
Підсумки студентської олімпіади та наукової конференції 

21 квітня 2016 року на кафедрі експлуатації та ремонту машин Кіровоградського національного 

технічного університету відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі». Одночасно на кафедрі ЕРМ 

проходила Х Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

«Підвищення надійності машин і обладнання». 

 
Участь у фінальній частині олімпіади взяло майже півсотні студентів провідних транспортних та 

агропромислових вищих навчальних закладів України. За підсумками розв’язання конкурсних завдань, 

журі визнало призерами олімпіади зі спеціальності «Транспортні технології та засоби в 

агропромисловому комплексі» студентів: 

І місце – Артем Головатий (Кіровоградський національний технічний університет). 

*** 

ІІ місце – Микола Бублей (Харківський автомобільно-дорожній університет); 

ІІ місце – Олександр Гришай (Харківський автомобільно-дорожній університет); 

ІІ місце – Альона Волченко (Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені П. Василенка). 

ІІ місце – Владислав Сандул (Кіровоградський національний технічний університет). 

*** 

ІІІ місце – Владислав Бригінець (автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький національний 

університет»); 

ІІІ місце – Анастасія Полудень (Миколаївський національний аграрний університет); 

ІІІ місце – Марина Велика (Дніпропетровський державний агроекономічний університет); 

ІІІ місце – Анастасія Шишняк (Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені П. Василенка); 

ІІІ місце – Катерина Сененко (Харківський автомобільно-дорожній університет) 

ІІІ місце – Олександр Левківський (Житомирський державний технологічний університет); 

ІІІ місце – Олександр Філіпчук (Кіровоградський національний технічний університет). 



 
Як повідомив голова журі Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання», доктор технічних наук, 

професор кафедри експлуатації та ремонту машин Кіровоградського національного технічного 

університету Віктор Аулін, для участі у конференції було представлено майже 30 доповідей від 

аспірантів і здобувачів, та майже 90 доповідей від студентів 24-х університетів України. 

Тематика наукових робіт, які обговорювались цього року на конференції: фізичні та математичні 

основи надійності машин і обладнання; закономірності процесів тертя та зношування вузлів деталей та 

робочих органів машин і обладнання; підвищення зносостійкості деталей та вузлів 

сільськогосподарської та транспортної техніки; технологічні методи підвищення надійності деталей 

машин і обладнання; конструкторські рішення підвищення надійності вузлів, деталей та робочих 

органів; експлуатаційна надійність сільськогосподарської та транспортної техніки; підвищення 

надійності транспортних систем та транспортних засобів і забезпечення належного рівня якості 

пасажирських та вантажних перевезень. 

Призові місця конкурсу наукових робіт Х Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Підвищення надійності машин і обладнання» розподілились наступним чином: 

І місце – Валерій Шмат (Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені П.Василенка); 

І місце – Микола Бублей (Харківський автомобільно-дорожній університет); 

І місце – Олександр Самборський (Кіровоградський національний технічний університет, тема 

доповіді: «Дослідження впливу дорожнього покриття на аварійність на шляхах Кіровоградської 

області», науковий керівник – доцент Олег Бевз). 



 
*** 

ІІ місце – Валерій Єгоров (Приазовський державний технічний університет); 

ІІ місце – Іван Єналь (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу); 

ІІ місце – Олександр Левківський (Житомирський державний технологічний університет); 

ІІ місце – Олександр Гришай (Харківський автомобільно-дорожній університет); 

ІІ місце – Анастасія Полудень (Миколаївський національний аграрний університет); 

ІІ місце – Дмитро Воробйов (Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені П.Василенка); 

ІІ місце – Артем Головатий (Кіровоградський національний технічний університет, тема 

доповіді: «Підвищення надійності транспортних систем методом резервування її елементів», науковий 

керівник – професор Віктор Аулін). 

*** 

ІІІ місце – Максим Фабриков (Автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький національний 

університет»); 

ІІІ місце – Інна Жилова (Кіровоградський національний технічний університет, тема доповіді: 

«Керування мікрогеометрією робочих поверхонь деталей концентрованими потоками енергії», наукові 

керівники – доцент Сергій Лисенко, професор Віктор Аулін); 

ІІІ місце – Георгій Романчук (Приазовський державний технічний університет); 

ІІІ місце – Антон Логвиненко (Приазовський державний технічний університет). 

За інформацією кафедри експлуатації та ремонту машин КНТУ 



 

 

 


