
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 
XLII  науково–технічної  конференції 
професорсько–виклацького складу, 

співробітників та студентів університету 
 за участю працівників науково–дослідних організацій 

та інженерно–технічних працівників 
підприємств міста Вінниці та області 

 
 
 

13-15 березня 
20-22 березня  

2013 року. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Вінниця 

 



Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції. 
 

Конференція буде проводитись у два етапи: 
 

13-15 березня – в секціях гуманітарних та фундаментальних наук,  
20-22 березня – в секціях загальноінженерних, технічних наук. 

 
 
 
 

Засідання секцій відбудуться у приміщеннях Вінницького національного 
технічного університету (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95). 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

13 та 20 березня  - відкриття конференції 
14-15 та 21-22 березня – робота секцій 

 
 

25 березня  - підведення підсумків конференції, 
доповіді голів оргкомітетів інститутів, 

розроблення та ухвалення рекомендацій 
(ауд. 210 ГНК, 1500 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ІНСТИТУТ   ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ   ПРОБЛЕМ    
 

Оргкомітет 
 

1. Буяльська Т. Б. – к.філос.н., професор – голова оргкомітету 
2. Азарова Л. Є. – д. філол .н ., професор – член оргкомітету 
3. Головашенко І. О. – к.філос. н., доцент – член оргкомітету 
4. Громова Л. П. – к.і.н., доцент – член оргкомітету 
5. Хома О. І. – д.філос.н., професор – член оргкомітету 
6. Корнієнко В. О. – д.політ.н., професор – член оргкомітету 
7. Степанова І. С. – к.філол.н., доцент – член оргкомітету 
8. Євсєєв Л. Г. – к.пед.н., доцент – член оргкомітету 
9. Мацко Л. А. – к.філос.н., доцент – член оргкомітету  
10. Прищак М. Д. – к.пед.н., доцент – член оргкомітету 
11. Слободянюк А. В. – к.соц.н., доцент – член оргкомітету 
12. Прадівлянний М. Г. – к.пед.н., доцент – член оргкомітету 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

13 березня, 14 30, ауд. 222, ГНК 
  

1. Сергій Виноградський  як видатний вчений та господарник. 
Філонов Л.В., доцент. 

2. Комплімент у житті українців: соціолінгвістичні нотатки. 
Білостегнюк Ю. Г., викладач. 

3. Медіакультура як нова освітня галузь.  
Грозна Н.З., ст. викладач. 

4. З ВНТУ до Північної Дакоти: рік навчання у США. (доповідь англійською 
мовою). 
Кавуненко О.М., ст.гр. МОз-09, науковий керівник – викладач Рибко Н.В.  

5. Підсумки участі українських спортсменів в ХХХ Літніх Олімпійських іграх. 
 Дубовік Р.Г., викладач, майстер спорту міжнародного класу. 
6. Гуманізм без Бога: версія Чарльза Докінза. 

Бурдюг О.М., ст.гр. РАм–11б, науковий керівник − к.філос.н., доцент 
Теклюк А.І.  

7. Віра, наука і розум: протистояння чи доповнення ? 
Малай О.Д., ст.гр. ЕП–11б, науковий керівник − к.філос.н., доцент 
Теклюк А.І. 

8. Проблема працевлаштування молоді в Україні після закінчення ВНЗ.  
Воєділова Д.Д., ст.гр. МОІ-09, науковий керівник – к.соц.н., доцент 
Слободянюк А.В.  

9. "Ідеальний викладач" очима магістрантів ВНТУ. 
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Тихонова Д.М., Дуда Р.В., ст.гр. ЕП-12м, науковий керівник – к.філос.н., 
доцент Мацко Л.А. 

 
СЕКЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ 

 
14-15 березня,  1430, ауд. 2351 

 
Голова секції: к.філос.н., професор Буяльська Т.Б. 
Заступник голови: к.мист., доцент Сідлецька Т.І. 
         Секретар: викладач Воловодюк С.Ф. 

 
1. Коломийковий вірш і прийом рядкового перенесення в поетиці Тараса 

Шевченка. 
Стрельбицький М.П., к.філол.н., професор. 

2. Джазова музика та її виконавці. 
Слободянюк О.М., викладач. 

3. А.С.Пушкин и Украина. 
Харьков М.Г., ст. викладач. 

4. Пінзель – Архипенко – Пінчук: віхи розвитку української скульптури. 
Вишневська О.Р., ст.гр. О-11, науковий керівник – к.філол.н., професор 
Стрельбицький М.П. 

5. Художнє випалювання по дереву: техніка, зразки, шедеври. 
Репей І.В., ст.гр. О-11, науковий керівник – к.філол.н., професор 
Стрельбицький М.П. 

6. Дмитро Бортнянський – хорова музика. 
Бевз В.В., ст.гр. ТЕ-11б, науковий керівник – доцент Філонов Л.В. 

7. Соціально-економічні зміни ХІV – XV ст. та їх вплив на людину та 
мистецтво європейських країн.  
Воронюк І.В., ст. гр. МОф-10, науковий керівник – ст. викладач Грозна Н.З. 

8. Історія розвитку інді-року в пострадянському просторі.  
Місак О.А., ст. гр. МОр-10, науковий керівник – ст. викладач Грозна Н.З. 

9. Сучасна українська архітектура.  
Михальченко О.П., ст. гр. МОб-10, науковий керівник – ст. викладач 
Грозна Н.З. 

10.  Життя і творчість вінницького художника Олексія Григоровича Янголя.  
 Слободянюк Д.М., ст. гр. МОф-10, науковий керівник – ст. викладач  
Грозна Н.З. 

11.  Українки в історії: визначні українки-вчені новітньої доби (ХІХ-ХХ ст.). 
 Дворецька І.В., ст.гр. 4ЕМ-10, науковий керівник – викладач     
Ярмоленко О.М. 

12.  Гончарна мекка України – Опішне. 
 Діденко М.І., ст.гр. 2КІ-10, науковий керівник – к.і.н., доцент Зінько О.В. 

13.  Побутова культура села Якушенці. 
 Неснов С.О., ст.гр. УБ-11, науковий керівник – к.і.н., доцент Зінько О.В. 
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14.  Борщівська вишивка: минуле й сьогодення. 

 Приймак Н.О., ст.гр. 2КН-10, науковий керівник – к.і.н., доцент Зінько О.В. 
15.  Храми міста Бар. 

Паламаренко Л.В., ст. гр. 2КН-10, науковий керівник – к.і.н., доцент    
Зінько О.В. 

16.  Гончарство Гайсинщини. 
 Момот В.О., ст.гр. МОм-10, науковий керівник – к.і.н., доцент Зінько О.В. 

17.  Характерництво в концепції духовних пошуків українського козацтва. 
Завальний Д.О., ст.гр. 3ЕСЕ-10б, науковий керівник – ст. викладач         
Кадочнікова Л.О. 

18.  Традиції, новаторство та специфіка українського документального кіно. 
 Вітюк К.О., ст.гр. 2КІ-12, науковий керівник – викладач Гречановська О.В. 

19.  Архітектурна спадщина Владислава Городецького. 
 Гузь М.Д., ст.гр. ТКт-10б, науковий керівник - к.мист., доцент  
 Сідлецька Т.І. 

20.  Бальні танці – це спорт чи мистецтво? 
 Краснощока А.К., ст.гр. О-10б, Компанець Д.М., ст.гр. МІТ-10б, науковий   
керівник – к.мист., доцент Сідлецька Т.І. 

21.  Стивен Кинг и его творчество. 
Слободян І.М., ст.гр. 2ЕМт-11, науковий керівник – ст. викладач   
Харьков М.Г. 

 
СЕКЦІЯ ЕТИЧНИХ, ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРОБЛЕМ 
 

14-15 березня, 1430,  ауд. 2363 
 

Голова секції: к.пед.н., доцент Прищак М.Д. 
Заступник голови: к.філос.н., доцент Мацко Л.А. 

Секретар: викладач Сіверський В.А. 
 

1. Філософсько-методологічні засади комунікативного підходу в освіті.  
Прищак М.Д., к.пед.н., доцент. 

2. Гендерна ідентифікація як теоретична і практична проблема. 
Мацко Л.А., к.філос.н., доцент. 

3. Риторична культура у колі суміжних наук. 
Залюбівська О.Б., викладач. 

4. Розвиток професійної "Я концепція" студентів ВНЗ. 
Сіверський В.А., викладач. 

5. Проблеми життєвого вибору особистості. 
Сидоренко Ж.В., викладач ВДПУ 

6. Психологія мас. 
Коломієць М.В., ст.гр. МОр-09, науковий керівник – к.пед.н.,  
доцент Прищак М.Д. 
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7. Адаптація до умов організації. 

Нижник Ю.Л., ст.гр. 2МОф-09, науковий керівник – к.пед.н., доцент 
Прищак М.Д. 

8. Гендерні виміри ділових відносин в організації. 
Гальчак Г.В., ст.гр. 2МОф-09, науковий керівник – к.пед.н., доцент 
Прищак М.Д. 

9. Психологічної аспекти рекламної та збутової політики організації. 
Ковтун Р.В., ст.гр. МОм-09, науковий керівник – к.пед.н., доцент 
Прищак М.Д. 

10.  Стилі менеджменту. 
 Ількова Д.В., ст.гр. МОм-09, науковий керівник – к.пед.н., доцент   
Прищак М.Д. 

11.  Стилі неефективного менеджменту. 
Демчук Г.В., ст.гр. МОм-09, науковий керівник – к.пед.н., доцент  
Прищак М.Д. 

12.  Акцентуації характеру. 
Кондратенко Т.В., ст.гр. 1Б-10, науковий керівник – к.пед.н., доцент  
Прищак М.Д. 

13.  Типологія особистості. 
Несімко О.С., ст.гр. 2ІМ-11, науковий керівник – к.пед.н., доцент 
Прищак М.Д. 

14.  Природа, прояви та запобігання гострого та хронічного стресу. 
Перегончук В.П, ст.гр. 3В-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент 
Мацко Л.А. 

15.  Психологія геніальності. Стратегії геніїв. 
Козінський А.В., ст.гр. 3В-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент 
Мацко Л.А. 

16.  Психологія студентства, особливості студентів ХХІ століття. 
Пріщенко В.Д, ст.гр. 3В-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент   
Мацко Л.А. 

17.  Спілкування з комп’ютером і кіберзалежність. 
 Івашко Є.М., ст.гр. 1МВ-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент   
Мацко Л.А. 

18.  Пам’ять  як психічний процес. Покращення ефективності пам’яті. 
 Іванов Ю.В., ст.гр. 2КСУА-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент  
Мацко Л.А. 

19.  Психологія щастя. 
 Мельник М.О., ст.гр. РЗ-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент 
Мацко Л.А. 

20.  Сучасний психоаналіз. Теорія та практика. 
 Слободинський А.Г., ст.гр. КО-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент    
Мацко Л.А. 

21.  Лідерство в педагогічному процесі вищої школи. 
 Бурячок М.І., ст.гр. МВТ-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент   
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Мацко Л.А. 

22.  Психоаналітична теорія та практика. 
 Стрілець Я.О., ст.гр. БМ-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент 
Мацко Л.А. 

23.  Сучасні теорії пам’яті. 
        Гандзієнко Ю.І., ст.гр. МОз-11, науковий керівник – к.філос.н., доцент    

Мацко Л.А. 
24.  Візуальна психодіагностика: як читати людину за її зовнішнім виглядом. 

 Комарова В.С., ст.гр. МОз-11, науковий керівник – к.філос.н., доцент     
Мацко Л.А. 

25.  Щасливий шлюб, як прояв психологічної сумісності. 
 Пилипенко І.В., ст.гр. 3КСУА-12, науковий керівник – к.філос.н., доцент  
Мацко Л.А. 

26.  Можливості і напрями сучасної практичної психології. 
  Грищенко М.О., ст.гр. 3КСУА-12, науковий керівник – к.філос.н., доцент     
Мацко Л.А. 

27.  Сни і снобачення. 
Франчук К.В., ст.гр. МОз-11, науковий керівник – к.філос.н., доцент     
Мацко Л.А. 

28.  Лідерами народжуються чи стають? 
   Олійник Р.М., ст.гр. ЕЗ-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент   

Мацко Л.А. 
29.  Природа геніальності. Таланти і генії в психології та педагогіці. 

 Кушнір І.В., ст.гр. МА-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент 
Мацко Л.А. 

30. Спілкування з комп’ютером. Причини виникнення та засоби подолання    
залежності від комп’ютера. 

 Сокотнюк М.І., ст.гр. МП-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент  
Мацко Л.А. 

31.  Позитивне мислення як засіб подолання депресії. 
 Дерев’янко О.Г., ст.гр. ЕП-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент     
Мацко Л.А. 

32.  Психологічний портрет "ідеального студента". 
 Довгошея Ю.В., ст.гр. ЕЗ-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент 
Мацко Л.А. 

33.  Основні психолого-педагогічні труднощі навчання у вищому закладі освіти. 
 Сидорчук М.В., ст.гр. ЕЗ-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент 
Мацко Л.А. 

34.  Система моральних цінностей сучасної студентської молоді.  
 Мельник О., ст.гр. МОф-10, науковий керівник – ст. викладач Грозна Н.З. 

35. Український менталітет: морально-психологічні та культурологічні аспекти.   
Олійник Л. В., ст. гр. МОф-10,  науковий керівник – ст. викладач  

       Грозна Н.З. 
36.  Морально – психологічні аспект сім’ї та шлюбу.  
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 Перцата Л.І., ст. гр. МОз-10,  науковий керівник – ст. викладач 
 Грозна Н.З.  

37.  Психологія сімейних відносин. 
 Бігдай О.Л., ст.гр. МІТ-11, науковий керівник – викладач Сіверський В.А. 

38.  Як чоловікам і жінкам зрозуміти один одного? 
 Кухар А.В., Лавринюк О.М., ст.гр. МОі-11, науковий керівник – викладач   
Сіверський В.А. 

39.  Психологічні аспекти міжетнічних конфліктів. 
 Величко Н.І., студентка ВДПУ. 

40.  Морально-психологічний зміст поняття чуйності.  
 Порохняк Д.С., аспірант Кам’янець-Подільського національного університету.  

41.  Психологічні особливості соціальної дезадаптації студентів з особливими потребами. 
Яцишин С.Є., аспірант Кам’янець-Подільського національного університеті. 

 

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ 
 

14-15 березня, 1430,  ауд. 4407 
 

Голова секції : д. філос. н., професор Хома О. І. 
Заступник голови: к. філос. н., доцент Головашенко І.О. 

Секретар: к. філос. н., доцент Макаров З. Ю. 
 

1. Критична історія поняття гуманізм. 
 Хома О.І., д.філос.н., професор. 
2. Два типи знання та дві моделі освіти. 
 Ратніков В.С., д.філос.н., професор. 
3. Теорія статевого диморфізму Ж.–Ж. Русо: «раціональний чоловік» та 

«емоційна жінка». 
Головашенко І.О., к.філос.н., доцент.  

4. Принципи раціонального мислення та християнська віра. 
Теклюк А.І.,  к.філос.н., доцент. 

5. Різдво (образ і зміст) у світоглядній системі європейської цивілізації. 
Номировська В.В., ст.гр. ТКт-11б, науковий керівник − к.філос.н., доцент 
Теклюк А.І. 

6. Netoкратія: влада в часи інформаційного суспільства. 
Тіщенко І.Б., ст.гр. ТКт-11б, науковий керівник − к.філос.н., доцент 
Теклюк А.І. 

7. «Сума технології» С. Лема: погляд через 50 років потому. 
Янковчук Д.О., ст.гр. ТКт-11б, науковий керівник − к.філос.н., доцент 
Теклюк А.І. 

8. Філософський аналіз загроз інституту сім’ї в ХХІ столітті. 
Космина І.М., ст.гр. ТКт-11б, науковий керівник − к.філос.н., доцент 
Теклюк А.І.  

9. Проблема наукових парадигм в міждисциплінарному аспекті.  
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Макаров З.Ю., к.філос.н., доцент  

10. Тлумачення історії філософії у творі Дельоза «Розрізнення і повторення».  
Бартусяк П.М., аспірант, науковий керівник – д.філос.н., професор Хома О.І. 
 Нетрадиційні релігії: витоки та вплив на молодь. 
Андреєва М.В., ст. викладач. 

11.  Поняття сенсу життя в католицькій моральній теології кінця XX століття. 
Чухрай Е.І. , ст. викладач. 

12. Вплив ідей даосизму на сучасний світ як приклад міжцивілізаційної   
комунікації.  
Неснов С.А., ст.гр. УБ–11,  Москаленко В.І., ст.гр. УБ–11, науковий     
керівник − ст. викладач Чухрай Е. І. 

13.  Проблема ціннісної нейтральності знання. 
 Гайдей М.Р., ст.гр. МОф–11, науковий керівник − к.філос.н., доцент 
Макаров З.Ю. 

14.  Просвітницький принцип права на життя і сучасність. 
 Мисловський М.І., ст.гр. БМ–11, науковий керівник − ст. викладач  
Андреєва М.В. 

15.  Соціальний аспект особистості в творчості М.О.Бердяєва. 
 Кочмарук Ю.А., аспірант, науковий керівник – д.філос.н., професор 
Хома О.І. 

16.  Лібералізм – нова програма єдності Старої Європи. 
 Скопов Є.М., аспірант, науковий керівник – д.філос.н., професор   Хома О.І. 

17.  Просвітницькі мотиви в творчості Вл. Соловйова. 
 Кузнєцов В.Г., ст. викладач. 

 
СЕКЦІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ І ПРАВА 

 
14-15 березня, 1430, ауд. 4415 

 
Голова секції: д.політ.н., професор Корнієнко В.О. 
Заступник голови: к.і.н., доцент Плахотнюк С.С. 

Секретар: ст. лаборант Головченко І.О. 
 
1. Правові джерела зовнішньоекономічної діяльності. 

      Лецька О.С., ст. гр. МОМ-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент 
Довбиш В.А.        

2. Правове регулювання відносин застави. 
      Білоконь Я.В., ст. гр. МОР-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент 

Довбиш В.А.        
3. Правове регулювання припинення трудового договору. 

      Кравець Н.В., ст. гр. МОм-12сп, науковий керівник – к.філос.н., доцент 
Довбиш В.А.        

4. Правові основи фінансової діяльності вітчизняних підприємств. 
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       Франчук Н.А., ст. гр. МОМ-12сп, науковий керівник – к.філос.н., доцент 

Довбиш В.А.        
5. Становлення комерційного (підприємницького) законодавства України. 

      Крилова О.В., ст. гр. МОР-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент   
Довбиш В.А.        

