д-р техн, наук, проф.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 
роботи Ленцова І.А.

Ректор В. С. Волошин


