
Визначено призерів студентського конкурсу наукових робіт за напрямом 

«Зварювання» 

24 березня на базі кафедри експлуатації та ремонту машин Кіровоградського 

національного технічного університету відбулась підсумкова науково-практична 

конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015/2016 

навчального року за напрямом підготовки фахівців «Зварювання». За підсумками 

конференції було відзначено найкращі наукові роботи студентів. 

 

 

Як повідомив заступник голови організаційного комітету конкурсу, професор 

кафедри експлуатації та ремонту машин КНТУ Віктор Аулін, загалом галузева конкурсна 

комісія розглянула 68 студентських наукових робіт. До фінальної частини конкурсу було 

обрано 15 наукових робіт від студентів 15-ти українських вищих навчальних закладів. 

Далі студенти-фіналісти виступили з доповідями на підсумковій науково-практичній 

конференції, а конкурсна комісія визначила найкращі роботи. За словами професора 

Віктора Ауліна, тематика конкурсних робіт підсумкової конференції – технології та 

устаткування зварювання; зварювальні установки; відновлення та підвищення 

зносостійкості деталей і конструкцій. Деякі роботи мають теоретичний характер, деякі – 

практичний, ряд студентських досліджень вже підкріплені авторськими свідоцтвами, 

патентами. 



 

 

Очолював галузеву конкурсну комісію ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за напрямом підготовки фахівців «Зварювання» перший 

проректор Кіровоградського національного технічного університету, к.т.н., професор 

Володимир Кропівний. Заступник голови конкурсної комісії – професор кафедри 

експлуатації та ремонту машин КНТУ, д.т.н. Віктор Аулін; секретар конкурсної комісії – 

доцент кафедри експлуатації та ремонту машин КНТУ, к.т.н. Сергій Лисенко. Також в 

складі галузевої конкурсної комісії працювали доктори наук, професори з університетів 

Києва, Харкова, Хмельницького, Івано-Франківська, Тернополя, Вінниці, Львову, 

Чернігова, Запоріжжя тощо. В результаті обговорення комісією наукових робіт студентів-

фіналістів конкурсу та їхніх доповідей на підсумковій конференції, було визначено 

переможців конкурсу. 



 

 

І місце – Дем’ян Олещук (Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут», науковий керівник – доцент Олексій Сливінський); 

І місце – Олександр Панченко (Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», науковий керівник – професор Віталій Дмитрик); 

І місце – Сергій Захаров (Харківський національний технічний університет 

сільського господарства ім. П.Василенка, науковий керівник – професор Сергій Лузан); 

*** 

ІІ місце – Олександр Куртов (Запорізький національний технічний університет, 

науковий керівник – доцент Станіслав Бережний); 

ІІ місце – Ігор Кузик, Іван Єналь (Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу, наукові керівники – доцент Любомир Шлапак, доцент Павло 

Присяжнюк); 

ІІ місце – Інна Жилова, Іван Ланецький (Кіровоградський національний 

технічний університет, наукові керівники – доцент Сергій Лисенко, доцент Олександр 

Кузик); 



ІІ місце – Олександр Побережець, Василь Гороховський (Львівський національний 

аграрний університет, наукові керівники – професор Олег Калахан, викладач Іван 

Дробот); 

ІІ місце – Георгій Романчук (Приазовський державний технічний університет, 

наукові керівники – професор Валерій Чигарьов, доцент Олександр Білик). 

Решта семеро наукових робіт було відзначено дипломами ІІІ ступеня. 

За інформацією кафедри експлуатації та ремонту машин 

 

 