6. Правові основи регулювання заробітної плати в Україні.  
      Кущак О.О., ст. гр. МОР-12м, науковий керівник – к.філос.н., доцент  
     Довбиш В.А. 
  7. Про стан правопорушень в галузі екології (Вінницька обл.). 
      Гриник Л.І., ст. гр. ЕКО-12, науковий керівник – к.політ.н., доцент 
      Похило І.Д. 
  8. Стан реалізації екологічних прав в Україні. 
      Безусяк Я.І., ст. гр. ЕКО-12,  науковий керівник – к.політ.н., доцент 
      Похило І.Д. 
  9. Міжнародні організації в галузі охорони навколишнього природного 
      середовища. 
      Гончарук В.В., ст. гр. ЕКО-12, науковий керівник – к.політ.н., доцент 
      Похило І.Д. 
 10. Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у Європі. 
      Стан інформаційної безпеки в Україні. 
      Шевчук Л.І., ст. гр. ЕКО-10, науковий керівник – к.політ.н., доцент 
      Похило І.Д. 
  11.Конституційно-правовий принцип народного суверенітету як фундамент 
       народовладдя в Україні. 
       Косюк Б.М., ст. гр. РТмс-11б, науковий керівник – к.і.н., доцент 

     Плахотнюк С.С. 
  12. Принцип верховенства права – сучасне бачення. 

 Денисюк В.П., ст. гр. РТмс-11б, науковий керівник – к.і.н., доцент 
      Плахотнюк С.С. 
13. Насильство в сім’ї – правові аспекти. 
      Гаврасієнко А.О., ст. гр. РТмс-11б, науковий керівник – к.і.н., доцент 
      Плахотнюк С.С. 
14. Захист прав людини в Європейському Союзі. 
      Вознюк В.А., ст. гр. РТмс-11б,  науковий керівник – к.і.н., доцент 
      Плахотнюк С.С. 
15. Ліберальна політико-ідеологічна доктрина та її традиції в Україні. 
      Жеболенко О.С., ст. гр. 1БТ-09б, науковий керівник  – к.і.н., доцент 
      Плахотнюк С.С. 
16. Соціал-демократія – сутність та сучасні традиції. 
      Титко М.В. ст. гр.1КН-09б,  науковий керівник  – к.і.н., доцент 
      Плахотнюк С.С. 
17. Консерватизм – політико-ідеологічна доктрина, її сутність та традиції 
      в Україні. 
      Пудова М.О., ст. гр. УБ-09, науковий керівник  – к.і.н., доцент  
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      Плахотнюк С.С. 
18. Переодизація становлення виборчого права. 
      Довбиш В.А., к.філос.н., доцент. 
19. Парламентське лобіювання в контексті політичної комунікації. 
      Терпель Л.І., ст. гр. 1МОф-09, науковий керівник – д.політ.н., професор         

Корнієнко В.О. 
20. Політичне насилля: теоретичний аспект. 
      Борщ М.С., ст. гр. 1МОф-09, науковий керівник – д.політ.н., професор          

Корнієнко В.О. 
21. До питання ефективності діяльності української опозиції. 
      Остапюк Г.А., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник  – к.і.н., доцент  

 Кавка В.В. 
22. Історія парламентаризму у країнах Азії. 
      Зеленько Ю.І., ст. гр.1СІ-09б, науковий керівник  – к.і.н., доцент  

 Кавка В.В. 
23. Політичний портрет Олега Тягнибока. 
      Лиха Р.С., ст. гр. РТТ-09б, науковий керівник  – к.і.н., доцент Кавка В.В. 
24. Роль партій екологічного спрямування у політичному житті країн Європи. 
      Кушнір А. С., ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник  – к.і.н., доцент  

 Кавка В.В. 
25. Парламентські вибори 2012 р. : аналіз електоральних уподобань українців. 
      Поплавська Г.А., ст. гр. О-09б, науковий керівник  – к.і.н., доцент        

Кавка В.В. 
26. Мовне питання в Україні: політичний та етнокультурний аспекти. 
      Кавка В.В., к.і.н., доцент. 
27. Політика України в галузі наукових досліджень. 
      Шевчук Є.І. , аспірант, науковий керівник – к.політ.н., професор 

Денисюк С.Г. 
28. Особливості розвитку теорії та практики політичної соціалізації. 
      Величко Т.А., аспірант, науковий керівник – д.політ.н., професор         

Корнієнко В.О. 
29. Проблема плагіату в Україні. 

        Паламаренко Л.О., ст. гр. 2КН-10б, науковий керівник – к.політ.н., доцент 
        Похило І.Д. 

30. Стан звернень українців у Міжнародні суди. 
      Левченко Ю.В., ст. гр. 1КН-10б, науковий керівник – к.політ.н., доцент   

Похило І.Д. 
СЕКЦІЯ СОЦІОЛОГІЇ 

 
14-15 березня , ауд. 4426 

 
Голова секції: к. соц. н., доцент Слободянюк А.В.  

Заступник голови: к. і. н., доцент Годлевська В.Ю. 
Секретар: ст. лаборант Герасимов Т.Ю. 
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 1. Демографічна ситуація в сучасному українському суспільстві.  
     Слободянюк А.В., к.соц.н., доцент.  
 2. Соціальна політика перехідного періоду: особливості застосування в Іспанії      

(1982-1996 рр.). 
 Годлевська В.Ю., к.і.н., доцент.  

 3. Мобільний зв’язок в житті сучасної людини.  
     Осадча В.В., ст. гр. 1МОФ-12сп, науковий керівник – к.соц.н., доцент 
     Слободянюк А.В.  
 4. Проблема залежності студентів від соціальних мереж.  
    Рудзік О.С., ст. гр. 1МОФ-12сп, науковий керівник – к.соц.н., доцент             

Слободянюк А.В.  
 5. Цивільний шлюб (співмешкання) – за чи проти?  

Дєдова В.П., ст. гр. 1МОФ-12сп, науковий керівник – к.соц.н., доцент    
Слободянюк А.В.  

 6. Погляди студентів на політику.  
     Деренько О.А., ст. гр. 1МОФ-12м, науковий керівник – к.соц.н., доцент   

Слободянюк А.В.    
 7. Ставлення молоді до швидкого харчування.  

Суковенко Н.О., ст. гр. МОБ-12, науковий керівник – к.соц.н., доцент 
Слободянюк А.В.  

 8. Сучасні міграційні явища.  
Слободянюк Д.М., ст. гр. 1МОФ-10, науковий керівник – к.соц.н., доцент 
Слободянюк А.В.  

 9. Проблема абортів в сучасній Україні.  
    Краснощок А.К., ст. гр. О-10б, науковий керівник – к.і.н., доцент   

     Годлевська В.Ю.  
10. Патріотизм в розумінні сучасної молоді. 
     Позднякова Т.Ю., ст. гр. О-10б, науковий керівник – к.і.н., доцент            

Годлевська В.Ю.   
11. Ставлення сучасної молоді до музики. 
     Ворожбит В.В.,  ст. гр. О-10б, науковий керівник – к.і.н., доцент   

Годлевська В.Ю. 
 

СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
 

 14-15 березня, 14:30, ауд. 4423 
 

Голова секції: к.і.н., доцент Безуглий А.І. 
Заступник голови: к.і.н., доцент Пономаренко А.Б. 
Секретар: лаборант Цуркан С.Я. 

     
 1. Павло Скоропадський: штрихи до політичного портрету. 
     Карпінський О.В., ст.гр. 1АТ-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент 
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     Мельников Д.О. 
 2. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВС. 1924-1934 рр. 
     Бичик І.А. , ст.гр. 1М-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент Мельников Д.О. 
 3. Еволюція суспільно-політичних поглядів В.К. Винниченка в добу української 
     революції. 
     Гуменюк В. Ю., ст.гр. 1ІМ-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент  
     Мельников Д.О. 
 4. Конституція Пилипа Орлика. 
     Найдіна С.А., ст.гр.ТКп-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент 
     Плахотнюк С.С. 
 5. Кирило-Мефодіївське братство – ідея Всеслов’янської федерації. 
     Москальчук Д.А., ст.гр.ТКп-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент 
     Плахотнюк С.С. 
 6. Держава Б. Хмельницького. 
     Трофанюк Р.В., ст.гр.ТКп-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент  

Плахотнюк С.С. 
 7. Загадки стародавнього трипілля. 
     Околіта І.І., ст.гр. 1МО-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент  

Безуглий А.І. 
 8. «Хто такі святі угодники»? 
     Бєлан А.В., ст.гр. 1МО-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент 
     Безуглий А.І. 
 9. Чи був «матч смерті» ? 
     Такул О.М., ст.гр. 1МО-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент  
     Безуглий А.І. 
10. Скарби гетьмана Полуботка. 
      Волчаста К.В., ст.гр. 1МО-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент 

Безуглий А.І. 
11. Правовий захист остарбайтерів. 
     Лисаченко Г.І., ст.гр. 3МО-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент 

Безуглий А.І. 
12.Зруйнування Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада   

1941 р. : версії. 
      Шуневич В.А., ст.гр. 1Б-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент 
      Пономаренко А.Б. 
13. Таємниці життя Анни Ярославни. 
       Живелюк А.Л., ст.гр. 3Б-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент   

Пономаренко А.Б. 
14. Устим Кармалюк: народний месник чи розбійник? 

            Поліщук Д.О., ст.гр. 2Е-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент  
     Пономаренко А.Б. 
15. Люблінська унія 1569 р. очима українських та польських істориків. 
      Мельничук А.С., ст. гр. 1Е-12б, науковий керівник – к.і.н., доцент        

Пономаренко А.Б. 
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16. Масони в Україні. 
       Шнайдер Р.О., Коломієць М.В., ст.гр. УБ-12б, науковий керівник – к.і.н.,    

доцент Безуглий А.І. 
17. Міфи «Вервольфа». 

 Мигидин М.В., Власюк А.М., ст.гр. УБ-12б, науковий керівник – к.і.н.,      
доцент  Безуглий А.І. 

 
СЕКЦІЯ МОВОЗНАВСТВА 

 
14 – 15 березня, 1415, ауд. 2425 

 
Голова секції: д.філол.н., професор Азарова Л. Є. 

Заступник голови: к.пед.н., доцент Абрамчук О. В. 
Учений секретар: ст. викладач Горчинська Л. В. 

 
1. Вивчення російської мови як іноземної в технічних вузах. 

Азарова Л.Є., д. філол. н., професор. 
2. Самоосвіта студентів. 

Абрамчук О.В., к. пед. н., доцент. 
3. Аглютинація і фузія як протилежні принципи морфології. 

Старовойт Ю.Л., к. філол. н., доцент. 
4. Структура часопростору в романах Д. Балашова. 

Пустовіт Т.М., к. філол. н., доцент. 
5. Лінгвістичні основи методики викладання граматики української мови для 

слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян. 
Горчинська Л.В., ст. викладач 

6. Проблема культури мови в засобах масової інформації. 
Корженко В.Я., ст.викладач. 

7. Феномен української есеїстики у міжвоєнну добу в творчості Є. Маланюка. 
Присяжна О.Д., к. філол. н., ст.  викладач. 

8. Принципи та засади етнопедагогіки. 
Олійник Л.І., викладач. 

9. Країнознавчий матеріал у навчальному посібнику з української мови для 
іноземців. 
Іванець Т.Ю., викладач. 

10. Мовна норма та конотація. 
Стадній А.С., к.філол.н., викладач. 

11. Найпродуктивніші препозитивні компоненти іменників-композитів у 
науково-технічній термінології ХХІ ст. 
Кухарчук Г.В., викладач.  

12. Полікультурне виховання – об’єкт дослідження різних наук. 
Зозуля І.Є., к.пед.н., викладач. 

13. Топоси Хутір та Степ у творчості українських письменників ХІХ – першої 
половини ХХ ст. 
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Солодар Л.В., викладач. 

14. Експлікація порівняльних семантико-синтаксичних відношень сполучними 
комплексами в СУЛМ. 
Ковтун О.В., к.філол.н., викладач. 

15. Поняття „Ікона” у вузькому та широкому значенні. 
Цвіркун О.М., викладач. 

16. Публіцистичний і художній стиль в українській літературній мові. 
Андрікевич І.А., викладач. 

17. Літературний портрет Наталки Полтавки. 
Клочко Н.Л., к.пед.н., викладач. 

18. „Російсько-український словник” за редакцією А. Кримського та 
С. Єфремова як джерело питомої української лексики. 
Поздрань Ю.В., викладач. 

19. Лексика на позначення назв рослин на матеріалі говірки села Джурин. 
Горобець І.В., викладач. 

20. Співвідношення автосемантичної / синсемантичної лексики в художніх 
творах М. М. Коцюбинського (на матеріалі оповідань „Ялинка”, „Харитя”). 
Байда Ю.М., викладач. 

21. Ороніми у казках та легендах про Олексу Довбуша у збірнику „Лицарі волі”. 
Баклан Ю.Ф., викладач. 

22. Генеза та жанрові модифікації вінка сонетів в українській літературі ХІХ – 
початку ХХ століття. 
Білостегнюк Ю.Г., викладач. 

23. Лексичні норми ділового мовлення. 
Немчук О. М., викладач. 

24. Пам’ять. Як правильно користуватися власною пам’яттю.  
Вузій С.В., ст.гр. БС-10, науковий керівник – д.філол.н., професор 
Азарова Л.Є. 

25. Роль жестикуляції у спілкуванні. 
 Паламаренко Л.О., ст.гр. 2КН-10, науковий керівник – д.філол.н., професор 

Азарова Л.Є. 
26. Ораторське мистецтво. Техніка великих ораторів. 

Лащенко І.І., ст.гр. 1КІ-10, науковий керівник – д.філол.н., професор 
Азарова Л.Є. 

27. Проблема двомовності в Україні. 
Олексюк М.В., ст.гр. 1ПІ-10, науковий керівник – д.філол.н., професор 
Азарова Л.Є. 

28. Проблема суржика в українській мові. 
Даньковська О.В., ст.гр. 1ПІ-10, науковий керівник – д.філол.н., професор 
Азарова Л.Є. 

29. Формування і сучасний стан розвитку сучасної української мови. 
Піддубецька М.П., ст.гр. 1ПІ-10, науковий керівник – д.філол.н., професор 
Азарова Л.Є. 

30. Гендерні аспекти у лінгвістиці. 
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Сівець О.О., ст.гр. 1ПІ-10, науковий керівник – д.філол.н., професор  
Азарова Л.Є. 

31. Концепція, структура лексикографічних словників. 
Білоконна К.В., ст.гр. 1ПІ-10, науковий керівник – д.філол.н., професор 
Азарова Л.Є. 

32. Фразеологізми, їх походження. 
Стрельбіцький М.Ю., ст.гр. 1ПІ-10; науковий керівник – д.філол.н., 
професор Азарова Л.Є. 

33. Українська мова як чинник державотворення. 
Левченко Ю.В., ст.гр. 1КН-10, науковий керівник – д.філол.н., професор 
Азарова Л.Є. 

34. Нові сім чудес світу. 
Польгуль Т.Д., ст. гр. 1КН-10, науковий керівник – д.філол.н., професор 
Азарова Л.Є. 

35. Етимологія українських прізвищ. 
Приймак Н.В., ст.гр. 1МОз-09, науковий керівник – д.філол.н., професор 
Азарова Л.Є. 

36. Презентація як жанр публічного виступу. 
Лозун А.В., ст.гр. 1СІ-10, науковий керівник – к.пед.н., доцент 
Абрамчук О.В. 

37. Співбесіда з роботодавцем як вид усного ділового спілкування. 
Юзькова Ю.В., ст.гр. 4ЕМ-10, науковий керівник – к.пед.н., доцент 
Абрамчук О.В. 

38. Ділове мовлення на сучасному етапі розвитку мови. 
Березюк А.П., Суздалевич І.Ю., ст.гр. ЕКО-10, науковий керівник – к.пед.н., 
доцент Абрамчук О.В. 

39. Вживання діалектизмів у сучасній українській літературній мові. 
Шевчук Л.І., Цимбалюк В.А., ст.гр. ЕКО-10, науковий керівник – к.пед.н., 
доцент Абрамчук О.В. 

40. Історія листування. 
Дворецька І.В., ст.гр. 4ЕМ-1, науковий керівник – к.пед.н., доцент 
Абрамчук О.В. 

41. Курйозні вірші – таємне диво української літератури. 
Біляєва А.С., Файчук В.В., ст.гр. О-11, науковий керівник – ст. викладач 
Корженко В.Я. 

42. Риторика і спілкування. 
Затайдух Д.В.,  ст.гр. 1 СІ-11, науковий керівник – ст.  викладач  
Корженко В.Я. 

43. Сучасні реалії в творах Ліни Костенко 
Шевчук Ю.А., ст.гр. МІТ-11, науковий керівник – ст.  викладач  
Корженко В.Я. 

44. Культура мови: сучасні тенденції у молодіжному спілкуванні. 
Лисак Т.В., ст.гр. МІТ-11, науковий керівник – ст.  викладач Корженко В.Я. 

45. Реформа граматики української мови: історія та реальність. 
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Малишевський О.М., ст.гр. 1СІ-11, науковий керівник – ст.  викладач 
Корженко В.Я. 

46. Ірена Карпа: сучасність та минуле українського суспільства. 
Деревенько К.В., ст.гр. 1СІ-11, науковий керівник – ст.  викладач 
Корженко В.Я. 

47. Інтернет-спілкування як нова форма комунікації. 
Фурман М.С., ст.гр. 1АВ-12, науковий керівник – к.філол.н, викладач 
Стадній А.С. 

48. Культура мови сучасної ділової людини. 
Мельничук У.С., ст.гр. МІТ-12, науковий керівник – к.філол.н, викладач 
Стадній А.С.  

49. Синтаксичні особливості ділової мови. 
Хлопцева І.М., ст.гр. МІТ-12, науковий керівник – к.філол.н, викладач 
Стадній А.С.  

50. Невербальні засоби спілкування. 
Глушко М.В., ст.гр. МІТ-12, науковий керівник – к.філол.н, викладач 
Стадній А.С. 

51. Сучасний епістолярний стиль української мови. 
Ганглієва Т.Н., ст.гр. 1АВ-12, науковий керівник – к.філол.н, викладач 
Стадній А.С. 

52. Особливості розвитку термінолексики на початку ХХІ ст. 
Холодніцька М.М., ст.гр. О-12, науковий керівник – к.філол.н, викладач 
Стадній А.С. 

53. Фразеологізми античності в мові сучасної преси. 
Корчинська С.М., ст.гр. ТКП-12, науковий керівник – к.філол.н, викладач 
Стадній А.С. 

54. Психолінгвістичні особливості Інтернет-комунікації. 
Малай О.Д., ст.гр. ЕП-11; науковий керівник – к.філол.н, доцент 
Пустовіт Т.М. 

55. Жанр компліменту в сучасному спілкуванні. 
Костельна А.А., ст.гр. ПІ-11, науковий керівник – к.філол.н, доцент 
Пустовіт Т.М. 

56. Жаргонна лексика в газетній публіцистиці. 
Рикачевський О.О., ст.гр. ПІ-11, науковий керівник – к.філол.н, доцент 
Пустовіт Т.М.  

57. Особливості „Правопису” 1933 року видання. 
Ментинський Д.В., ст.гр. 1ЗВ-12, науковий керівник – викладач 
Кухарчук Г.В. 

58. Фразеологізми у професійному мовленні. 
Омельчук Д.А., ст.гр. 2ЕМ-12, науковий керівник – викладач Кухарчук Г.В. 

59. Спілкування як інструмент професійної діяльності. 
Омельчук А.А., ст.гр. 2ЕМ-12, науковий керівник – викладач Кухарчук Г.В. 

