
19 травня 2018 року на базі кафедри систем автоматичного управління і 
електроприводу Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського відбулася підсумкова науково-практична конференція 
Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Конкурсна комісія 
розглянула 39 студентських наукових робіт 50 авторів, що надійшли з 14 закладів 
вищої освіти з 5 країн світу. 

Участь у конкурсі прийняли студенти з України, Китаю, В’єтнаму, Ірану, 
Марокко. Конкурсна комісія розглянула 19 студентських наукових робіт, що 
надійшли 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 

Прізвище, ім’я та 
по батькові 
студента 

(повністю) 

Тема роботи 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

(повністю), посада 
наукового 
керівника 

Назва вищого 
навчального закладу 

(повністю) 

Ревуженко 
Світлана 

Афанасіївна 

Розробка програмного комплексу 
для автоматизованих розрахунків 

магнітного поля та 
електромагнітних параметрів 

турбогенераторів в програмному 
середовищі FEMM 

Мілих Володимир 
Іванович, д.т.н., 

професор 

Національний 
технічний 
університет 

"Харківський 
політехнічний 
інститут" 

Піндер Владислав 
Ігорович Розробка системи автономного 

ходу малої дальності для 
тролейбусів 

Смирний Михайло 
Федорович, д.т.н., 

професор 

Харківський 
національний 

університет міського 
господарства ім. О.М. 

Бекетова 

Окрутний Андрій 
Богданович 

Рябко Світлана 
Володимирівна Розробка схеми 

автокомпенсатора реактивної 
потужності 

Іщенко Іван 
Анатолійович, 

викладач 

Житомирський 
військовий інститут 
ім. С. П. Корольова Потійчук Микола 

Олександрович 

 
Дипломом ІI ступеня 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 
студента 

(повністю) 

Тема роботи 

Прізвище, ім’я, по 
батькові (повністю), 
посада наукового 

керівника 

Назва вищого 
навчального закладу 

(повністю) 

Кропінов 
Віталій 

Романович 

Залежність ККД від схеми 
з’єднання обмоток статора 

двигуна з ротором, що котиться

Єгоров Андрій 
Володимирович, 
к.т.н., доцент 

Національний технічний 
університет 

"Харківський 
політехнічний інститут"

Довгопола Анна 
Сергіївна 

Комп’ютерне моделювання 
енергоощадних режимів систем 

Мірошник 
Олександр 

Харківський 
національний технічний 



електропостачання Олександрович, 
д.т.н., доцент 

університет сільського 
господарства ім. Петра 

Василенка 

Маслянік Інна 
Валеріївна, Інформаційна пошукова 

система для вибору 
електромеханчних пристроїв 
для очистки газових викидів, 
стічних вод та твердих відходів

Шведчикова Ірина 
Олексіївна, д.т.н., 

професор; 
Солошич Ірина 
Олександрівна, 
к.пед.н., доцент 

Київський національний 
університет технологій 

та дизайну, 

Сироватіна 
Наталія 

Леонідівна 

Кременчуцький 
національний 

університет ім. Михайла 
Остроградського 

Cолонуха 
Богдан 

Вікторович, 

Удосконалення 
перетворювального агрегату 
системи електроживлення з 
фотоелектричною сонячною 

батареєю 

Шавьолкін 
Олександр 

Олексійович, д.т.н., 
професор 

Київський національний 
університет технологій 

та дизайну Становський 
Євген 

Юрійович 

Сусік Дмитро 
Юрійович, 

Комп’ютерний тренажер для 
фахівців електроенергетичної 
галузі з практичного придбання 
навичок виконання виробничих 

завдань 

Зачепа Наталія 
Василівна, асистент

Кременчуцький 
національний 

університет ім. Михайла 
Остроградського 

Подтикан 
Олексій 

 
Дипломом ІII ступеня 

Прізвище, ім’я та 
по батькові 
студента 

(повністю) 

