
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

галузевої конкурсної комісії міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за 

напрямом 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

від “02” червня 2017 року 

Конкурсна комісія  розглянула 29 студентських наукових робіт, що надійшли з 

10 вищих навчальних закладів. 

На підсумковій конференції  виступило 21 студент з 10 вищих навчальних 

закладів. 

На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників конференції галузева 

конкурсна комісія вирішила визнати претендентами на переможців Конкурсу та 

нагородити: 

Дипломом І ступеня 

ПІБ студента Тема роботи 
ПІБ наукового 
керівника 

Назва ВНЗ 

 
Абишева Д. К. 

 

Исследование токов частичных 
разрядов подвесных изоляторов 

опор ВЛЭП 

Каверин В. В., 
к.т.н., доцент 

Карагандинський 
державний технічний 

університет 

Сусік Д. 
Експертна система по визначенню 

якості електричної енергії 
Зачепа Ю. В., 
к.т.н., доцент 

Кременчуцький 
національний університет 

імені Михайла 
Остроградського 

Вернигора М. В. 
Аналітичне дослідження роботи 
асинхронного двигуна у режимі 

рушання 

Титюк В.К. 
к.т.н., доцент 

Криворізький 
національний університет 

Любарцев В.В. 
Вирішення задачі витрат на 
електроенергію за допомогою 

нейронних мереж 

Саєнко Ю.Л., 
д.т.н., проф. 

Приазовський державний 
технічний університет 

Рибалка О. О. 

Синтез та дослідження системи 
активної компенсації пружних 

коливань підвіски транспортного 
засобу 

Волянський Р. 
С., к.т.н., доц. 

Дніпровський державний 
технічний унверситет 

Дипломом ІІ ступеня 

Ракитин В.Н. 
Разработка имитационной модели 
рабочей клети стана холодной 

прокатки 

Сивякова Г.А., 
к.т.н., доц. 

Карагандинський 
державний 

індустріальний 
університет 

Зайцев О. О. Імітаційна електромеханічна 
система дизель-генераторної 

установки 

Бушер В.В.,  
д.т.н., проф. 

Одеський національний 
політехнічний 
університет 

Ільченко Р.А. 
Eнергоефективні структури 

гібридних транспортних засобів 
Козакевич І.А., 
к.т.н./доц. 

Криворізький 
національний 
університет 

Мазур А. С. 
Автоматизована система 

водопостачання, яка складається з 
двох насосних агрегатів 

Мошноріз М. 
М., к.т.н., доц. 

Вінницький 
національний технічний 

університет 



Пальчик І. М. 
Віддалена лабораторія з курсу 

“Теорія електрорприводу” 
Аніщенко М.В. 
к.т.н., доц. 

Національний технічний 
університет 

"Харківський 
політехнічний інститут" 

Майборода С. В. 
Експрес-методи визначення 

параметрів асинхронних двигунів в 
динамічних режимах 

Чорний О.П., 
д.т.н., проф. 

Кременчуцький 
національний 

університет імені 
Михайла 

Остроградського 

Волочай А. Г. 

Використання фіктивних джерел 
живлення при ідентифікаціїї 

параметрів асинхронного двигуна 
енергетичним методом 

Ромашихін Ю. 
В., к.т.н.,доц. 

Кременчуцький 
національний 

університет імені 
Михайла 

Остроградського 
Дипломом ІІІ ступеня 

Тирак 
Олександр 

Design of cooling system control 
clinker in the cement industry 

Комада Павел, 
Phd, Politechnika 

Lubelska Наумчук 
Олександр, Phd 

Політехніка 
Любельська 

Алтыбаев О.А. 
Исследование возможностей 

сервоприводов для создания BIAM-
роботов 

Дружинин В.М., 
ст. преподаватель 

Карагандинський 
державний 

індустріальний 
університет 

Петрик Я. О. Електропривод автоматичної сіялки 
Бушер В.В., 
д.т.н., проф. 

Одеський національний 
політехнічний 
університет 

Мальченко В. О. 
Розробка лабораторної роботи 
електропривод з двигуном 

постійного струму 

Найденко О.В. 
к.т.н., доц. 

Одеський національний 
політехнічний 
університет 

Зінчук С. М. 
Розробка електроприводу з 

вентильним двигуном з постійними 
магнітами 

Бібік А.В., старш. 
викл. 

Одеський національний 
політехнічний 
університет 

Устименко В.А. 
Розробка та налаштування системи 

керування ліфтом 
Рожненко Ж.Г. 
к.т.н., доц. 

Криворізький 
національний 
університет 

Прядко А. О., 
Баволар Мартін 

Structural and system analysis and 
calculation of magnetic field in the 

working area of polygradient separator

Шведчикова І.О., 
д.т.н., проф 

Сєвєродонецьк, 
Східноукраїнський 

національний 
університет імені 
Володимира Даля

Лященко В. Д. 
Оптимізація процесів перетворення 
електромагнітної енергії в колі Чуа 

Волянський Р. С., 
к.т.н., доц. 

Дніпровський 
державний технічний 

унверситет 

Горпиненко В.С. 

Проблема моделювання 
синхронного двигуна при 

параметричній нестійкості розвязків 
його математичної моделі 

Чорний О.П., 
д.т.н., проф. 

Кременчуцький 
національний 

університет імені 
Михайла 

Остроградського 

Сергієнко І.С. 
Одноконтурна система стабілізації 
швидкості з дробновимірним ПІД 

регулятором 

Сергієнко С. А., 
к.т.н., доц. 

Кременчуцький 
національний 

університет імені 
Михайла 

Остроградського 
 