60. Типові лексичні помилки під час написання ділових паперів. 
Цьолух О.В., ст.гр. 1ЗВ-11, науковий керівник – викладач Кухарчук Г.В. 
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61. Використання невербальних засобів спілкування під час ділової бесіди. 

Адамчук О.В., ст.гр. 2Б-12, науковий керівник – к.філол.н, ст. викладач 
Присяжна О.Д. 

62. Вживання діалектизмів та жаргонізмів у діловому спілкуванні. 
Ладняк Л.М., ст.гр. 3Б-12, науковий керівник – к.філол.н, ст. викладач 
Присяжна О.Д. 

63. Основні закони спілкування. 
Савчук О.А., ст.гр. МОм-10, науковий керівник – викладач Олійник Л.І. 

64. Роль і місце іншомовної лексики в сучасній українській літературній мові. 
Гузь М.Д., ст.гр. ТКт-10, науковий керівник – викладач Олійник Л.І. 

65. Стрес-інтерв’ю як один із видів співбесіди з роботодавцем. 
Вітрук Ю.О., ст.гр. МОф-10, науковий керівник – викладач Олійник Л.І.  

66. Студентський сленг. 
Миги дин М.В., ст.гр. УБ-12, науковий керівник – к.філол.н, доцент 
Старовойт Ю.Л. 

67. Етапи становлення української літературної мови на матеріалі вітчизняних 
письменників. 
Коломієць М.В., ст.гр. УБ-12, науковий керівник – к.філол.н, доцент 
Старовойт Ю.Л. 

68. Особливості десертів Туреччини. 
Ердінч Елмахті, ст.гр. 2ІМт-11, науковий керівник – викладач 
Сташкевич І.А. 

69. Історія прапору Еквадору. 
Гавіланес Джессіка, ст.гр. ЕКО-12, науковий керівник – к.пед.н, викладач 
Клочко Н.Л.  

70. Найкращий музей Еквадору. 
Гуаман Луїс, ст.гр. 2Б-12, науковий керівник – к.пед.н, викладач 
Клочко Н.Л. 

71. СМС-повідомлення як новий тип комунікації. 
Дельгадо Хорхе Густаво, ст.гр. МОз-10, науковий керівник – ст. викладач 
Горчинська Л.В. 

72. Яка мова найважча? 
Лі Янань, ст.гр. 2МО-12, науковий керівник – викладач Цвіркун О.М. 

73. Числівники української мови порівняно з китайською. 
Сє Жусінь, ст.гр. 1МО-12, науковий керівник – викладач Цвіркун О.М. 

74. Африканська символіка. Походження та значення. 
Гуа Колін Аяба, ст.гр. 1МО-12, науковий керівник – викладач   Солодар Л.В. 

75. Роль ангольців у сучасному світі. 
Сімао Пенері Нумеш Памбу, ст.гр. 2КІ-10, науковий керівник – к.філол.н., 
викладач Ковтун О.В. 
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СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 14 – 15 березня, 1430, ауд. 3442. 

Голова секції: к. філол. н., доцент Степанова І. С. 
   Заступник голови: викладач Столяренко О. В. 
           Секретар: ст. інМАД  Кравчук І. А. 

 
1. Підсумки наукової роботи кафедри іноземних мов за 2011– 2012 навч. роки. 

Степанова І.С., к.філол.н., доцент 
2. Етимологія комп’ютерного сленгу. 

Івченко К.В., ст.гр. 1ПІ–12, науковий керівник – к.філол.н., доцент        
Степанова І.С. 

3. Особливості розвитку архітектурних форм в Україні. 
Щербань Д.П., ст.гр. Бм–10, науковий керівник – викладач Медведєва С.О. 

4. Вплив Антоніо Гауді на розвиток світової архітектури. 
Синюченко Є.Ю., ст.гр. Бм–10, науковий керівник – викладач 
Медведєва С. О. 

5. Вплив Григорія Артинова на розвиток архітектури Вінниці. 
Сіра О. М., ст. гр. Бм–10, науковий керівник – викладач Медведєва С. О. 

6. Управління проектами. 
Яровенко А.О., ст.гр. 1СІ–10, науковий керівник – ст. викладач 
Потупейко Л. М. 

7. Сучасні технології зведення будинків. 
Денисюк М.І., ст.гр. 1Б–10, науковий керівник – викладач Столяренко О.В. 

8. Історія архітектури в Україні. 
Андреєва Н.С., ст.гр. 1Б–10, науковий керівник – викладач Столяренко О.В. 

9. Перспективи використання органічних світлодіодів. 
Костюк Б.М., ст.гр. РТмс –11б, науковий керівник – ст. викладач 
Габрійчук Л.С. 

10.  Apple – лідер сучасності. 
Довбанюк А.В., ст.гр. ТКп–11, науковий керівник – викладач   
Гадайчук Н.М. 

11.  Майбутнє інтернету в сфері телекомунікацій. 
 Гузь М.Д., ст.гр. ТКт–10, науковий керівник – викладач Зубенко О.В. 

12.  Антивіруси. 
 Дуда М.Е., ст.гр. 3СІ–10б, науковий керівник – викладач Тульчак Л.В. 

13.  Операційні системи. 
 Маринюк С.С., ст.гр. 3СІ–09б, науковий керівник – викладач Тульчак Л. В. 

14.  Прикладні програми. 
 Глущенко А.А., ст.гр. 1СІ–12б, науковий керівник – викладач Тульчак Л. В. 

15. Діагностування раку молочної залози засобами оптичної когерентної    
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томографії. 

       Краснощока А.К., ст.гр. О–10, науковий керівник – ст. викладач 
Абрамович Г.В. 

16.  Історія і перспективи проекту GNU. 
 Колібабчук Е.І., ст.гр. БС–12, науковий керівник – викладач Магас Л. М. 

17.  Найдивовижніші мости світу. 
 Сас Ю.С., ст.гр. 2 Усм–12, науковий керівник – викладач Герасименко Н. В. 

18.  Комп’ютерне навчання – магія сучасності. 
 Кашубін С.Г., ст.гр. КН–09, науковий керівник – викладач Дерун В.Г.  

19.  Огляд Windows 8. 
 Костельна А.А., ст.гр. 1ПІ–11, науковий керівник – викладач Дерун В.Г. 

20.  Комп’ютер майбутнього. 
Денисюк П.М., ст.гр. 1ПІ–11, науковий керівник – викладач Дерун В.Г. 

21.  Новітні технології виробництва у Великобританії. 
Дмитришен Р.В., ст.гр. 2Е–12б, науковий керівник – викладач 
Федорцова О.Г. 

22.  Стандарти електронного навчання. 
Кравчук І.А., аспірант кафедри АІВТ, науковий керівник – к.філол.н., 
доцент Степанова І.С.  

23.  Ультразвуковий скальпель. Перспективи його застосування. 
 Назаренко І.В., ст.гр. Рам–09, науковий керівник – викладач Гадайчук Н. М. 

24.  Сучасна енергетика. Перспективи розвитку. 
 Гаврасієнко А.О., Бубновський Д.О., ст.гр. РТРмс–11б, науковий керівник – 
викладач Гадайчук Н.М. 

25. Мовні особливості автомобільних термінів в англійській та українській    
мовах. 
Степанов В.В., магістрант, науковий керівник – викладач Сенченко В.О. 

26. Порівняльна характеристика методів реконструкції житлових будівель у   
Німеччині та Україні. 

      Мищишина Н.М., магістрант, науковий керівник – ст. викладач  
      Яковець О. Р. 

 
СЕКЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

 
14 – 15 березня 1430, ауд. 2401. 

 
Голова секції:  к. пед. н., доцент Прадівлянний М. Г. 

Заступник голови: викладач Рудницька Т. Г. 
Секретар: ст. гр.ТКт – 09б Топольська А. І. 

 
1. Соціальна мережа ,,Фейсбук”. 
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Баліцький Е. В., ст. гр. 2МО – 12, науковий керівник – викладач           
Стрелков І. П. 

2. Windows 8. 
Коломієць В. О., ст. гр. 2МО –12, науковий керівник – викладач            
Стрєлков І. П. 

3. Прикладна програмна система Math CAD. 
Лавренюк О. М., ст. гр. 2МОі –11, науковий керівник – викладач          
Стрелков І. П. 

4. Новітні технології в опалюванні будинків Meditherm. 
Квятківська С. В., ст. гр. 2МОб –11, науковий керівник – викладач      
Стрелков І. П. 

5. З ВНТУ до Північної Дакоти: рік навчання у США. 
Кавуненко О. М., ст. гр. МО3 – 09, науковий керівник – викладач           
Рибко  Н. В. 

6. Берлін – культурний і науковий центр Німеччини. 
Бойдюк І. В. ст. гр. 2Е –12, науковий керівник – викладач               
Ярмоленко О. М. 

7. Сучасні верстати. 
Веселовський Я. П. ст. гр. 3ІМ – 10, науковий керівник – викладач               
Насонова Н. А. 

8. Напрямки розвитку в розробці сучасних двигунів. 
Косицький В. Л., ст. гр. 1АТ – 11, науковий керівник – викладач               
Насонова Н. А. 

9. Перспективи використання автомобілями альтернативних видів палива. 
Рациборинський В. В., ст. гр. 1АТ–09, науковий керівник – викладач                 
Насонова Н. А. 

10. Електроенергетика України. Стан  і тенденції розвитку. 
Костяева М. С., ст. гр.1Е – 12 , науковий керівник – викладач                      
Сенченко В.О. 

11. Вплив стану екології на здоров’я людини. 
Кушнір А. С. , ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник – викладач     
Марченко О. Е.  

12. 3D транзистори в мікропроцесорній техніці. 
Лиха Р. С., ст. гр. РТт – 09б, науковий керівник – викладач                
Рудницька Т. Г. 

13. Супутникові системи зв’язку. 
Топольська А. І., ст. гр.ТКт – 09б, науковий керівник – викладач      
Рудницька Т. Г. 

14. Циліндрична антена в сучасній радіотехніці. 
Іваницький А. М., ст. гр. РТр – 09б, науковий керівник – викладач  
Рудницька Т. Г. 

15. Застосування нейронних мереж. 
Ліщенко Т. С., ст. гр. 2КН – 09б, науковий керівник – викладач       
Рудницька Т. Г. 
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16. Фундаментальні основи побудови Інтернет мереж. 

Веклич  О. О., ст. гр. ТКт – 09б, науковий керівник – викладач            
Рудницька Т. Г. 

17. Технологія досягнення успіху. 
Журкевич  Т. А., ст. гр. МОі – 09, науковий керівник – ст. викладач,       
к.п.н. Шестопал О. В. 

18. Особливості переговорів з іноземцями. 
 Воєділова Д. Д., ст. гр.МОі – 09, науковий керівник –  викладач Рибко Н. В. 
19. Стимулювання працівників. 
     Ількова Д. В., ст. гр.МОм – 09, науковий керівник –  викладач Рибко Н. В. 
20. Маркетингові війни. 
 Смоляк Д. Д., ст. гр.2МОф – 09, науковий керівник –  викладач Рибко Н. В. 
21. Основні вимоги до підготовки інтерв’ю. 

Левчакова Ю. С., ст. гр. МОз – 09, науковий керівник –  викладач     
Слободянюк А. А. 

22. Значення реклами в сучасному житті. 
Берестюк С. В., ст. гр. МОз – 09, науковий керівник –  викладач  
Слободянюк А. А. 

23. Борщівська вишивка:  минуле і сьогодення. 
 Приймак Н. В., ст. гр. 2КН – 10, науковий керівник –  викладач 
 Слободянюк А. А. 
24. Інновації в автомобілебудуванні. 
 Лісовий Д. О., ст. гр.2ІМт – 10, науковий керівник –  викладач Ситнік О. Д. 
25. Останні досягнення в машинобудуванні. 
 Лісовий Д. О., ст. гр. 3ІМв – 09, науковий керівник –  викладач Ситнік О. Д. 
26. Вплив глобального потепління на зміну клімату Землі. 
 Шага К. О., ст. гр. ЕКО – 10, науковий керівник –  викладач Бойко Ю. В. 
27. Вплив економічної ситуації в країні на розвиток будівництва. 

Клопотовська Є. О., ст. гр. МОБ – 09, науковий керівник –  викладач     
Бойко Ю. В. 

 
CЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА 

СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

14-15 березня, 1415,  ауд. 6216 

Голова секції: к.пед.н., професор Євсєєв Л.Г. 
   Заступник голови: викладач Чхань А.А. 
Секретар: ст. лаборант Каплунська А.П. 

 
1. Підсумки наукової діяльності кафедри фізичного виховання в 2012 році та 

плани на 2013  рік. 
Євсєєв Л.Г., к.пед.н., професор. 

2. Шляхи організації рухової активності студентів у нових соціально-
економічних умовах. 
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Дмитрук А.Ю., викладач. 

3. Особиста фізична культура в системі ціннісних орієнтацій студентів вищих 
навчальних закладів. 
Колос О.А., ст. викладач. 

4. Вплив рухового режиму на здоров’я студенток. 
Костюк С.А., доцент. 

5. Погляди видатних мислителів минулого на здоровий спосіб життя. 
Кулик Д.Г., викладач. 

6. Спосіб життя студентів технічного вузу як фактор формування стану 
здоров’я. 
Овчарук В.В., ст. викладач. 

7. Діагностика силових можливостей учнівської молоді. 
Підлужняк О.І., ст. викладач. 

8. Розвиток витривалості в різні вікові періоди. 
Тихонов В.К., доцент. 

9. Результати моніторингу підготовленості студентів інституту 
машинобудування та транспорту. 
Тихонова С.В., ст. викладач. 

10. Фактори ризику для здоров’я в сучасних умовах. 
Чхань А.А., викладач. 

11. Особливості історичного розвитку поглядів на здоровий спосіб життя в 
контексті православного світогляду. 
Шемчак І.А., ст. викладач. 

12. Фізична активність і здоров’я дітей. 
Багнета В.А, вчитель ЗОШ №18. 

13. Структура і зміст тренувального процесу юних плавців. 
Ковач Г.В., тренер Вінницької ДЮСШ №2. 

14. Педагогічний контроль у процесі тренування юних легкоатлетів. 
Гарницька А.М., заступник директора Вінницької СДЮСШОР. 

 
 

ІНСТИТУТ  ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ 
 

Оргкомітет 
 

1. Мізерний В. М., к. т. н., професор – голова оргкомітету 
2. Булига Ю. В., к. т. н., доцент – заступник голови оргкомітету 
3. Власюк А. І., к. т. н., доцент – член оргкомітету 
4. Шеремета О. П., к. т. н., доцент – член оргкомітету 
5. Коваль К. О., к. т. н., доцент – член оргкомітету 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
         20 березня, 1430, ауд. 209а ГНК 
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1. Навчання, стажування та виробнича діяльність  за кордоном – можливості та              
перспективи.  

        Мізерний В. М., к. т. н., професор 
2. Європейські стандарти надання освітніх послуг в світлі співпраці 

університетів з роботодавцями.                                                                                                                 
Коваль К. О., к. т. н., доцент 

 
 

СЕКЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ 
 

21-22 березня, 1430, ауд. 209а ГНК 
 

     Голова секції: к. т. н., професор Мізерний В. М. 
                              Заступник голови: к. т. н., доцент Булига Ю. В. 
                              Секретар: аспірант Мензул О. М. 
 
1. Підсумки діяльності колективу інституту за 2012 рік. 
     Мізерний В. М., к. т. н., професор 
2. Роль кваліфікаційної випускної роботи при  атестації студентів, які             

здобувають робітничу професію. 
     Булига Ю. В., к. т. н., доцент, Медяна В. В., інженер  
3.  Проект інформаційно-довідкової системи пошуку роботи та             

працевлаштування  на базі сайту ІВЦ ІНВ.  
     Власюк А. І., к. т. н., доцент,   Матковська К. М., ст. гр. РТр-09б 
4.  Енергозберігаючі технології  для структур ДАІ МВС України. 

Шеремета О. П., к. т. н., доцент 
5. Досвід оволодіння новими поліграфічними технологіями  студентами      

ВНТУ під час проходження робочого триместру. 
     Власюк А. І., к. т. н., доцент,  Загородній  М. C., директор ПП "Прінт     

плюс", Вершинін Л. В., ст. гр. РТт-09б  
6. Використання досвіду LGB BEST VNTU для сприяння працевлаштуванню 

студентів та випускників.                                                                                                   
Коваль К. О., к. т. н., доцент, Семенюта О. С., ст. гр. 1РТт-10б  

7. Стратегія "виграв-виграв" у співпраці університету з молодіжними 
громадськими організаціями.                                                                                   

     Коваль К. О., к. т. н., доцент, Олейніченко В. В., ст. гр. РТт-10б,  
     Титарчук С. О., ст. гр.  РТт-10б   
8.  Студентські ініціативи при формуванні міжнародних грантових проектів.    

Мізерний В. М., к. т. н., професор, Марченко О. Е., викладач кафедри ІМ 
9.  Співпраця ВНЗ з носіями приватного капіталу та шляхи залучення   

інвестицій.   
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     Коваль К. О., к. т. н., доцент, Рубан В. П., керівник регіонального управління     

ПрАТ "Датагруп", Маценко В. В., начальник відділу по роботі з 
юридичними особами ПрАТ "Датагруп".  

10. Відношення роботодавців до осіб, які здобули більше ніж одну  вищу    
освіту.                                                                                                              

     Остра Н. В., к. т. н., доцент 
11. Робочий триместр для студентів, які вступили до університету за   

скороченим терміном навчання. 
Ляховченко Н. В., к. пед. н., доцент, Котилко І. В., аспірант кафедри ЕСС, 
Ганзієнко Ю. І., студ. гр. МОЗ-11 

12. Діловий етикет під час співбесіди при працевлаштуванні.                  
Ляховченко Н. В., к. пед. н., доцент, Волков Ю. І., директор ТОВ "ЛАНДО 
ЛТД" 

13. Особливості працевлаштування випускників технічних спеціальностей в 
умовах економічної кризи та спаду виробництва.                        

     Ляховченко Н. В., к. пед. н., доцент, Волков Ю. І., директор ТОВ "ЛАНДО   
ЛТД". 

14. Практична реалізація деяких статей Закону України «Про зайнятість   
населення». 

 Аляб’єва С. С., перший заступник директора Вінницького обласного центру 
зайнятості. 

15. Педагогічні аспекти організації виробничої діяльності при підготовці  
фахівців технічного профілю.                                                                   

     Мензул О. М., аспірант. 
 

 
ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 
Оргкомітет 

 
1. Писклярова А. В. – к. т. н., доцент – голова оргкомітету 
2. Теклюк А. І. – к. філос. н., доцент – заступник голови оргкомітету 
3. Штофель Д. Х. – к.т.н. – член оргкомітету 
4. Бойко І. В. – Президент  СтС  – член оргкомітету 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
14 березня, 1430, ауд. 222 ГНК 

 
1. До питання підвищення суспільної активності молоді. 
    Писклярова А. В., к.т.н., доцент, директор ГЦВР. 
2. Засади ефективної комунікації між куратором та студентами. 
    Теклюк А. І., к. філос. н., доцент, заст. директора ГЦВР. 
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СЕКЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
14- 15 березня, 1500,  ауд. 222 ГНК 

 
Голова секції: к.т.н., доцент Писклярова А. В. 

