
В Академії в рамках діяльності Центру ведеться наукова робота із студентами.  

Результатом такої діяльності стали перемоги студентів у чисельних конкурсах 

різного рівня, зокрема, інженерно-технологічного факультету Академії. 
 

2009 – 2010 навчальний рік 

На здобуття  

премій молодих вчених і студентів 

вищих навчальних закладів,  

що присуджується Національною 

академією наук України 

Здобули нагороди: 

1. Браженко С.А., студентка 2 курсу магістратури 

ІТФ – грамоту НАНУ за наукову роботу 

«Вдосконалення конструкції просапних 

культиваторів». 

На Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук 

 

 

Здобули нагороди: 

1. Знова Л.В., студентка 4 курсу ІТФ – Диплом І 

ступеня за наукову роботу «Переробка 

сільськогосподарських відходів – покращення 

екосистеми України»; 

2. Задворнов Я.М., студент 4 курсу ІТФ, Знова 

С.П., студент 3 курсу ІТФ, Хоменко О.С., студент 

2 курсу магістратури ІТФ – Диплом ІІІ ступеня за 

наукову роботу «Нанотехнології при приготуванні 

і використанні змащувально-охолоджувальних 

рідин при різанні металів». 

На ІV Всеукраїнському  

молодіжному конкурсі  

«Новітній інтелект України» 

Зайняли почесні місця: 

1. Знова Л.В., студентка 4 курсу ІТФ, фіналістка 

конкурсу з науковою роботою «Що робити, щоб 

вирішити проблему навали сміття в Україні»; 

2. Браженко С.А., студентка 2 курсу магістратури 

ІТФ – друге місце на регіональному етапі за 

наукову роботу «Які умови необхідно створити в 

Україні для розвитку креативно мислячої 

особистості». 

На конкурсі 2009/10  

Стипендіальної програми  

«Завтра UA» 

 фонду Віктора Пінчука 

 
 

Стали стипендіатами: 

1. Стороженко Н.В., студентка 4 курсу ІТФ з 

науковою роботою «Удосконалення технології 

утримання свиноматки з поросятами шляхом 

модернізації станка»; 

2. Браженко С.А., студентка 2 курсу магістратури 

ІТФ з науковою роботою «Удосконалення засобів 

механізації технологічного процесу вирощування 

просапних культур»; 

3. Знова Л.В., студентка 4 курсу ІТФ з науковою 

роботою «Удосконалення технології вирощування 

картоплі шляхом модернізації установки і 

розробки інсектициду». 

 

 



2010 – 2011 навчальний рік 

Знова Любава Валеріївна, студентка 

магістратури 1 курсу 

 

 

 переможниця у конкурсному доборі 

стипендіальної програми Віктора Пінчука;  

 отримана винагорода у конкурсі наукових 

робіт «Зробимо Україну енергоощадною» фонду 

Леоніда Кучми;  

 нагороджена грамотою МОНУ, за підписом         

Д.В. Табачника, за перемогу у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук з 

напрямку «Машини та засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва»;  

 нагороджена грамотою за високий рівень 

підготовки наукової роботи у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з 

природничої, гуманітарної та технічної тематики. 

Гапоненко Олександр Іванович, 

студент магістратури 2 курсу 

 Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з 

природничої, гуманітарної та технічної тематики. 

Педора Євгеній Володимирович, 

студент 3 курсу 

 Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з 

природничої, гуманітарної та технічної тематики;  

 нагороджений Дипломом ІІ ступеня 

«Винахідник ПДАА» №12. 

Головко Алла Павлівна,  

студентка 1 курсу магістратури 

 Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з 

природничої, гуманітарної та технічної тематики. 

Кривошеєв Василь Вікторович,  

студент 3 курсу 

 Нагороджений грамотою за високий рівень 

підготовки наукової роботи у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з 

природничої, гуманітарної та технічної тематики; 

 нагороджений Дипломом ІІ ступеня 

«Винахідник ПДАА» №13. 

Остапенко Олександр Вікторович, 

студент 3 курсу 

 нагороджений грамотою за високий рівень 

підготовки наукової роботи у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з 

природничої, гуманітарної та технічної тематики; 

 нагороджений дипломом ІІІ ступеня 

«Винахідник ПДАА» №15. 

2011 – 2012 навчальний рік 

Знова Любава 

Валеріївна,  студентка 

магістратури 2 курсу 

 переможниця у регіональному конкурсі «Молодь 

року»; 

 нагороджена грамотою Головного управління 

економіки Полтавської ОДА за високі досягнення у 

науково-винахідницькій діяльності. 