Тема роботи 

Прізвище, ім’я, по 
батькові (повністю), 
посада наукового 

керівника 

Назва вищого 
навчального закладу 

(повністю) 

Кулик Данило 
Олегович, Диагностика асинхронного 

двигателя по параметрам 
магнитного поля 

Чорний Олексій 
Петрович, д.т.н., 

професор 

Кременчуцький 
національний 

університет ім. Михайла 
Остроградського 

Карабаш Євген 
Олександрович 

Кісліцин 
Олександр 
Юрійович 

Дослідження процесів 
вирівнювання навантаження 

дводвигунного 
електроприводу з 

синхронними двигунами 

Чорний Олексій 
Петрович, д.т.н., 

професор 

Кременчуцький 
національний 

університет ім. Михайла 
Остроградського Калінін Дмитро 

Дзюба Микола 
Ігорович 

Високотемпературні 
надпровідники – майбутнє 

електроенергетичних 
установок 

Шевченко 
Валентина 

Володимірівна, 
к.т.н., доцент 

Національний 
технічний університет 

"Харківський 
політехнічний інститут"

Аліфіренко Павло 
Ігорович 

Блок живлення 
електроприводу з однофазним 

коректором коефіцієнта 
потужності 

Войтенко 
Володимир 

Андрійович, к.т.н., 
доцент 

Одеський національний 
політехнічний 
університет 

Погрiщак Вадим 
Вадимович 

Електропривод 
електротранспортного засобу 

на базі мотор-колес 

Войтенко 
Володимир 

Андрійович, к.т.н., 
доцент 

Одеський національний 
політехнічний 
університет 



Озулу Антон 
Борисович 

Поліпшення тягових 
характеристик електровозів 

серії ЧС4 

Єріцян Багіш 
Хачикович, к.т.н. 

Національний 
технічний університет 

"Харківський 
політехнічний інститут"

Легенчук 
Катерина 
Сергіївна, 

Розробка інвертора для 
системи інтелектуального 
автономного живлення 

Іщенко Іван 
Анатолійович, 

викладач 

Житомирський 
військовий інститут ім. 

С. П. Корольова Каліберда Дарья 
Віталіївна 

Гончар Владислав 
В’ячеславович 

Дослідження організації 
обліку та аналізу технічного 

стану повітряних ліній 
електропередачі напругою 

0,38 кВ 

Трунова Ірина 
Михайлівна, к.т.н., 

доцент 

Харківський 
національний технічний 
університет сільського 
господарства ім. Петра 

Василенка 

Вжишкевич 
Дмитро Олегович, Індукційна нагрівальна 

установка 

Залізецький 
Анатолій 

Михайлович, 
старший викладач 

Хмельницький 
національний 
університет Свінціцький 

Евген Едуардович 

Вернигора Марія 
Володимирівна 

Моделювання режимів роботи 
системи водопостачання 

Ільченко Олександр 
Володимирович, 
к.т.н., доцент 

ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет» 

Олійник Андрій, Методи розрахунків 
параметрів і характеристик 
силових трансформаторів із 
тривалим напрацюванням на 

відмову 

Прус В’ячеслав 
В’ячеславович, 
к.т.н., доцент 

Кременчуцький 
національний 

університет ім. Михайла 
Остроградського, 

Третяк Надія 
Ланчьжоуський 
транспортний 
університет 

 



 

 



Міжнародний конкурс студентських наукових робіт проводиться з метою 
інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення 
міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння 
ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального 
потенціалу талановитої молоді тощо. Організаційний комітет Конкурсу за 
спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» висловлює 
щиру подяку всім студентам, які взяли участь у Конкурсі, бажає творчої наснаги та 
майбутніх перемог! 

Дякуємо науковим керівникам – за якісну підготовку конкурсантів, усім, хто 
долучився до організації та проведення Конкурсу – за плідну співпрацю і 
запрошуємо до реалізації спільних проектів у майбутньому! 