Заступник голови: к.філос.н., доцент Теклюк А. І. 
Секретар: старший інспектор Бойцун О. М. 

 
1. Особливості розвитку студентського самоврядування в гуртожитку. 

Семічаснова Н. С., ст. викладач, заступник з навчально-виховної роботи 
директора ІнМТ. 

2. Шляхи залучення студентів до вступу в органи СтС. 
Ігнатенко О.Г., ст. викладач, заступник з навчально-виховної роботи 
директора ІнАЕКСУ. 

3. Проблеми та напрями удосконалення навчання та виховання іноземних 
студентів.  
Ткачук Л. М., к.е.н., доцент, заступник з навчально-виховної роботи 
директора ІнМ. 

4. Особливості визначення та оцінювання професійних навичок майбутніх 
менеджерів.  
Рудковська О. Л., асистент. 

5. Особливості екологічного виховання у Вінницькому національному 
технічному університеті. 
Іщенко В. А., к.т.н., доцент, заступник з навчально-виховної роботи 
директора ІнЕЕК. 

6. Залучення студентів-першокурсників до екологічних заходів як спосіб 
покращення взаємовідносин студентів у групі. 
Кватернюк С. М., к.т.н., доцент. 

7. Формування творчої особистості студента. 
Федоренко К. В., директор клубу ВНТУ.  

8. Соцiально-психологiчна адаптацiя першокурсникiв в нове соцiокультурне 
середовище. 
Петрусь В. В., к.т.н, ст. викладач. 

9. До питання медичного обслуговування студентів ВНТУ. 
Поліщук А. С., зав. медичним пунктом ВНТУ. 

10. Досвід студентського самоврядування інституту інформаційних технологій 
та комп'ютерної інженерії: проблеми, тенденції розвитку. 
Войтко В. В., к.т.н, доцент, заступник. з навчально-виховної роботи 
директора ІнІТКІ, Савальчук Т. В., магістрант гр. 2ПІ-12м, голова 
студентського самоврядування ФКІ. 

11. Організація роботи куратора з адаптації студентів до навчально-виховного 
процесу ВНТУ. 
Круподьорова Л. М., ст. викладач. 
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12.  Специфіка роботи з іноземними студентами першого курсу за напрямом 

підготовки «Автомобільний транспорт». 
Кужель В. П., к.т.н, старший  викладач . 

13.  Розширення повноважень студентського самоврядування в рамках 
теперішнього законодавства. 
Бойко І. С., ст. гр. 1ТМ-12м, старший інспектор ГЦВР, Президент СтС 
ВНТУ. 

14.  Організація дозвілля студентів у студмістечку як протидія інтернет-   
залежності молодої людини. 
Швець В. В., к.т.н, доцент. 

15.  Факторний аналіз впливу роботи куратора на успішність студентів 
академічної групи. 
Ковтун В. В., к.т.н, доцент.   

16.  Взаємодія студентів різних курсів поза навчальним процесом в ІнРТЗП. 
Кравцов Ю. І., ст. викладач, заст. з навчально-виховної роботи директора 
ІнРТЗП. 

17.  Методи знайомства з куратором та психологічного розвантаження в групі 
першокурсників. 
Штофель Д. Х., к.т.н., ст. викладач. 

18.  Захист прав студентів – основа діяльності профспілкового активу. 
Григор’єва О. М., голова студентської секції профспілкового комітету 
ВНТУ. 

19.  Охорона праці та основні професійні небезпеки на майбутньому робочому 
місці. 
Бендерський Г. С., начальник відділу охорони праці ВНТУ.  

20. Тайм-менеджмент для студентів : навчання, робота, відпочинок. 
Бойцун О. М., старший інспектор ГЦВР. 

21. Правові аспекти студентського життя. 
Андрощук О. Б., начальник юридичного відділу ВНТУ. 

22. Аналіз вступної кампанії до спеціалітету (магістратури) : недоліки та 
можливі шляхи їх усунення. 
Радченко К. О., ст. гр. О-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Писклярова А. В. 

23. Міжнародний досвід студентського самоврядування. 
Кушнір А. І., ст. гр. ЕКО-09, Печериця О. В.  ст. гр. ЕКО-09, науковий 
керівник – старший інспектор ГЦВР, Президент СтС Бойко І. В. 

24. Студентське самоврядування: гра чи дійсність? 
Шарандак А. П., ст. гр. 2ЕСМ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Писклярова А. В. 

25. Студентське самоврядування – перші кроки до майбутньої активної позиції в 
громадському житті країни. 
Савальчук Т. В., ст. гр. 1ПІ-08, Волков О. С., ст. гр. 2КІ-09, науковий 
керівник – к.філос.н., доцент Теклюк А. І. 

26. Внесок молоді у роботу органів місцевого самоврядування Вінниччини. 
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Яцик В. Є., ст. гр. 2 КІ-12м, Президент осередку BEST – Vinnytsia,  науковий 
керівник – к.т.н., доцент Писклярова А. В. 

27. Перший робочий досвід студентів, отриманий в рамках ВНЗ. 
Іваськевич М. В., ст. гр. РТр-09, Філіппов І. В. ст. гр. ЕКО-09, науковий 
керівник – к.філос.н., доцент Теклюк А. І. 

28. Проблема фінансування органів студентського самоврядування  у ВНЗ 
України та фінансування органів студентського самоврядування 
європейських вищих навчальних закладів. 
Тенячкін І. О., ст. гр. БМ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Писклярова А. В. 

29. Діяльність органів СтС у європейському контексті. 
Шага К. О.,   ст.   гр.    ЕКО-10,   науковий керівник – к.т.н., доцент  
Писклярова А. В. 

30. Студентське самоврядування як чинник формування самосвідомості 
сучасної молоді. 
Билічкіна В. Є., ст.гр. 2ІМ-10, Попадюк О. М. ст. гр. ЗВ-11, науковий 
керівник – к.філос.н., доцент Теклюк А. І.  

31. Місце та роль студентського самоврядування у вищому навчальному 
закладі. 
Філатова М. М., ст. гр. 3СІ-09, науковий керівник – старший інспектор 
ГЦВР, Президент СтС Бойко І. В. 

32. Співпраця органів студентського самоврядування з органами місцевої влади. 
Непийвода А. М., ст. гр.  МОм-09, Калугаряну Т. К. ст. гр.  1МОф-09, 
науковий керівник – к.т.н., доцент Писклярова А. В. 

33. Профорієнтація абітурієнтів як вектор діяльності органів СтС. 
Вернигора В. В., ст. гр.  2 КІ-12м,  науковий керівник – к.т.н., доцент 
Писклярова А. В. 

 
 

НСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ   
ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ  

  
Оргкомітет  

1. Азаров О.Д.,  д.т.н., професор – голова оргкомітету  
2. Перевозніков С.І., д.т.н., професор – заступник голови оргкомітету  
3. Пєтух А.М., д.т.н., професор – член оргкомітету   
4. Лужецький В.А., д.т.н., професор – член оргкомітету  
5. Михалевич В.М.,  д.т.н., професор – член оргкомітету  
6. Степанова І.С., к.філол.н., доцент – член оргкомітету  
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

  
20 березня, 1430 , ауд. 2225  

  
1. Підсумки наукової діяльності інституту ІТКІ у 2012 році.  

Азаров О.Д., д.т.н., професор.  
2. Методи і засоби організації функціонування високопродуктивних   

паралельно-ієрархічних систем.  
 Яровий А.А., докторант, к.т.н., доцент.  

 
СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

 
20 березня, 1530, ауд.2329 
21 березня, 1430, ауд.2329 

 
Голова секції: д.т.н., професор Азаров О.Д. 

Заступник голови: к.т.н., доцент Ткаченко О.М. 
Секретар: аспірант Грійо-Тукало О.Ф. 

 
1. Підсумки наукової діяльності колективу кафедри ОТ у 2012 році.  

Азаров О. Д., зав.каф., д.т.н., професор. 
2. Моделі похибок лінійності двотактних підсилювачів струму з вибірковим 

зворотним зв’язком. 
Азаров О.Д., д.т.н., професор, Теплицький М.Ю., аспірант. 

3. Моделі похибок АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю. 
Азаров О.Д., д. т. н., професор, Дуднік О.В., аспірант.  

4. Моделі глітчів в АЦП порозрядного наближення з ваговою надлишковістю. 
Азаров О.Д., д. т. н., професор, Муращенко О.Г., аспірант.  

5. Спеціалізовані відбивачі струму для високолінійних аналогових схем на базі 
двотактних структур. 
Яцик В.Є., ст. гр. 2КІ-12м, науковий керівник – д.т.н., професор Азаров О.Д. 

6. Статичні і динамічні характеристики двотактних підсилювачів струму з 
вибірковим зворотним зв’язком. 
Попенко В.М., ст. гр. 2КІ-10б, науковий керівник – д.т.н., професор 
Азаров О.Д. 

7. Модель статичної передатної характеристики двотактного підсилювача 
струму. 
Діденко М.В., ст. гр. 2КІ-10б, науковий керівник – д.т.н., професор 
Азаров О.Д. 

8. Цифровий обчислювальний пристрій для АЦП слідкувального типу, що 
самокалібрується. 
Пономарьова М.В., ст. гр. 2КІ-12м, науковий керівник – д.т.н., професор 
Азаров О.Д. 
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9. Високолінійний двотактний підсилювач струму для генератора функцій на 

базі багаторозрядного ЦАП.  
Девдюк А.М., ст. гр. 2КІ-12м, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач 
Гарнага А.В. 

10. Високолінійні аналогові пристрої на базі двотактних підсилювальних схем.  
Богомолов С.В., асистент. 

11. Маршрутизація трафіку в комп'ютерних мережах з розпаралелюванням 
потоків даних. 
Шмирко Я.В., ст. гр. 2КІ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Захарченко С.М. 

12. CMS для інтернет-магазинів. 
Закурений О.В., Блажченко С.П., ст. гр. 1КІ-12сп, науковий керівник – к.т.н., 
доцент Кадук О.В.  

13. Цифровий обчислювальний пристрій для АЦП порозрядного наближення з 
ваговою надлишковістю на ПЛІС. 
Ратушняк І.О., ст. гр. 1КІ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Кадук О.В.  

14. Пристрій канального кодування на основі кодів Каутса-Фібоначчі. 
Завадинський І.О., ст. гр. 1КІ-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Кадук О.В.  

15. Розпізнавання стилізованих символів. 
Керницький В.А., ст. гр. КІ-07 з/в, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Гороховський О.І.  

16. Адаптивна фільтрація зображень. 
Євтухівський О.С., ст. гр. 4К-11, слухач ЦПО ІнІНВ, науковий керівник – 
к.т.н., доцент Гороховський О.І. 

17. Моделі мовленнєвих сигналів та методи їх ущільнення на основі векторного 
квантування.  
Ткаченко О.М., к.т.н., доцент. 

18. Методи та засоби адаптивного регулювання темпу відтворення 
мовленнєвого сигналу на основі пофонемної сегментації 
Ткаченко О.М., к.т.н., доцент, Дзісь О.В., аспірант. 

19. Методи та засоби підвищення швидкості пошуку аудіоданих у комп’ютерній 
системі. 
Ткаченко О.М., к.т.н., доцент, Грійо Тукало О.Ф., аспірант. 

20. Напрями розробок НТЦ «АЦ-системи» в 2013 році.  
Стейскал В.Я., к.т.н., доцент, Крупельницький Л.В., к.т.н., доцент. 

21. Комп’ютерна система контролю цифрового ефірного телебачення DVB-T2.  
Дерман Д.О., Дудник В.А., ст. гр. 1КІ-12сп, науковий керівник – к.т.н., 
доцент Крупельницький Л.В. 

22. Спеціалізована комп’ютерна мережа моніторингового центру Національної 
ради України з телерадіомовлення. 
Хурса М.О., ст. гр. 2КІ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Крупельницький Л.В. 
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23. Система синхронізації точного часу в комп’ютерній мережі Національного 

радіо України.  
Шиманський В.В., ст. гр. 2КІ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Крупельницький Л.В. 

24. Сегментація зображень з використанням градієнтного підходу.  
Донченко В. Г., ст. гр. 2КІ-12м, науковий керівник – ст. викладач 
Очкуров М.А. 

25. Інформаційні технології підтримки діяльності з управління персоналом. 
Шиян А.А., к.ф.-м.н., доцент. 

26. Особливості використання градієнтних методів для розпізнвавання образів. 
Нагірняк О.О., ст. гр. 2КІ-12м, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент 
Шиян А.А. 

27. Інтегровані інформаційні технології WEB-дизайну сайтів. 
Бойко М.О., ст. гр. 2КІ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Семеренко В.П.  

28. Автоматизована система безперебійного енергоживлення «Розумного дому». 
Морозов А.В., ст. гр. 2КІ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Семеренко В.П.  

29. Метод паралельного декодування QR-кодів. 
Шмулян І.В., ст. гр. 2КІ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Семеренко В.П.  

30. Комп’ютерна підсистема статистичного оброблення текстів. 
Павлович С.В., ст. гр. 2КІ-10б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Снігур А.В.  

31. Моделювання процесу функціонування цифрової управляючої системи при 
надходженні заявок згідно нормального розподілу. 
Чеботарьова О.Г., ст. гр. 1КІ-12сп, Павлік Т.М., ст. гр. 2КІ-12м, науковий 
керівник – к.т.н., доцент Колесник І.С.  

32. Застосування STM32 в лабораторному практикумі. 
Мазуренко О.І., ст. гр. 1КІ-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Цирульник С.М. 

33. USB-HID - пристрій з WEB-інтерфейсом.  
Таран О.С., ст. гр. 1КІ-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Цирульник С.М. 

34. Мікропроцесорний USB-HID з матричною індикацією.  
Гураль Д.В., ст. гр. 1КІ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Цирульник  С.М. 

35. Мікропроцесорний пристрій світлодіодної індикації.  
Кінзерський В.О., ст. гр. 1КІ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Цирульник С.М. 

36. Мікропроцесорний пристрій для формування ефекту Ambilight.  
Кирилюк В.В., ст. гр. 1КІ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Цирульник  С.М. 
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СЕКЦІЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

 
13-14 березня, 1430, ауд. 2314 

 
Голови секції: д. т. н., професор Михалевич В.М., 

                   д. пед. н., професор Клочко В.І.  
Заступник голови: к. т. н., д оцент Хом’юк В.В.  

Секретар: к. т. н., доцент  Краєвський В.О.  
 
1. Підсумки наукової діяльності кафедри ВМ впродовж 2012 року.  

Михалевич В.М., д.т.н., професор. 
2. Розв’язання основної задачі теорії підсумовування пошкоджень для 

окремого класу нестаціонарного процесу. 
3. Несімко О.С. ст. гр. 2ІМ-11, науковий керівник – д.т.н., професор 

Михалевич В.М. 
4. Побудова символьних виразів для задачі інтерполяції в середовищі СКМ.  

Красиленко В.В..,Безбах Р.О. ст. гр. АТ-11, науковий керівник – д.т.н., 
професор Михалевич В.М. 

5. Моделювання траєкторії пластичних деформацій на основі розробки та 
розв’язання диференціальних рівнянь. 

6. Трофимчук М.В., Іванов А.О. ст. гр. 2ІМ-11, науковий керівник – к.т.н., ст. 
викладач Добранюк Ю.В. 

7. Наближена модель приватної хмари у навчанні вищої математики   
Чухно М.В., аспірант 

8. Анімаційна модель геометричної інтерпретації переходу до нового опорного 
плану в задачі лінійного програмування. 

 Бровко Я.П. ст.гр. 3МО-12, науковий керівник – асистент Тютюнник О.І. 
9. Застосування СКМ для підвищення наочності при розв'язуванні задач 

елементарної математики.  
 Слободян Р.В., слухач групи №1 2 курсу ЗФМШ, ГЦДП, науковий керівник 

– асистент Дода А.Ф. 
10. Презентація навчального посібника з основ елементарної математики, як 

один із профорієнтаційних заходів. 
 Дода А.Ф., асистент  
11. Застосування нелінійного принципу теорії підсумовування пошкоджень для 

визначення граничних деформацій циліндричних зразків під час 
вісесиметричного стиснення.  

 Трач Є. А., аспірант. 
12.  Роль варіаційних принципів у науковому знанні. 
 Гаїна А. О., ст. гр. ТЕ-12, Антонюк Л. Е., ст. гр. ТЕ-12, науковий керівник – 

к.т.н., доцент  Краєвський В. О. 
13. Задача оптимізації за умов багатоступеневої зміни швидкості у відповідності 

до заданої функції. 
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 Живелюк О. Л.,ст. гр. 3Б-12, Олексина Т. М., ст. гр. ТЕ-10, науковий 

керівник – к.т.н., доцент  Краєвський В. О. 
14. Розв'язання варіаційної задачі спадкової теорії підсумовування пошкоджень 

для окремого класу неперервних функцій. 
 Краєвський В. О., к.т.н., доцент.  
15. Розкладні інверсні напівтрупи з переставними конгруенціями. 
 Барковська А.А., ст. викл., Дереч В.Д.,к. ф.- м.н., доцент. 
16. Поліноміальний переобумовлювач для щільних матриць спеціальної 

структури. 
 Абрамчук І.В., ст. викладач. 
17. Середнє арифметичне, середнє геометричне і диференціальні рівняння. 
 Ковель В.О., Слободян С.О., ст. гр. 1БС-12, науковий керівник – д.пед.н., 

професор  Клочко В.І. 
18. Часткові типи відображень функцій багатьох змінних.  
 Гайдаєнко О.М., Мазур І.В., ст. гр. 1БС-12, науковий керівник – д.пед.н., 

професор  Клочко В.І. 
19. Життя та діяльність видатного математика Леонарда Ейлера.  
 Тисячук І. О., Мороз А. В., ст. гр. 3-мо-12, науковий керівник – к.пед.н., 

доцент Коломієць А.А. 
20. Застосування математики в техніці. 
 Волинець О. Ю., Приймак А. В., ст. гр. УБ-12, науковий керівник – к.пед.н., 

доцент  Коломієць А.А. 
21. Виникнення та прикладне застосування інтегралу. 
 Пархомов М. В., ст. гр. УБ-12, науковий керівник – к.пед.н., доцент 

Коломієць А.А. 
22. Тензорна модель процесу накопичення пошкоджень при немонотонному 

навантаженні.  
 Осадчук А. В.,   ст.   гр.   ЗВ-12,   науковий   керівник  –  к. т. н.,   доцент 
      Коцюбівська К.І.  
23. Математична модель напружено-деформованого стану при поперечному 

видавлюванні з протитиском. 
 Коцюбівська К.І., доцент. 
24. Глобально-транзитивні підгрупи симетричної групи S6 . 
 Нікольський М.М., ст.гр. 1ПІ-12, науковий керівник - к. ф.- м.н., доцент  

Дереч В.Д. 
25. Прикладне застосування частинних похідних. 
 Майданський М., Марчук В.П., ст.гр.2ЕМ-12б, науковий керівник – к.т.н., 

доцент  Сачанюк-Кавецька Н.В. 
26. Схемотехнічна реалізація операції диференціювання  ЛЧФ. 
 Куцевалов О.С., ст.гр.4ЕМ-10б, науковий керівник – к.т.н., доцент Сачанюк-

Кавецька Н.В. 
27. Методи побудови ліній рівня. 
 Мельник С.В., ст.гр.1ЕС-11, науковий керівник – к.пед.н.,доц.        