Педора Євгеній 

Володимирович, студент 4 

курсу 

 Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській науково-

практич-

ній конференції молодих учених і студентів «Інформацій

ні  

та  комп’ютерно-інтегровані технології управління»; 

 Нагороджений грамотою Головного управління 

економіки Полтавської ОДА за високі досягнення у 

науково-винахідницькій діяльності. 

Твердохліб Олексій 

Володимирович,  

студент 4 курсу 

 Нагороджений грамотою Головного управління 

економіки Полтавської ОДА за високі досягнення у 

науково-винахідницькій діяльності. 

Бєловол Юрій Юрійович,  

студент 5 курсу 

 Нагороджений грамотою Головного управління 

економіки Полтавської ОДА за високі досягнення у 

науково-винахідницькій діяльності 

Кривошеєв  Василь Вікторови

ч, студент 3 курсу 

 Нагороджений грамотою Головного управління 

економіки Полтавської ОДА за високі досягнення у 

науково-винахідницькій діяльності 

Остапенко Олександр Вікторо

вич 

студент 3 курсу 

 Нагороджений грамотою Головного управління 

економіки Полтавської ОДА за високі досягнення у 

науково-винахідницькій діяльності 

Хорішко Андрій 

Анатолійович, студент 

магістратури 2 курсу 

 Нагороджений грамотою Головного управління 

економіки Полтавської ОДА за високі досягнення у 

науково-винахідницькій діяльності. 

Бочарова Яна Андріївна, 

студентка 2 курсу 

 Нагороджена грамотою на Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих учених і студентів 

«Інформаційні та комп’ютерно-інтегровані технології 

управління». 

2012 – 2013 навчальний рік 

Педора Євгеній 

Володимирович, студент 1 

курсу магістратури 

 переможець Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за спеціальністю «Охорона праці» – 

Диплом ІІІ ступеня; 

 переможець Конкурсу стипендіальної програми 

фонду Віктора Пінчука. 

Бочарова Яна Андріївна, 

студентка 3 курсу 

 

 переможець Всеукраїнської олімпіади зі 

спеціальності «Інтелектуальна власність» – посіла 2 

місце 

2013 – 2014 навчальний рік 

Бочарова Яна Андріївна, 

студентка 4 курсу 

 

 Переможець Конкурсу стипендіальної програми 

фонду Віктора Пінчука. 

 Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських 

науковий робіт  зі спеціальності «Інтелектуальна 

власність» – посіла 3 місце. Тема: «Правова охорона 

сільськогосподарських об’єктів біотехнологій», м. 

Донецьк 

 



Бондаренко Олексій 

Юрійович,  

студент 3 курсу  

 Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських 

науковий робіт  зі спеціальності – посів 3 місце «Охорона 

праці при внесенні твердих органічних добрив», зі 

спеціальності «Охорона праці» (м. Харків) 

 Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських 

науковий робіт – здобув 3 місце «Вдосконалення засобів 

механізації внесення мінеральних добрив», зі 

спеціальності «Машини та засоби механізації сільського 

господарства». – (Харків). 

 

2014 – 2015 навчальний рік 

 

Бондаренко Олексій 

Юрійович,  

студент 4 курсу 

–  На основі технічних рішень розроблених на базі 

Центра по життєзабезпеченню екобудинків студентом 4 

курсу інженерно-технологічного факультету О. Ю. 

Бондаренком на ІІ Мжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених «Відновлювальна 

енергетика, новітні автоматизовані електротехнології в 

біотехнічних системах» (м. Київ, НУБіП України, 15 – 16 

жовтня 2014 р.), була представлена комплексна розробка, 

яка за результатами доповіді відмічена Сертифікатом І 

ступеня. 

– Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських 

науковий робіт за напрямком «Технічне забезпечення 

АПК» – здобув І місце «Підвищення якості 

технологічного процесу догляду за картоплею» (м. 

Харків, Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка). 

 

 

 
 

Каланча Олександра 

Володимирівна 

студентка 5 курсу 

 

– Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських 

науковий робіт – здобула І місце зі спеціальності 

«Інтелектуальна власність». – (м. Київ, Національний 

університет імені Тараса Шевченка). 



  

Активна винахідницька робота в Академії сприяє популяризації інтелектуальної 

власності на Полтавщині.  

 