Ковальчук М.Б. 
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28. Застосування рядів Фур’є для розрахунку електричних кіл при дії 

несинусоїдних напруг. 
 Томеш О.В., ст.гр.2Е-11, наукові керівники – к.т.н., доц. Мад’яров В.Г., 

к.пед.н., доцент  Ковальчук М.Б. 
29. Використання диференціальних рівнянь для розрахунку перехідних процесів 

в електричних колах. 
 Мельник    С.  М.  ,  ст.  гр.   1Е - 11 ,  наукові   керівники  –  к. т. н.,  доцент  
 Мад’яров В.Г.,  к. пед. н.,   доцент  Ковальчук М.Б. 
30. Парадокси теорії ймовірностей. 
 Поджаренко А.С., ст. гр. 1АВ-12, науковий керівник – к.т.н., доцент  

Бондаренко З.В. 
31. Геометрія крізь століття. 
 Вітюк І., Магдюк І., Колос Д., ст. гр. 1Б-11, науковий керівник – к.т.н., 

доцент  Черноволик Г.А 
 
 СЕКЦІЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 
 20 березня, 1500,  ауд. 2425 

  21-22 березня, 1430, ауд. 2425 
 

Голова секції: д.т.н., професор Лужецький В. А. 
Заступник голови: к.т.н.,  доцент Дудатьєв А. В. 
         Секретар: інженер Остапенко А. В. 

 
1. Підсумки наукових досліджень кафедри захисту інформації за 2012 рік. 
  Зав. кафедри ЗІ, д.т.н., професор Лужецький В.А. 
2. Прикладні аспекти теорії нечітких множин.  
 Кондратенко Н.Р., к.т.н., професор. 
3. Сучасні проблеми в галузі захисту програмного забезпечення. 
 Каплун В. А.   ст. викладач. 
4. Узагальнений метод формування взаємно простих чисел.  
 Дмитришин О.В.  к.т.н., ст. викладач. 
5. Формалізація концепцій детермінованого, керованого та 

псевдонедетермінованого хешувавання даних.  
 Баришев Ю.В., к.т.н., ст. викладач. 
6. Комбінований метод адаптивного ущільнення даних та їх захисту. 
 Чеборака О.В. інженер – програміст компанії Win – Interactive.  
7. Сучасні підходи та проблеми аудиту безпеки складних Веб – ресурсів. 

Черняхович К.В. асистент. 
8. Методи блокового шифрування, що використовують псевдонедетерміновану 

послідовність криптопримітивів. 
 Остапенко А.В., інженер кафедри ЗІ. 
9. Особливості дослідження комп’ютерних інцидентів.  
 Войтович О.П., к.т.н., доцент.  
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10.  Перспективи розвитку Академії Міжнародної Безпеки МА «Центр 911/112». 

Дудатьєв А.В., к.т.н., доцент, Вівсик Л.А., заст. голови МА «Центр 911/112» 
11.  Аксіоматика та ситуаційні моделі перебігу інформаційної війни.  
  Дудатьєв А.В., к.т.н., доцент.   
12.  Шифр заміни на основі псевдонедетермінованого генератора гами.  
 аспірант Горбенко І.С. 
13.  Метод адаптивного ущільнення даних на основі функціональних 

залежностей.  
 аспірант Кульчицький А. 
14.  Перетворення даних з втратою на основі обернених рекурентних 

послідовностей.  
 аспірант Михайлевич В.О. 
15. Блоковий шифр на основі перетворення Уолша. 
 Левковська М. Ю., інженер Одеської національної академії зв’язку імені 

О. С. Попова. 
16. Адаптивне ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі. 
 Савицька Л. А., асистент кафедри ОТ. 
17. Організація  захисту бази даних моніторингу розвитку регіону. 
 Заячковський В. М., методист Вінницького інституту післядипломної освіти 

педагогічних працівників.  
18. Дослідження вмісту файлів, що підлягають ущільненню. 
 аспірант Чеборака Т. М. 
19. Потокові шифри на основі змінного набору операцій. 
 Назимко А. В., ст. гр. БС-12м, науковий керівник – д.т.н., професор 

Лужецький В. А. 
20. Засоби швидкого хешування на основі еліптичних кривих. 
 Олексюк А. О., ст. гр. БС-12м, науковий керівник – д.т.н., професор 

Лужецький В. А. 
21. Блокове шифрування з використанням блоків змінної довжини. 
 Репкін О. А., ст. гр. БС-12м, науковий керівник – д.т.н., професор 

Лужецький В. А. 
22. Метод та засіб автентифікації користувачів FTP – сервера.                              
 Кривешко К.І.,  ст. гр. БС – 12сп., науковий керівник  - к.т.н., ст. викладач 

Баришев  Ю.В. 
23. Методи захисту електронних документів.  
 Бевза О.П.,  ст. гр. БС – 09б,  науковий керівник - к.т.н., ст. викладач            

Баришев Ю.В. 
24. Методи створення та вбудування електронних цифрових підписів.  
 Заглада В.І., ст. гр.  БС – 09б, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач            

Баришев Ю.В. 
25. Метод автентифікації користувачів баз даних. 
 Зозуля А.О., ст. гр. БС – 10б, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач            

Баришев Ю.В. 
26. Метод захисту виконуваних файлів. 
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 Коротаєв Д.О., ст. гр.. БС-09б, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач            

Баришев Ю.В. 
27. Методи криптографічного захисту виконуваного коду.  
 Сидорук А.В. ст. гр. БС–09б науковий керівник - к.т.н., ст. викладач 

Дмитришин О.В.  
28. Захист від Rootkit – атак.  
 Міщенко В.Я., ст. гр. БС–09б, науковий керівник - ст. викладач  Каплун В.А.    
29. Запобігання крадіжці Cookie – файлів. 
 Боднар В., ст. гр. БС – 09б, науковий керівник - ст. викладач Каплун В.А.   
30. Проблема захисту від дампінгу процесів і задач.  
 Шкурін В., науковий керівник - ст. викладач Каплун В.А. 
31. Вбудовування інформації в поля мережевих протоколів. 
 Ніколюк Р.Є., ст. гр. БС – 09б, науковий керівник - к.т.н., доцент         

Войтович О. П.  
32. Безпека використання технологій SaaS.  
 Чекерда Д.О., ст. гр. БС – 09б, науковий керівник - к.т.н., доцент       

Войтович О. П. 
33. Безпека бездротових каналів зв’язку.  
  Коломієць Р.О., ст. гр. БС – 09б, науковий керівник - к.т.н., доцент  
 Войтович О. П. 
34. Блокування клавіатурних шпигунів.  
  Вітюк В.О., ст. гр. БС – 12сп, науковий керівник - к.т.н., доцент       
 Войтович О. П. 
35. Специфікація вимог до систем відеоспостереження.  
 Терентьєв О.С., науковий керівник - к.т.н., доцент Войтович О. П. 
36. Аналіз встановлених програм для дослідження комп’ютерних інцидентів.  
 Карпенко Р.А., ст.. гр. БС-12сп, науковий керівник - к.т.н., доцент 

Войтович О. П. 
37. Пошук файлів за атрибутами для дослідження комп’ютерних інцидентів. 
 Сергеєв С.Л., науковий керівник - к.т.н., доцент Войтович О. П. 
38. Моделі для оцінювання захисту інформації. 
 Герасименко Г.С., ст. гр. БС – 12м., науковий керівник - к.т.н., професор 

Кондратенко Н.Р. 
39. Засіб вибору системи захисту інформації на основі нечітких множин. 
 Яковенко Р.С., ст. гр. БС – 12м., науковий керівник - к.т.н., професор 

Кондратенко Н.Р. 
40.  Психологічні аспекти підготовки фахівців з інформаційної безпеки.  
 Шнайдер І.,  ст. гр. БС – 12м, науковий керівник  - асистент Дудутьєва В.М.  
41.  Організація як об’єкт впровадження електронного документообігу. 
 Яковенко Р.,  ст. гр. БС – 12м, науковий керівник  - асистент Дудутьєва В.М. 
42. Принципи побудови та функціонування систем електронного 

документообігу. Кривешко К., ., ст. гр. БС – 12м, науковий керівник  - 
асистент Дудатьєва В.М   
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43. Аналіз підходів до захисту від розподілених атак на відмову в 

обслуговуванні.  
 Фесенко А., науковий керівник – асистент Черняхович К.В. 
44. Сучасні підходи до боротьби зі спамом на поштових серверах. 
 Лисянський С.С., науковий керівник – асистент Черняхович К.В. 
45. Проблеми забезпечення безпеки Веб – серверів. 
 Шашков Р.В., науковий керівник – асистент Черняхович К.В.  
46. Метод хешування із зав’язуванням блоків даних. Гадалін М.С., ст. гр. БС – 

09, науковий керівник  - д.т.н., професор Лужецький В.А.  
47. Метод хешування даних на основі моделей математичних об’єктів. Возний 

М.С. ст. гр. БС-09, науковий керівник  - д.т.н., професор Лужецький В.А.  
48. Метод захисту програмних засобів від несанкціонованого використання. 

Вакуленчик С.М. ст. гр. БС-09, науковий керівник  - д.т.н., професор 
Лужецький В.А.  

49. Технічний  захист  приміщення для  переговорів 
50.  Гуцол В.В., Ониш С.С. ,ст. гр. БС-09, науковий керівник  - к.т.н., доцент 

Дудатьєв А.В.  
 

 СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 
 

20 березня, 1600, ауд. 2225 
20-22 березня, 1430, ауд. 2225 

 
Голова секції: д.т.н., професор Перевозніков С.І. 
Заступник голови: к.т.н., професор Месюра В.І. 

Секретар: аспірант Озеранський В.С. 
 

1. Підсумки наукової роботи кафедри за 2012 рік. 
Перевозніков С. І., д. т. н., професор. 

2. Комплексний підхід до оцінки якості растрових зображень.  
Сілагін О. В., к. т. н., доцент.  

3. Класифікація проблемних ситуацій з використанням інформаційної  
технології  
Зьора О. В., RIA.ua,  науковий  керівник – к. т. н.,  професор  Савчук Т. О 

4. Оцінка стабільності прогнозування стану швидкоплинної надзвичайної 
ситуації на залізниці. 
Козачук А. В.,  аспірант,  науковий   керівник  –  к. т. н.,   професор   
Савчук Т. О. 

5. Інформаційна технологія кластерного аналізу надзвичайних ситуацій на  
залізничному транспорті.  
Петришин С. І.,  аспірант,  науковий  керівник – к. т. н.,  професор      
Савчук Т. О. 

6. Підготовка вхідних даних для колаборативної фільтрації. 
Сакалюк А. В.,  аспірант,  науковий  керівник  –  к. т. н.,  професор    
Савчук Т. О. 
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7. Генераторні структури діагностування схем цифрових пристроїв.  

Озеранський В. С., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор 
Перевозніков С. І. 

8. Математичне та комп’ютерне моделювання багаторівневих паралельно-
ієрархічних обчислювальних систем. 
Трошина А. В., ст. гр. 2КН-12м, Мурзак І.Д.,  ст. гр. 1КН-10б, науковий 
керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А. 

9. Багатовимірний аналіз даних для підвищення ефективності роботи CRM-
систем. 
Гнаповська Л.М., ст. гр. 2КН-12м, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Яровий А. А. 

10. Інтелектуальна система нейромережевого розпізнавання зображень 
лазерної траси. 
Борисов А. О., ст. гр. 1КН-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Яровий А. А. 

11. Інтелектуальна система експертного аналізу викидів в атмосферу 
шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення. 
Краковська І. О., ст. гр. 1КН-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Яровий А. А. 

12. Система підтримки прийняття рішень в галузі транспортної логістики. 
Ліснічук А. О., ст. гр. 1КН-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Яровий А. А. 

13. Програмне забезпечення для оптимізації роботи із базами даних на основі 
технології CUDA. 
Мудрик В. В., ст. гр. 2КН-09б, науковий керівник – к. т. н., доцент  
Яровий А. А. 

14. Перспективні аспекти розпізнавання мімічних мікровиразів обличчя 
людини на основі технології GPGPU. 
Кашубін С. Г., ст. гр. 1КН-09б, науковий керівник   –   к. т. н.,   доцент  
Яровий А. А. 

15. Перспективні аспекти розпізнавання плямоподібних зображень профілю 
лазерного променя на основі технології GPGPU. 
Титко М. М., Матейчук М. С., ст. гр. 1КН-09б, науковий керівник – к. т. н., 
доцент Яровий А. А. 

16. Перспективні аспекти нейромережевої ідентифікації особи на основі 
технології GPGPU. 
Морфіянець О. О., ст. гр. 1КН-09б, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Яровий А. А. 

17. Комп’ютерне моделювання високопродуктивних паралельно-ієрархічних 
процесів в інтелектуальних системах. 
Польгуль Т.Д., ст. гр. 1КН-10б, науковий керівник – к. т. н., доцент  
Яровий А. А. 

18. Паралельна обробка реляційних баз даних на графічних процесорах. 
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Мазурова  О. М., ст. гр. 1КН-10б, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Яровий А. А. 

19. Розробка моделі соцієтальної кібер-інфраструктури підприємства  на 
основі мікроблогінгу.  
Островська М. В., ст. гр. 2КН-12м, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І. 

20. Розробка SIF-моделі на основі кібкр-інфраструктури підприємства.  
Поліщук О. Д., ст. гр. 2КН-12м, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І.  

21. Прогнозування динаміки валютного курсу.  
Масік С. О., ст. гр. 1КН-12сп, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І.   

22. Прогнозування ринкової діяльності підприємств за допомогою генетичного 
алгоритму.  
Бендерук Ю. А., ст. гр. 1КН-09б, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І. 

23. Розв'язання задачі про оптимальний вклад інвестицій методом імітації 
відпалу.  
Гранік М. О., ст. гр. 1КН-09б, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І. 

24. Інтелектуальний модуль управлиння автономним мобильним роботом 
Robotino.  
Ситник К. П., ст. гр. 1КН-09б, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І. 

25. Використання байєсівських мереж довіри при побудові експертної системи 
вибору напряму підготовки абітурієнтом. 
Інгульська О. В., ст. гр. 1КН-11мс, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І. 

26. Визначення кон'юнктури ринку з використанням нечіткої логіки. 
Ісаєнко О. А., ст. гр. 1КН-12м, науковий керівник – к. т. н., професор 
Савчук Т .О. 

27. Застосування методів штучного інтелекту для вирішення задачі сегментації 
ринку клієнтів компанії. 
Луженецький Р. А., ст. гр. 1КН-12м, науковий керівник – к. т. н., професор 
Савчук Т. О. 

28. Застосування теорії штучного інтелекту в аналізі фінансової стабільності 
підприємства.  
Романов В. С., ст. гр. 1КН-12м, науковий керівник – к. т. н., професор 
Савчук Т. О. 

29. Страхування брокерських рахунків з використанням нечіткої логіки.  
Тананян К. А., ст. гр. 1КН-09б, науковий керівник – к. т. н., професор 
Савчук Т. О. 

30. Використання алгоритмів кластеризації при розв'язанні задач Call Mining. 
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Молостов Д. С., ст. гр. 2КН-09б, науковий керівник – к. т. н., професор 
Савчук Т. О. 

31. Підхід до хеджування валютних ризиків. 
Бруй В. С., ст. гр. 1КН-11мс, науковий керівник – к. т. н., професор  
Савчук Т. О. 

32. Використання функцій В.Левенштейна при тематичному пошуку 
інформації.  
Буряк А. С., ст. гр. 1КН-11мс, науковий керівник – к. т. н., професор 
Савчук Т. О. 

33. Дослідження міграційних процесів з використанням нечіткої логіки.  
Гуменюк О. В., ст. гр. 1КН-11мс, науковий керівник – к. т. н., професор 
Савчук Т. О.  

34. Організація тестування знань з дисциплін фахової підготовки. 
Левченко Ю. В., ст. гр. КН-10б, Зимогляд А.С., науковий керівник – к.т.н. 
професор Савчук Т. О. 

35. Система генерації завдань для перевірки якості знань. 
Приймак Н.В., ст.гр. 2КН-10б, Паламаренко Л.О., ст. гр. 2КН-10б, Грінцов 
О.Ю., ст. гр. 2КН-10б, науковий керівник – к. т. н., професор Савчук Т. О. 

36. Аналіз навчального навантаження з використанням нечіткого підходу. 
Думенко С.,  ст. гр. КН-08, науковий керівник  – к. т. н., професор  
Савчук Т. О. 

37. Моделі штучних структур дівагностування цифрових пристроїв. 
Ярцева О. І. ст. гр. 2КН-12м, науковий керівник – д. т. н., професор 
Перевозніков С. І. 

38. Навчання імпульсної нейронної мережі в задачі розпізнавання мовних 
команд. 
Алєксєєв О. О., ст. гр. 1КН-09б, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Колесницький О. К. 

39. Комп’ютерне моделювання імпульсної нейронної мережі. 
Вікулова О. М., ст. гр. 1КН-09б, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Колесницький О. К. 

40. Інтелектуальна система розпізнавання запахів. 
Гордишевська Є. О., ст. гр. 1КН-09б, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Колесницький О. К. 

41. Розпізнавання мовних команд імпульсними нейронними  мережами. 
Ліщенко Т. С., ст. гр. 1КН-09б, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Колесницький О. К. 

42. Комп'ютерне моделювання схеми імпульсного нейроелемента. 
Левченко Ю. В., ст. гр. 1КН-10б, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Колесницький О. К. 

43. Інтелектуальна система ідентифікації особистості за почерком. 
Багазій В. О., ст. гр. 1КН-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Арсенюк І. Р. 
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44. Інтелектуальна система перевірки знань в області конфігурування 

пристроїв на базі Cisco IOS.  
Гудзінський Є. І., ст. гр. 1КН-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Арсенюк І. Р. 

45. Інтелектуальна система ідентифікації особи за голосовими 
характеристиками.  
Гудзь В. В., ст. гр. 1КН-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент  
Арсенюк І. Р.  

46. Розробка нейронної мережі для «електронного носа». 
Твердохліб П. М., ст. гр. 1КН-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Арсенюк І. Р. 

47. Огляд алгоритмів проходження лабіринту. 
Різан С. Ю., ст. гр. 2КН-09, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Арсенюк І. Р. 

48. Методи обробки зображення обєктів роботом. 
Сергійчук М. П, ст. гр. 2КН-09, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Арсенюк І. Р. 

49. Голосове керування роботом. 
Кащенко Б. М., ст. гр. 2КН-09, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Арсенюк І. Р. 

50. Визначення ефективності фінансово-господарської діяльності 
промислового підприємства за допомогою генетичного алгоритму. 
Лісовік Д. П., ст. гр. 2КН-09, науковий керівник – к. т. н., доцент  
Арсенюк І. Р. 

51. Оцінка та корекція дисторсії в цифрових сканерах. 
Решетник В. В., ст. гр. 2КН-12м, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Сілагін А. В. 

52. Розробка системи оцінки якості растрових графічних зображень. 
Мірлас Д. В., ст. гр. 1КН-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент  
Сілагін А. В.  

53. Вимірювання та оцінка шумів в цифровому фото.  
Беспала А. Г., ст. гр. 1КН-09б, науковий керівник – к. т. н., доцент  
Сілагін А. В.  

54. Вимірювання та оцінка кольороспотворення в цифровому фото. 
Красовська Д. В., ст. гр. 1КН-09б, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Сілагін А. В.  

55. Підхід до вимірювання шумів в растрових зображеннях 
Ящишин І. М. ст. гр. КН-08, науковий керівник  –  к. т. н.,  доцент  

   Сілагін А. В. 
56. Розробка підходів щодо вибору моделей та технологій процессу створення 

Web-додатку.  
Заєць А. А. ст. гр. 2КН-09б, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Поремський Ю. В. 

57. Підходи щодо створення  модуля планування розробки прикладного ПЗ.  
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Амірова М. Ю., ст. гр.2КН-09б,  науковий керівник – к. т. н., доцент 
Поремський Ю. В. 

58. Процеси вибору методів розробки програмного забезпечення для 
мобільних пристроїв. 
Ільчук І. О. ст. гр., 2КН-09б,  науковий керівник – к. т. н., доцент 
Поремський Ю. В. 

59. Планування процесу тестування програмного забезпечення  
Сотнікова А. С., ст. гр. 2КН-09б,  науковий керівник – к. т. н., доцент 
Поремський Ю. В. 

60. Розробка інтелектуальної системі багатофакторного захисту Інтернет-
банкінгу від зовнішніх атак 
Сандуляк В. О., ст. гр. 1КН-12сп,  науковий керівник – к. т. н., доцент 
Супріган О. І. 

61. Дослідження захисту веб-серверів від зовнішніх атак.  
Дубас О. В., ст. гр. 1КН-12сп,  науковий керівник – к. т. н., доцент  
Супріган О. І.  

62. Оптимізація систем захисту інформації в глобальних мережах доступу 
Медяний В. П., ст. гр. 1КН-12сп,  науковий керівник – к. т. н., доцент 
Супріган О. І. 

63. Дослідження ігрових ситуацій в розподілених масштабованих системах на 
прикладі гри покер.  
Загнітко В. М., ст. гр. 1КН-12сп,  науковий керівник – к. т. н., доцент  
Хазін М.Б. 

64. Розробка моделі нечіткої рекомендаційної системи для пошуку вакансій на 
основі попередньої поведінки користувачів.  
Кюльян А. Г., ст. гр. 1КН-12сп,  науковий керівник – к. т. н., доцент  
Хазін М.Б. 

65. Web-орієнтована система для Інтернет-магазіну. 
Сладецький Р. А., ст. гр. 1КН-12сп,  науковий керівник – к. т. н., доцент  

Колодний В. В. 
66. Розробка Web-орієнтованої системи для агентства нерухомості  

Стьопін В. Ю., ст. гр. 1КН-12сп,  науковий керівник – к. т. н., доцент 
Колодний В. В. 

67. Аналіз технології  Data Mining для обробки даних. 
Новак В М., ст. гр. 1КН-11мс,   науковий  керівник  –  асистент  
Ваховська Л.М.  

68. Застосування технології Data Mining у сучасних СУБД. 
Савчук Д. О.,  ст.  гр.  1КН-11мс,   науковий керівник  –  асистент 
Ваховська Л.М.  

69. Нейромережева система прогнозування числових рядів  
Бистрицький О. О., ст. гр. 1КН-12сп, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І. 

70. Високонавантажена повнотекстова система пошуку  
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Борисов О. В., ст. гр. 1КН-12сп, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І. 

71. Метод розпізнавання динамічних об’єктів  
Сабадаш В. Ю., ст. гр. 1КН-12сп, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І. 

72. Прогнозування фондових індексів  
Ванжула В. Ф.,  ст. гр. 1КН-11мс, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І. 

73. Модуль стеження для визначення точки несанкціонованого доступу 
Грушецький В.Т., ст. гр. 1КН-11мс, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І. 

74. Дослідження системи управління активними операціями екстраполяції 
Путкарадзе А.А., ст. гр. 1КН-11мс, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І. 

75. Розробка моделі захисту інформації від фізичного впливу  
Татарчук О.О., ст. гр. 1КН-11мс, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І. 

76. Інтелектуальний модуль моделювання ігрової ситуації «Галактичні війни» 
Шуберт В. Я., ст. гр. 2КН-09, науковий керівник – к. т. н., професор 
Месюра В. І. 

77. Оцінювання рівня шумів растрових зображень 
Ящишин І. М., ст. гр. КН-13м, науковий керівник – к. т. н., доцент     
Сілагін О. В. 
 

 
 

 СЕКЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

20 березня 1600, ауд. 2430 
20-22 березня 1400, ауд. 2430 

 
Голова секції: д.т.н., професор Пєтух А. М. 

Заступник голови: к.т.н., доцент Войтко В. В. 
Секретар: інженер Барчук Н. Є. 

 
1. Підсумки наукової діяльності кафедри ПЗ у 2012 році та задачі на 2013 рік. 
 Пєтух А. М., д.т.н., професор. 
2. Інноваційні технології при реалізації нових підходів до реалізації годинника. 

"Єврогодинник". 
 Пєтух А. М., д.т.н., професор. 
3. Tempus проект «Підтримка підприємницької та інноваційної діяьності в 

середовищі ІТ студентів». 
 Пєтух А. М., д.т.н., професор. 
4. Особливості використання систем підтримки прийняття групових рішень 
 Кузьміна Н. Ф., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Пєтух А. М. 
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5. Методи та засоби формування зображень високодеталізованих поверхонь. 
 Обідник М.Д., аспірант, науковий керівник –д.т.н., професор Романюк О. Н.  
6. Принципи реалізації ігрових програм. 
 Білоконна К. В., ст. гр. 1ПІ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент        

Войтко В. В. 
7. Аналіз методів тестового контролю знань. 
 Сівець О. О., ст. гр. 1ПІ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Войтко В. В. 
8. Аналіз систем управління контентом. 
 Олексюк М. В., ст. гр. 1ПІ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент         

Войтко В. В. 
9. Розробка засобів тестового контролю знань. 
 Савальчук Т. В., магістрант гр. 2ПІ-12м., науковий керівник – к.т.н., доцент 

Войтко В. В. 
10. Розробка інтелектуальних навчальних ігор. 
 Слюсар А. М., магістрант гр. 2ПІ-12м., науковий керівник – к.т.н., доцент 

Войтко В. В. 
11. Порівняльний аналіз сучасних пошукових систем. 
 Вінницька А. О., ст. гр. 1ПІ-11, науковий керівник – к.т.н., доцент       

Войтко В. В. 
12. Принципи паралельного програмування під платформу .NET 4.0. 
 Костельна А. А., ст. гр. 1ПІ-11, науковий керівник – к.т.н., доцент       

Войтко В. В. 
13. Варіантний аналіз вибору засобів реалізації інформаційних веб-сайтів. 
 Федорова М. С., ст. гр. 1ПІ-12сп., науковий керівник – к.т.н., доцент  

Войтко В. В. 
14. Розробка ігрової інтелектуальної програми під мобільні платформи. 
 Дзівінська М. М., ст. гр. 2ПІ-12м., науковий керівник – к.т.н., доцент  

Войтко В. В. 
15. Аналіз підходів до вибору кольорової гами у процесі реалізації сучасних 

веб-ресурсів. 
 Чухно Б. О., магістрант гр. 2ПІ-12м., науковий керівник – к.т.н., доцент 

Войтко В. В. 
16. Розробка інтелектуальної системи розпізнавання емоцій. 
 Шилан О. О., ст. гр. 1ПІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Войтко В. В. 
17. Розробка автоматизованої системи розподілу та обліку використання 

паливних ресурсів. 
 Стародуб О. С., ст. гр. 2ПІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент        

Войтко В. В. 
18. Розробка мережевої системи підтримки автоматизованого обліку 

використання паливних ресурсів. 
 Гречко А. Г., ст. гр. 2ПІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Войтко В. В. 
19. Нові моделі відбивної здатності поверхонь 
 Романюк О. Н., д.т.н., професор.  
20. Методи повороту вікна зображення.  
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 Піддубецька М. П., ст. гр. 1ПІ-10, науковий керівник –д.т.н., професор 

Романюк О. Н.  
21. Використання теорії хаосу для побудови фазових портретів часових рядів. 
 Катєльніков Д. І., к.т.н., доцент  
22. Розробка програмних засобів для управління процесами віртуалізації в 

хмарних системах 
 Малініч І. П., ст. гр. 2ПІ-12, науковий керівник – к.т.н., доцент    

Катєльніков Д. І. 
23. Розробка програм для Windows Phone 8 
 Боднар Р., ст. гр. 1ПІ-11, науковий керівник – к.т.н., доцент         

Катєльніков Д. І. 
24. Огляд нових можливостей стандарту С++ 11 
 Денисюк П., ст. гр. 1ПІ-11, науковий керівник – к.т.н., доцент      

Катєльніков Д. І. 
25. Огляд засобів розробки для ОС Windows 8 
 Рикачевський О., ст. гр. 1ПІ-11, науковий керівник – к.т.н., доцент 

Катєльніков Д. І. 
26. "Технологія ASP.NET, MVC модель. Переваги та недоліки використання" 

Кушнір В., ст. гр. 1ПІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент          
Катєльніков Д. І. 

27. Розробка пошукової системи для бази даних "УФД Бібліотека" 
 Бачеріков В., ст. гр. 1ПІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент       

Майданюк В. П. 
28. Шифрування даних з використанням стегоалгоритмів. 
 Денисюк Н., ст. гр. 1ПІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент        

Майданюк В. П. 
29. Кодування зображень на основі Wavelet-перетворень. 
 Барчина Є. Й., ст. гр. 1ПІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент     

Майданюк В. П. 
30. Установка та налагодження інституційного репозиторію. 
 Бачеріков В., ст. гр. 1ПІ-09, Бурмістров О., ст. гр. 1ПІ-09, науковий керівник 

– к.т.н., доцент Майданюк В. П. 
31. Шифрування даних з використанням матриць та операцій з ними. 
 Бобко О. Л., ст. гр. 1ПІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент         

Майданюк В. П. 
32. Особливості розробки сайтів вибору фільмів для перегляду. 
 Сімонов Д. Л., ст. гр. 1ПІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент         

Майданюк В. П. 
33. WEB-фотогалереї та їх програмне забезпечення. 
 Підопригора Є. М., ст. гр. 1ПІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент         

Майданюк В. П. 
34. Інженерія мов схем. 
 Власюк В. Х., к.т.н., доцент  
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35. Настройка структури нечіткої моделі на основі розвязання логічних рівнянь 

в системі нечітких відношень. 
 Ракитянська Г. Б., к.т.н., доцент  
36. Визначення положення об’єктів динамічних зображень з використанням 

opencv. 
 Яблочнюк В. В., ст. гр. 1ПІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент          

Рейда О. М. 
37. Принципи побудови інтерфейсу віддаленого доступу клієнт - сервер 
 Бобко О. Л., ст. гр. 1ПІ-09 Сухов О. А., ст. гр. 1ПІ-09, науковий керівник – 

к.т.н., доцент Рейда О. М. 
38. Методи калібрування для покращення позиціювання курсору 
 Ковтун Р. О., ст. гр. 1ПІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Рейда О. М. 
39. Використання Google Map у задачах визначення положення об’єктів 
 Якнюнас Є. О., ст. гр. 1ПІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент            

Рейда О. М. 
40. WEB – додаток адміністрування доступу до ресурсів з використання засобів 

PHP 
 Рєзнік К. І., ст. гр.. 1ПІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Рейда О. М. 
41. Метод розробки програмного забезпечення інтерактивного опитування і 

аналізу результатів 
 Корявий Я. В., ст. гр. 2ПІ-12м., науковий керівник – к.т.н., доцент         

Рейда О. М. 
42. Цифрові методи визначення положення об’єкту на зображені 
 Віннік Я. С., ст. гр. 1ПІ-09, Прокофєв А. О., ст. гр. 1ПІ-09, науковий 

керівник – к.т.н., доцент Рейда О. М. 
 
 
 
 ІНСТИТУТ  

АВТОМАТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ  
ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 
Оргкомітет 

1. Васюра А. С., к. т. н., професор – голова оргкомітету 
2. Квєтний Р. Н., д. т. н., професор – заступник голови оргкомітету 
3. Дубовой В. М., д. т. н., професор – член оргкомітету 
4. Кожем’яко В. П., д. т. н., професор – член оргкомітету 
5. Кучерук В. Ю., д. т. н., професор – член оргкомітету 
 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

20 березня, 1430, ауд. 5213 
 
 1. Підсумки наукової діяльності ІнАЕКСУ за 2012 рік.  
       Ковтун В.В., к. т. н., доцент. 
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  СЕКЦІЯ АВТОМАТИКИ ТА  

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 
 

21 березня , 1430, ауд. 5213 
22 березня , 1430, ауд. 5213 

 
Голова секції: д.т.н., професор Квєтний Р.Н.  

Заступник голови: к.т.н., професор Бісікало О.В. 
Секретар: к.т.н., доцент Папінов В.М.  

 
1. Сучасний стан та перспективи розвитку наукових досліджень на кафедрі          
       АІВТ. 

           Квєтний Р.Н., д.т.н., професор. 
2. Виконані та перспективні розробки підприємства «А-Веста» для   

автоматизації технологічних процесів підприємств зберігання та 
перероблення   зерна.  

           Скидан Ю.А., к.т.н., професор, технічний директор “А-Веста” .     
3. Практика використання та розвитку програмного середовища Open 

SCADA, що вільно розповсюджується, для створення систем контролю 
та управління в промисловості. 

           Осипенко П.А., інженер-програміст 2-ї категорії підприємства "А-Веста". 
4. Застосування Web-технологій у системах автоматизованого контролю та 

управління розподіленими технологічними об’єктами. 
 Бондарчук А.В., інженер-програміст 2-ї категорії підприємства  
 "А-   Веста". 

5. Алгоритми управління багатокомпонентним вагодозувальним 
комплексом комбікормового заводу. 

  Матяш А.П., інженер-програміст 2-ї категорії підприємства "А-Веста". 
6. Вейвлет-методи в задачах фільтрації зображень. 

 Васьковський О.В., аспірант; науковий керівник - к.т.н., професор      
Васюра  А.С. 

7. Шаблони автоматизованого тестування користувальницьких інтерфейсів 
програм. 

 Ремінний О., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор  
      Квєтний Р.Н. 
8. Інформаційна технологія ідентифікації часових рядів нейронними 

мережами радiально-базисного типу. 
 Дружиніна О.О., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор  
      Квєтний  Р.Н. 
9. Управління інформаційними потоками в системах розподіленої обробки 

даних.   
 Лига Р.Г,  аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Кулик А.Я. 
10. Мережі доставки контенту(CDN )- методи проектування та оптимізації. 
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 Бочков Є.М., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор  
       Квєтний Р.Н. 
11. Автоматизоване формування навчальних об’єктів. 
 Кравчук І.А., аспірант, науковий керівник – к.т.н., професор  
      Бісікало О.В. 
12. Методи прискорених обчислень. 
 Кулик Я.А., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Квєтний Р.Н. 
13. Застосування методів проектування адаптивних систем прийняття 

рішень в системі підтримки Internet-трейдінгових операцій 
TRADEKEEPER.  
 Казимірова Н.В., Квєтний Р. д.т.н., професор  Коцюбинський В.Ю., 
к.т.н., доцент. 

14. Інтервальні методи апроксимації експериментальних даних. 
 Степова Т.О., аспірант, науковий керівник - д.т.н., професор  
       Квєтний Р.Н. 
15. Застосування нечіткої логіки в процесі вилучення онтологій тексту. 
 Кириленко Г. О., аспірант, науковий керівник - к.т.н., професор  
      Бісікало О.В. 
16. Обґрунтування образного рівня у традиційній тріаді морфологічного-

синтаксичного-семантичного аналізу текстової інформації. 
 Бісікало О.Г., к.т.н., професор. 
17. Властивості тонких оптичних плівок та їх застосування для 

перетворення інформації та вимірювань. 
 Довгалець С.М., к.т.н., доцент. 
18. Формування багатобітних бульових функцій з високими 

криптографічними показниками. 
 Бевз О.М., к.т.н., доцент. 
19. Методи фільтрації та деблокінгу зображень. 
      Гармаш В.В., асистент.  
20.  Відстеження об'єктів у відеопослідовностях на основі методу Монте-     

Карло. 
 Маслій Р.В., асистент. 
21. Прогнозування рівня вібрації гідрогенераторів за допомогою методів 

аналізу часових рядів. 
 Мельник Л.М., к.т.н., ст. викладач. 
22. Усунення розмитості зображень (деблюринг) з використанням методу 

нульового простору. 
 Софина О.Ю., к.т.н., ст. викладач. 
23. Використання психолінгвістчиних зв’язків у пошукових системах. 
 Комісаренко Д.Ю., к.т.н., ст. викладач. 
24. Сучасні МПС та їх практичне застосування при управлінні         

виробництвом. 
 Компанець М.М., к.т.н., доцент. 
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25. Навчально-методичні основи та принципи практичної реалізації 

комп’ютерних тренажерів для освоєння сучасних методів проектування 
програмних засобів та систем. 

 Папінов В.М., к.т.н., доцент. 
26. Сучасні методи моделювання елементів комп'ютерної електроніки. 
 Хомчук А.Ф., ст. викладач. 
27. Лабораторні комплекси на базі мікропроцесорних  комплексів Texas 

Instruments MSP430. 
 Бойко О.Р., к.т.н., доцент, Маслій Р.В..асистент. 
28. Математичне та алгоритмічне забезпечення для відстеження об'єктів у 

відео послідовностях. 
 Барченко К.В., ст.гр. 1КСУА-12м, науковий керівник – д.т.н., професор    
      Кулик А.Я. 
29. Інформаційна технологія отримання реалістичних 3D зображень з 2D 

зображень.  
 Білошкурський С.С., ст. гр. 1КСУА-12м, науковий керівник - д.т.н.,  
професор Квєтний Р.Н. 

30. Математичне та алгоритмічне забезпечення для виявлення облич у відео 
послідовностях. 
 Васаженко А.С., ст. гр. 1КСУА-12м, науковий керівник – д.т.н., 
професор Кулик А.Я. 

31. Система керування контекстною рекламою в соціальних мережах. 
 Гаврилюк О.В., ст. гр. 1КСУА-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент       
 Коцюбинський В.Ю. 

32. Програмний емулятор функціональних перетворювачів сигналів. 
 Казімиров О.М., ст. гр. 1КСУА-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент  
 Кривогубченко С.Г. 

33. Розробка моделей автоматичного анотування україномовних текстів. 
 Назаров І.О., ст. гр. 1КСУА-12м, науковий керівник – к.т.н., професор   
 Бісікало О.В. 

34.  Інформаційна технологія для віддаленого управління персональним 
комп’ютером за допомогою мобільного пристрою. 
 Тартачник М.Ю., ст. гр. 1КСУА-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Коцюбинський В.Ю. 

35. Мікропроцесорна система визначення концентрації рідини. 
 Олійник В.В., ст. гр. 1КСУА-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент   
 Довгалець С.М. 

36. Система передавання даних у відкритих каналах зв’язку. 
 Бурка О.В., ст. гр. 2КСУА-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент  
  Бевз   О.М. 

37. Розробка алгоритмів декодування турбо-кодів у розподілених 
комп’ютерних системах різного функціонального призначення. 
 Іванов Ю.Ю., ст. гр. 2КСУА-12м, науковий керівник – д.т.н., професор 
Кулик А.Я. 
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38. Програмна реалізація турбо-декодера з обробленням метрик за 

допомогою алгоритму MAP. 
 Іванов Ю.Ю., ст. гр. 2КСУА-12м, наукові керівники – д.т.н., професор 
Кулик А.Я.,  к.т.н., доцент  Кривогубченко Д.С. 

39. Методи розподілу пам’яті в сучасних комп’ютерних системах. 
 Лісовенко А.В., ст. гр. 2КСУА-12м, наукові керівники – к.т.н., професор  
 Васюра А.С.,  к.т.н., доцент Бевз О.М. 

40. Дослідження семантичних функцій лексичного процесора на основі 
тезауруса мовних образів. 
 Присяжнюк В.В., ст. гр. 2КСУА-12м, науковий керівник – к.т.н., 
професор Бісікало О.В. 

41. Розробка програмного забезпечення для моделювання поширення світла 
в діалектричному середовищі. 
 Руденко С.М.,  ст. гр.  2КСУА-12м, науковий керівник  – к.т.н., доцент 
Довгалець С.М. 

42. Система діагностики стану автомобіля. 
 Крижанівський О.С., ст. гр. 2КСУА-12м, науковий керівник – к.т.н.,      
доцент   Довгалець С.М. 

43. Система прийняття рішень на основі середніх ковзких у системах 
Інтернет-трейдінгу. 
 Куценко О.О., ст. гр.  2КСУА-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Кабачій В.В. 

44. Розробка програмних засобів для підтримки дистанційного навчання. 
 Чайковський М.Ю., ст. гр. 2КСУА-12м,  науковий керівник - к.т.н.,   
  професор Бісікало О.В. 

45. Програмний емулятор аналогових та цифрових   компонентів 
комп’ютерної електроніки. 
 Надь М.Л. , ст. гр.1КСУА-12сп, науковий керівник - к.т.н., доцент 
Кривогубченко С.Г. 

46. Принципи розробки мобільних клієнтів для роботи в соціальних            
мережах. 
 Лілик С.С., ст. гр.1КСУА-12сп, науковий керівник - к.т.н., доцент  
 Коцюбинський В.Ю. 

47. Обробка аудіоданих засобами WebAudioAPI. 
 Білоус І.В., ст. гр.1КСУА-12сп, науковий керівник - к.т.н., доцент 
      Богач І.В. 
48. Розробка програмних засобів для кластеризації текстових документів. 

 Яцишин О.О., ст. гр.1КСУА-12сп, науковий керівник - к.т.н., професор   
 Бісікало О.В. 

49.  Тестування програмного забезпечення в системах доставки відео-          
контенту. 
 Гребінний В.О., ст. гр. СІ-08 з/в, науковий керівник – к.т.н., доцент  
 Коцюбинський В.Ю. 

 50 



 
50. Прилад для контролю температурних режимів у персональному 

комп’ютері. 
      Бойко А.О., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – д.т.н., професор  
      Кулик А.Я. 
51. Розробка HTML5 додатків для мобільних платформ  для роботи з 

мультимедійним конвентом. 
 Вербовий Д.О., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Коцюбинський В.Ю. 

52. Проектування систем автоматики та управління з застосуванням мови 
UML. Методи проектування. 
 Ветров Д.Ф., ст. гр.1 СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент Папінов 
В.М. 

53. Проектування систем автоматики та управління з застосуванням мови 
UML. Засоби та алгоритми проектування. 
 Чуприна В.П., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент  
 Папінов В.М. 

54. Система виявлення транспортних засобів та відео-спостереження за 
ними на основі моделі руху. 

 Гомон С.В., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – асистент Маслій Р.В. 
55. Розробка програмного забезпечення для керування автоматизованих 

систем у середовищі MІKROSOFT RОBOTIСS DEVELOP CTUDIO. 
 Гульченко О.О., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Богач І.В. 

56. Інтерактивна технологія розробки систем планування та розподілу     
ресурсів. 
 Жмур Є.І., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент  
 Коцюбинський В.Ю. 

57. Розробка програмного забезпечення для вимірюваня відстаней 
мобільними пристроями. 
 Єфанов С.В., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Коцюбинський В.Ю. 

58. Методи оптимізації трафіку в мережі Інтернет. 
 Зеленько Ю.І., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач  
 Мельник Л.М. 

59. Дослідження методів фільтрації забражень з застосуванням IMAGE 
PROCESSING TOOLBOX. 
 Калашніков В.В., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – асистент  
Гармаш В.В. 

60. Дослідження методів обробки JPEG-зображень. 
 Майданюк В.І., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – асистент  
      Гармаш В.В. 
61. Розробка засобів фільтрації зображень. 
 Мартинюк О.П., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – асистент  
      Гармаш В.В. 
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62. Синтез логічних структур на завданому наборі логічних елементів. 

 Миколаєнко А.А., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент  
 Кривогубченко С.Г. 

63. Оптимізація оптимізації в Інтернет - мережах на основі метрик каналів. 
 Мудрик Г.В., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач  
 Мельник Л.М. 

64. Розробка каталогу історичних джерел з множинним доступом на основі 
WEB -технологій. 
 Непийвода А.Ю., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., професор 
Бісікало О.В. 

65. Розробка парсеру для контекстно-залежної мови.  
 Паначишин А.М., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., професор  
 Бісікало О.В. 

66. Автоматизація побудови навчальних матеріалів згідно з стандартами 
SCORM.  
 Перескоков Е.В., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., професор 
Бісікало О.В. 

67. Дослідження технології SDM на базі мультиплексора ECI BG20-B.  
 Петренко Б.О., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент  
  Бойко О.Р. 

68. Розробка засобів збору інформації з використанням каналового каналу 
на базі мікропроцесорного набору TEXAS Instruments. 
 Пильнюк В.І., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., професор 
Кулик А.Я. 

69. Розробка систем передавання даних широко імпульсним модулятором на 
базі мікропроцесорного набору на базі TEXAS Instruments. 
 Подобнюк Г.Ю., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., професор 
Кулик А.Я. 

70. Дослідження методів фільтрації зображень на основі програмних засобів 
Wavelet-Toolbox. 

 Танасійчук А.В., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – асистент  
       Гармаш В.В. 
71. Захист даних в хмарних технологіях комп’ютерних обчислень.  

 Титарчук Є.О., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – д.т.н., професор    
 Квєтний Р.Н. 

72. Технологія розробки інформаційних систем таргетування контекстної 
реклами в соціальних мережах.  
 Тополюк А.С., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Коцюбинський В.Ю. 

73. Системи представлення інформації на основі світловодних панелей з 
бігучою стрічкою.  
 Шишков С.М., ст. гр. 1СІ-09б, науковий керівник – ст. викладач  
Хомчук А.Ф. 
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74. Аналіз напрямків досліджень та перспектив розвитку комп’ютерної 

лінгвістики. 
 Яровенко А.О., ст. гр. 1СІ-10, науковий керівник – к.т.н., професор 
Бісікало О.В. 

75.  Методи автоматизованого реферування та анотування електронних    
текстів. 
 Лозун А.В., ст. гр. 1СІ-10, науковий керівник – к.т.н., професор  
 Бісікало О.В. 

76.  Автоматизація побудови тезаурусу. 
 Яхимович О.В., ст. гр. 1СІ-10, науковий керівник – к.т.н., професор            
Бісікало О.В. 

77. Комп’ютерна лінгвістика української мови. 
   Точенюк Я.Р., ст. гр. 1СІ-10, науковий керівник – к.т.н., професор          

Бісікало О.В. 
78. Планування процесу розробки програмного забезпечення. 

 Орлик П.В., ст. гр. 1СІ-10, науковий керівник – д.т.н., професор  
 Квєтний Р.Н. 

 
СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 
21 березня , 1430, ауд. 5225 
22 березня , 1430, ауд. 5225 

 
Голова секції: д. т. н., професор Дубовой В.М.  

Секретар: д.т.н., професор Штовба С.Д. 
 

1. Найцікавіші наукові результати 2012 року.  
Дубовой В.М., д. т. н., професор. 

2. Проблеми інноваційного розвитку. Метамоделі інноваційного розвитку.  
Боровська Т.М., к. т. н., доцент. 

3. Проектування комп'ютеризованих систем управління технологічними 
процесами в системі Trace Mode 
Ковалюк О.О., к. т. н. 

4. Засоби автоматизації підприємства MYTEC 
Сторожук В.У., к.т.н. 

5. Метод аналізу стійкості систем з логічними управляючими пристроями 
Юхимчук М.С., асистент, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Москвіна С.М. 

6. Аналіз тенденцій розвитку оверлейних мереж.  
Шелест В.С.,   аспірант,   науковий   керівник   –   д. т. н.,   професор  

     Дубовой В.М. 
7. Прийняття    рішень щодо   розвитку   інформаційних   систем в   умовах 

невизначеності. 
Дерман   Г. Ю., аспірант,   науковий   керівник  –  д. т. н.,   професор  
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     Дубовой В.М. 
8. Декомпозиція   задач   координації   рішень. 

Байас М.,   аспірант  ,   науковий   керівник   –    д. т. н.,   професор  
      Дубовой В.М. 
9. Оптимізація багатопродуктових виробництв на базі моделі згладжування.  

Хомин  Є.  П.,  аспірант ,  науковий    керівник   –   к. т. н.,    доцент  
     Боровська Т.М. 
10. Критерії   прозорості   нечітких   баз   знань. 

Мазуренко В.В., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор 
Штовба С.Д. 

11. Принципи коректного стикування нечітких баз знань різних типів. 
Нагорна А.В., аспірантка, науковий керівник – д. т. н., професор 
Штовба С.Д. 

12. Дослідження методів управління на дослідницьких біогазових 
установках.  
Северілов П. В., пошукач, науковий керівник – к. т. н., доцент  

      Боровська Т.М. 
13. Архітектура інформаційної технології прийняття рішень у захисті 

рослин.  
Сольський О., пошукач, науковий керівник – д. т. н., професор  

      Дубовой В.М. 
14. Модель поведінки користувача у гіпертекстовому середовищі. 

Москвін О.М., магістрант, науковий керівник – д. т. н., професор  
      Дубовой В.М. 
15. Модель процесів в системах теплової обробки матеріалів 

Білоконь С.А., магістрант, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Москвіна С.М. 

16. Інформаційна технологія прийняття рішень при управлінні розгалужено-
циклічними технологічними процесами. 
Пилипенко І.В., ст. гр. 3КСУА-12м, науковий керівник – д. т. н., 
професор Дубовой В.М. 

17. Задачі   прийняття    рішень   під   час   тестування  програмних   засобів. 
Гриценко М.О., ст. гр. 3КСУА-12м, науковий керівник – д. т. н., 
професор Штовба С.Д. 

18. Ідентифікація   залежностей   в   наукових    мережах. 
Гриценко М.О., ст. гр. 3КСУА-12м, науковий керівник – д. т. н., 
професор Штовба С.Д. 

19. Ідентифікація залежностей на основі спільного застосування нечітких баз 
знань та нечітких регресійних рівнянь. 
Яковенко А.А., ст. гр. 3КСУА-12м, науковий керівник – д. т. н., 
професор Штовба С.Д. 

20. Формалізоване проектування нечітких баз знань для задач класифікації. 
Контарев М.Г.,  ст. гр. 3СІ-09б,  науковий керівник –  д. т. н.,  професор 
Штовба С.Д. 
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21. Формалізоване   проектування   ієрархічних   нечітких   баз  знань. 

Гумений А.М., Николюк М.В., ст. гр. 3СІ-09б, науковий керівник –  
      д. т. н., професор Штовба С.Д. 
22. Комплекс    моделей  та  інтерфейсів  для  аналізу  ризиків  в  процесах 

розвитку на базі імітаційних моделей.  
Маліночка А. О.,  ст. гр. 3СІ-09б,  науковий  керівник – к. т. н.,   доцент 
Боровська Т.М. 

23. Комплекс моделей та інтерфейсів для підсистеми аналізу ефективності 
агроекологічних систем. 
Дмитрик Ю. М., ст. гр. 3СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Боровська Т.М. 

24. Моделювання систем класу «виробники, продукти, користувачі» при 
наявності запізнень.  
Войчишин Є.В., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Боровська Т.М. 

25. Дослідження системи управління нелінійним об’єктом з використанням 
нелінійного спостерігача.  
Позняк Ю.Д., ст. гр. 3КСУА-12сп,  науковий  керівник – к. т. н.,   доцент 
Боровська Т.М. 

26. Дослідження   квазічастотного   методу   опису   мовних   образів. 
Ковальчук М.М., ст. гр. 3СІ-09б, науковий керівник  – к.т.н.,   доцент 
Биков М.М. 

27. Дослідження кореляційно-логічного методу автоматизованого виділення 
ознак звукових образів. 
Філатова   М.М.,  ст. гр. 3СІ-09б,  науковий   керівник – к.т.н.,   доцент  

      Биков М.М. 
28. Розробка   методу   визначення   темпу   мови  на основі  інформації про 

склади. 
Безкревний С.С., ст. гр. 3СІ-09б,  науковий   керівник – к.т.н.,   доцент 
Биков М.М. 

29. Дослідження роботи нейромереж при розпізнаванні мовних сигналів.  
Маринюк С.С. ст. гр. 3СІ-09б, науковий керівник – к. т. н., доцент  

      Ковтун В.В. 
30. Дослідження роботи сучасних розподілених систем управління базами 

даних. 
Мазур О.В., Осіпенко Г.А. ст. гр. 3СІ-10б, науковий керівник – к. т. н., 
доцент    Ковтун В.В. 

31. Формалізація   характеристик   оператора   для  моделювання виробничої 
діяльності. 
Яремчук В.В., ст. гр. 3СІ-09б, науковий керівник – к. т. н. Грищук Т.В. 

32.  Комп’ютерна система управління технічним зором робота маніпулятора. 
 Марков Д.С., ст. гр. 3КСУА-12м, науковий керівник – к. т. н., доцент       
Москвіна С.М. 
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33. Система   підтримки  прийняття   рішень   по   управлінню   мобільними 

об’єктами з горючою речовиною в умовах ризику. 
Андрєєв О.С., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Москвіна С.М. 

34. Вибір  методу   оцінювання   рейтингу   товарів   в інтернет - магазинах.  
Никитенко О.Д., к. т. н. 

35. Дослідження  залежності  ефективності системи розпізнавання мовців від    
 виду та параметрів класифікатора. 
 Ковтун В.В., к.т.н., доцент. 

36. Методи   ідентифікації   багатофакторних   залежностей   за   допомогою   
 гібридних нечітких баз знань. 
 Штовба С.Д., д.т.н., професор. 

37. Принципи пізнання Всесвіту 
Кузьмін І.В., д.т.н., професор 

38. Теоретичні   основи   представлення   інформації   ранговими  кодами. 
Биков М.М., к.т.н., доцент. 

39. Комп’ютерна   система   прогнозування   ризикових   ситуацій   при 
перевезенні   вибухонебезпечних   речовин.  
Андрєєв О.С., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н. 
Москвіна С.М. 

40. Розробка автоматизованої системи розпізнавання спеціалізованих 
символів в умовах геометричних завад.  
Андрощук Д.Ю., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н. 
Биков М.М. 

41. Розробка   лабораторного   стенда-емулятора   багаторівневої 
автоматизованої   системи   управління  технологічним   процесом.  
Бобир І.Л., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н.  

 Ковтун В.В 
42. Розробка комп’ютеризованої системи управління технологічним 

процесом виготовлення цукру.  
Козак В.П., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н. 
Ковалюк О.О. 

43. Розробка автоматизованої системи визначення темпу мови.  
Козяр Л.В., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н., 
Биков М.М. 

44. Інформаційна   система   для   збору  і  аналізу   експертних   оцінок.  
Мальований В.В., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – професор, 
д.т.н. Дубовой В.М. 

45. Комп’ютерна система управління віддаленими на великі відстані 
мобільними об’єктами.  
Мануляк С.А., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н. 
Москвіна С.М. 
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46. Розробка підсистем аналізу книги відгуків в системі виробничого обігу 

автомобільних шин.  
Марфін О.В., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – к.т.н.  

      Никитенко О.Д. 
47. Розробка автоматизованої системи  виділення ключових слів в сигналі 

мови.  
Марфіна О.М., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н., 
Биков М.М. 

48. Розробка автоматизованої інформаційної системи сервісного центру 
«Спеціаліст» з використанням веб-технологій.  
Олещук М.А., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н. 
Ковтун В.В. 

49. Розробка системи управління маршрутами та завантаженням міського 
транспорту   з   використанням   веб-технологій.  
Плеканчук А.О., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н. 
Ковтун В.В. 

50. Автоматизована система оцінювання якості нечітких баз знань.  
Савчук Д.А., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – професор, д.т.н. 
Штовба С.Д. 

51. Розробка автоматизованої системи вимірювання відстані.  
Селіверстов В.В.,   ст. гр. 3КСУА-12сп,   науковий    керівник   –   к.т.н.  

      Грищук Т.В. 
52. Розробка засобів для автоматизації тестування складних клієнт-

серверних систем.  
Філіппов О.А., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – професор, д.т.н. 
Штовба С.Д. 

53. Комп’ютерна система моніторингу стану вибухонебезпечної речовини в 
цистерні при довготривалому перевезенні.  
Дрига О.О., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н. 
Москвіна С.М. 

54. Автоматизована   система   управління   промисловими    прохідними.  
Слободянюк Ю.В., ст. гр. 3КСУА-12сп,  науковий   керівник  –   
професор, д.т.н. Кузьмін І.В. 

55. Розробка комп’ютеризованої системи управління контентом сайту 
кафедри. 
Барчина Ю.Й., ст. гр. 3КСУА-12м, науковий керівник – доцент, к.т.н. 
Ковтун В.В. 

56. Розробка клієнт-серверної системи управління базою даних виробничого 
підприємства.  
Амосьонок О.В., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – к.т.н. Никитенко 
О.Д. 

57. Вдосконалення стенду автоматизованої системи термообробки харчових 
продуктів на обладнанні ВО "Овен" 
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Балецький М.Ю., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – доцент, к.т.н. 
Ковтун В.В 

58. Розробка он-лайн системи інформаційної підтримки абітурієнтів 
університету 
Заруденко В.І., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – професор, д.т.н. 
Штовба С.Д. 

59. Інформаційно-пошукова система художнього музею 
Лебідь С.О., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – професор, д.т.н.  

      Дубовой В.М. 
60. Система автоматичного наповнення бази даних про наукові мережі з 

інформаційних видань. 
Лемберг Ю.В., ст. гр. 3Сі-09б,    науковий    керівник    –    професор, 
д.т.н. Штовба С.Д. 

61. Розробка програмного забезпечення моніторингу мережі. 
Матківський А.М., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – професор, д.т.н. 
Дубовой В.М. 

62. Розробка комп’ютерної  системи управління обробкою даних в системах 
мобільного зв’язку. 
Набуральний О.М., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – доцент, к.т.н. 
Москвіна С.М. 

63. Розробка системи оцінювання вагомості факторів в задачах 
прогнозування 
Пальчук О.О., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – професор,д.т.н.  

      Дубовой В.М. 
64. Розробка КСУ  технологічною лінією харчового виробництва. 

Русецький І.О., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – к.т.н. Ковалюк О.О. 
65. Розробка автоматизованої системи «Розумний дім» на базі ПЛК «Simatik 

S7»  
Баланчук М.М., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – доцент, к.т.н.  

      Биков М.М. 
66. Математичні методи фонетичного аналізу голосових даних 

Грищук Т.В., к.т.н. 

СЕКЦІЯ ЛАЗЕРНОЇ ТА ОПТОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 

21 березня , 1500, ауд. 2166  
22 березня , 1430, ауд. 2166 

Голова секції: д. т. н., професор Кожем’яко В.П.  
Заступник голови: к. т. н., доц. Кожем’яко А. В.  

Секретар: аспірант Турлюк А. В. 

1. Раман-спектроскопія як інструмент для неінвазивного моніторингу 
біологічних об’єктів та рівня глюкози зокрема.  
Турлюк А.В., аспірант, науковий керівник - д.т.н., профессор 
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     Кожем’яко В.П.  
2. Попередня обробка зображень патології очного дна. 

Мартьянова Т.В., аспірант, науковий  керівник - д.т.н., професор  
     Кожем’яко В.П.  
3. Оптична комутація з використанням масивів лазерів.  

Костюченко Д.С., аспірант, науковий  керівник - к.т.н., доцент   
     Лисенко Г.Л.  
4. Оптичні методи визначення ступеню запалення біотканин.  

Іванов І.А. , аспірант, науковий керівник - д.т.н., професор Павлов С.В. 
5. Аналіз оптичних  і поляризаційно-кореляційних приладів і систем для 

діагностики фазово-неоднорідної структури шарів біологічних тканин і 
рідин.  
Радченко К.О. ст. гр. О-09б, Краснощока А.К., ст. гр. О-10б, науковий 
керівник - к.т.н., доцент  Заболотна Н.І. 

6. Особливості процедур порівняння в оптоелектронному асоціативному 
процесорі.  
Денисюк Н.О., ст. гр. О-09б, Кордон Д.В., ст. гр. ЛОТ-12сп, науковий 
керівник - к.т.н., доцент  Мартинюк Т.Б.  

7. Блок керування для оптичної системи розпізнавання зображень.  
Любич С.П., ст. гр. О-09б, Фофанова Н.В., методист ІнМАД, науковий  
керівник - к.т.н., доцент  Мартинюк Т.Б.  

8. Порогова обробка при кореляційному аналізі.  
Сидорук С.В.,   ст. гр. О-09б,   Біляєва А.С.,   ст. гр.   О-11б., науковий  
керівник - к.т.н., доцент Мартинюк Т.Б.  

9. Оптоелектронні матриці у складі класифікатора.  
Кирияченко А.О., ст. гр. О-09б, Повидало М.В., ст. гр. О-11б. науковий  
керівник - к.т.н., доц. Мартинюк Т.Б.  

10. Волоконно-оптична  двонаправлена  багатофункціональна система 
зв’язку.  
Бабюк І.В., ст. гр. О-09б,   науковий    керівник   -   к.т.н.,   асистент 
Маліновський В.І.  

11. Система  поляризаційно-фазового  картографування   полікристалічних 
мереж білків плазми крові людини.  
Обух В.О., ст. гр. О-09б, науковий  керівник - к.т.н., асистент 
Маліновський В.І.  

12. Пульсаксіметр для Android пристроїв з динамічним моніторингом стану 
людини.  
Козак А.М.,   ст. гр. ЛОТ-12,   науковий керівник   - к.т.н.,    доцент  
Тужанський С.Є.  

13. Лазерний скануючий пристрій для відтворення графічної інформації.  
Кузьменко Л.В., ст. гр. О-11б, науковий  керівник - к.т.н., асистент 
Маліновський В.І.  

14. Геодезичні фазові лазерні пристрої.  
Кирилюк І.Д., ст. гр. О-09б, науковий  керівник - к.т.н., доцент  
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      Кожем’яко А.В.  
15. Уніфіковані об’єднані оптичні канали.  

Репей І.В., ст. гр. О-11б, науковий керівник - к.т.н., асистент  
      Маліновський В.І. 
16. Метод вимірювання орієнтаційних томограм полікристалічних мереж 

оптико-анізатропних біологічних шарів.  
Колотченко І.В., ст. гр. ЛОТ-12, науковий  керівник - к.т.н., доцент  
Заболотна Н.І.  

17. Використання методів доказової медицини при дослідженні біологічних 
тканин методом Мюллер-матричної томографії.  
Вовк М.В.,  ст. гр. ЛОТ-12,   науковий   керівник  -  к.т.н.,    доцент  

     Заболотна Н.І.  
18. Методи Мюллер-матричної томографії полікристалічних мереж оптико-

анізотропних шарів біологічних багатошарових тканин.  
Чередник О.Г., ст. гр. ЛОТ-12, науковий  керівник - к.т.н., доцент 
Заболотна Н.І.  

19. Центрування динамічних пучків лазерного випромінювання.  
Поплавська А.А., ст. гр. О-09б, науковий  керівник - д.т.н., професор 
Кожем’яко В.П.  

20. ВОЛЗ із живленням на сонячній енергії.  
Притуляк Г. В., ст. гр. ЛОТ-12,   науковий    керівник - к.т.н.,    доцент 
Тужанський С.Є. 

21. Моделювання процесу ранжирування значень дискримінантних функцій.  
Медвідь А.В., ст. гр. ЛОТ-12, науковий  керівник - к.т.н., доцент 
Мартинюк Т.Б.  

22. Розпізнавання символьної інформації засобами нейротехнологій.  
Горбатюк О.Д., ст. гр. ЛОТ-12, Файчук В.В. О-11б, науковий керівник - 
к.т.н., доцент  Мартинюк Т.Б.  

23. Конфокальні системи для офтальмологічних пристроїв.  
Гаврилюк К. І., ст. гр. ЛОТ-12, науковий  керівник - к.т.н., доцент 
Тужанський С.Є.  

24. Волоконно-оптичний гіроскоп. 
Сахно А.М., ст. гр. О-09б, науковий  керівник - к.т.н., доцент 
Тужанський С.Є. 

25. Застосування технології CUDA для паралельної обробки інформації.  
Колівошко А.Н., ст. гр. О-11б, науковий  керівник - к.т.н., доцент 
Кожем’яко А.В.  

26. Системний комплекс   для   попередження та реєстрації несанкціонованої 
зміни рядності руху транспортними засобами.  
Ліщук Д.В., ст. гр. О-09б, науковий керівник - к.т.н., доцент 

      Кожем’яко А.В.  
27. Прилади для флуоресцентного аналізу фізіологічного стану у 

рослиництві.  

 60 



 
Янковський Я. Ю., ст. гр. О-09б, науковий керівник- к.т.н., доцент 
Тарновський М. Г.  

28. Генератор благодатного біомедичного діапазону.  
Лученко Б.Я.,   ст. гр. О-09б,    науковий  керівник    -    д.т.н., професор 
Кожем’яко В.П.  

29. Методи    орієнтаційної    томографії   для   діагностики    структури 
оптичнотонких шарів біологічних тканин.  
Довгалюк Р.Ю., ст. гр. О-10б, науковий  керівник - к.т.н.,  
доцент  Заболотна Н.І.  

 
 

СЕКЦІЯ МЕТРОЛОГІЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ 
 

21 березня , 14:30, ауд. 5402 
22 березня , 14:30, ауд. 5402 

 
Голова секції: д.т.н., професор Кучерук В.Ю. 

Секретар: к.т.н., доцент Кулаков П.І.  
 

1. Визначення кутової швидкості з прогнозуючою корекцією похибки 
вимірювання. 
Бацальова Н.І., ст. гр. МІТ-09, науковий керівник -  ст. викладач  
Присяжнюк В.В. 

2. Модернизація   вагового   дозатора   АД-50-РКМ   на   зерносховищах. 
     Безбах І.С., ст. гр. МІТ-09, науковий керівник - асистент  

 Маньковська В.С. 
3. Розробка лабораторного стенду для вивчення мікропроцесорного ПІД-

регулятора.  
Бутелько Д.В., ст. гр. МІТ-09, науковий керівник -  д.т.н.,  професор  
Кучерук В.Ю. 

4. Розробка медичного мікропроцесорного рН-метра. 
Волошина А.А., ст. гр. МІТ-09, науковий керівник - д.т.н., професор  
Кучерук В.Ю. 

5. Розробка порталу з інформаційно-вимірювальних технологій та 
автоматизації виробництва. 
Воробйов В.О., ст. гр. МІТ-09, науковий керівник - к.т.н.,  доцент  
Севастьянов В.М. 

6. Розробка   лабораторного   стенду   на   базі   мікроконтролера  VIPA-300. 
     Грох В.Г., ст. гр. МІТ-09, науковий керівник-  к.т.н.,  доцент   

 Севастьянов В.М. 
7. Розробка    промислового    контролера   для   електричних    величин. 

Діжечко М.В., ст. гр. МІТ-09, науковий керівник -  асистент  
Маньковська В.С.  

8. Розробка лабораторного стенду для вимірювання геометричних розмірів. 
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Єрофєєва Н.С. , ст. гр. МІТ-09, науковий керівник - к.т.н.,  доцент 
Севастьянов В.М. 

9. Комп’ютерний засіб для вимірювання частоти обертання. 
Іваненко В.С. , ст. гр. МІТ-09, науковий керівник - к.т.н., доцент  
Васілєвський О.М. 

10. Мікропроцесорний засіб вимірювання модуля комплексної 
електропровідності. 
Лавровський М.І.,  ст. гр. МІТ-09, науковий керівник -  к.т.н., доцент  
Кулаков П.І. 

11. Розробка  лабораторного  стенду для високоточного  вимірювання  маси. 
Луценко А. О., ст. гр. МІТ-09, науковий керівник - к.т.н., доцент  
Севастьянов В.М. 

12. Прилад   для    вимірювання    вологості    газу. 
Маєвська І.В.,  ст. гр. МІТ-09,   науковий керівник  -  к.т.н.,   доцент   
Возняк О.М. 

13. Розробка     ультразвукового    засобу     вимірювання     відстані. 
Митко В.М.,  ст. г р  МІТ-09, науковий керівник -  к.т.н.,  доцент   
Кулаков П.І. 

14. Вібродіагностичний   моніторинг   Староміського   моста   міста Вінниця. 
Навроцька В.В., ст. гр. МІТ-09, науковий керівник - асистент 
Маньковська В.С. 

15. Електронний цифровий мілівольтметр постійного струму з 
світлодіодним дисплеєм. 
Растопка  Т.  С. , ст. гр. МІТ-09,    науковий керівник   -    к.т.н.,   доцент  
Возняк О.М. 

16. Комп’ютерний засіб вимірювання моменту інерції ротора 
безконтактного електродвигуна. 
Савенко С.В.,  ст. гр. МІТ-09, науковий керівник - к.т.н.,  доцент  
Васілєвський О.М. 

17. Розробка   ультразвукового   рівнеміра   та   методики   його   повірки. 
Сандул   Я.С. ,   ст. гр.   МІТ-09,   науковий   керівник  -  ст. викладач   
Ігнатенко О.Г. 

18. Мікропроцесорна   система   моніторингу   навколишнього   середовища. 
Швайка  Є.С. ,  ст. гр. МІТ-09,  науковий керівник  -  ст. викладач  
Ігнатенко О.Г. 

19. Розробка лабораторного стенду для дослідження ультразвукових 
датчиків. 
Шрамко В.В., ст. гр. МІТ-09, науковий керівник - д.т.н.,  професор  
Кучерук В.Ю. 

20. Мікропроцесорний   рН-метр. 
Бладика О.Ф., ст. гр. МВТ-12м, науковий керівник - к.т.н., доцент  
Возняк О.М. 

21. Засіб   вимірювання   радіальних   коливань   ротора. 
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Бурячок М.О., ст. гр. МВТ-12м, науковий керівник  - д.т.н.,  професор  
Кучерук В.Ю. 

22. Засіб підрахунку порцій молока з функцією контролю наявності води в 
молоці. 
Гнесь    Т.В.,   ст. гр. МВТ-12м, науковий   керівник  -   к.т.н., доцент  
Кулаков П.І. 

23. Метрологічне забезпечення системи вимірювального контролю кутових 
швидкостей взаємозв’язаних електромоторів. 
Мельник Т.М.,  ст. гр. МВТ-12м, науковий керівник - к.т.н.,  доцент  
Василевський О.М. 

24. Метрологічне забезпечення засобу вимірювання рН. 
Орєхова Ю.В., ст. гр. МВТ-12м, науковий керівник - к.т.н.,  доцент  
Севастьянов В.М. 

25. Мікропроцесорний калібратор для повірки вольтметрів змінного струму. 
Бевз А.В., ст. гр. МВТ-12сп, науковий керівник - д.т.н., професор  
Кучерук В.Ю. 

26. Мікропроцесорний прилад для формування робочих мір електричних 
величин. 

Березова О.О., ст. гр. МВТ-12сп, науковий керівник -  к.т.н., доцент 
Возняк О.М. 

27. Мікропроцесорний засіб вимірювання температури. 
Гуменюк Н.В., ст. гр. МВТ-12сп, науковий керівник - к.т.н.,  доцент  
Севастьянов В.М. 

28. Лабораторний стенд для вимірювання геометричних параметрів 
мікрооб’єктів. 
Зозуля   Д.Я., ст. гр.  МВТ-12сп  , науковий керівник - д.т.н.,  професор   
Кучерук В.Ю. 

29.  Лабораторний стенд для вимірювання інерційних властивостей 
вимірювальних перетворювачів температури. 
Ковальчук Д.Р., ст. гр. МВТ-12сп, науковий керівник - ст. викладач   
Присяжнюк В.В 

30. Метрологічне   забезпечення   засобу   вимірювання   вологості деревини. 
Кривешко М.С. ,  ст. гр. МВТ-12 сп, науковий керівник - к.т.н.,  доцент  
Васілєвський О.М. 

31. Лабораторний стенд для вивчення методів та засобів безконтактного 
вимірювання струму. 
Павлюк В.В., ст. гр. МВТ-12сп, науковий керівник - ст. викладач  
Ігнатенко О.Г. 

32. Мікропроцесорний засіб вимірювання вимірювання товщини 
діаметричних покрить з ємнісним сенсором. 
Тереха О.О. , ст. гр. МВТ-12сп, науковий керівник - ст. викладач  
Ігнатенко О.Г. 

33. Вимірювальний прилад для визначення в’язкості рідини нафтопродуктів. 
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Ткаченко Є.Р.,  ст. гр. МВТ-12сп, науковий керівник - ст. викладач  
Ігнатенко О.Г. 

34. Мікропроцесорний   крокомір. 
Турманов В.Б.,  ст. гр. МВТ-12сп, науковий керівник к.т.н.,  доцент  
Возняк  О.М. 

35. Нові методи дистанційного вимірювання і контролю параметрів 
обертання роторних систем. 
Коломійчук І.В.,   аспірант,  МВТ-12м, науковий керівник - д.т.н.,   
професор  Кучерук В.Ю.   

36. Сучасні    методи    реалізації    генераторів   хаотичних   коливань. 
Маньковська В.С. , асистент, науковий керівник - д.т.н., професор   
Кучерук В.Ю. 

37. Вимірювання товщини покрить діелектричних матеріалів. 
Овчинніков К.В., інженер , науковий керівник -  д.т.н., професор Кучерук 
В.Ю. 
 

СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ТА ФОТОНІКИ 
 

19 березня, 1415 , ауд. 2326 
20 березня ,1415 , ауд. 2326 

 
Голова секції: д.т.н., проф.  Павлов С.В. 

Заступник голови: к.ф.-м.н., доцент Стаcенко В.А. 
Секретар: аспірант Вовкотруб Д.В. 

 
1. Підведення   підсумкової    наукової  діяльності  кафедри   за   2012 рік. 

Павлов С.В., д.т.н., професор. 
2. Особливості   електронної   структури   надпровідників   на   основі заліза.  

Борисенко В.Д.,  к.ф-м.н., доцент. 
3. Ефективний   потенціал   розсіяння   на   стінках електронного хвилеводу. 

Бурдейний В.М., к.ф.-м.н., професор,  Гель П.В., к.ф.м-н., професор, 
Бурдейна О.В., інженер-програміст. 

4. Термічний    коефіцієнт    тиску    органічних    рідин. 
Стасенко В.А., к.ф.-м.н., доцент. 

5. Властивості    композиційного    матеріалу    алюміній – бор – сталь. 
Стасенко В.А., к.ф-м.н., доцент. 

6. Розрахунок оптичних параметрів випромінювання з металевими 
поверхнями в умовах     відбивання.  

Стасенко В.А., к.ф-м.н., доцент.  
7. Оцінка ангармонічних коефіцієнтів і пружних модулів твердих розчинів 

за рентгендифрактометричними даними.  
Мельник М.Д., ст. викладач. 

8. Інформаційні оптоелектронні технології обробки біомедичних зображень. 
Вовкотруб  Д.В.,  аспірант,   науковий  керівник -  д.т.н.,  професор  
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Павлов С.В. 

9. Фізичні аспекти розповсюдження фотонів в біомедичних середовищах. 
Рональд Ровіра Хурадо, аспірант, науковий керівник -  д.т.н.,    професор      
Павлов С.В.. 

10. Інформаційні моделі обробки біомедичної інформації. 
 Моторний А.П., ассистент. 

11. Оптико-електронні технології реєстрації фотоплетизмографічної 
інформації. 

 Іванов І.А., аспірант, науковий керівник - д.т.н., професор   Павлов С.В. 
12. Оптичні прилади дослідження очного дна та особливості їх застосування. 

Рожман А.О.,   здобувач,   науковий   керівник    -   д.т.н.,   професор     
Павлов С.В. 

13. Моделювання фізичних процесів при допомозі ЕОМ за допомогою 
новітніх технологій. 
Осадчук   А.  А.,  ст. гр. 1ЗВ-12,  науковий   керівник  -   к.т.н.,    доцент  

 Слободяник А.Д. 
14. Можливість   передачі   електричної   енергії   за   допомогою   повітря. 

Миронович   М.А.,  ст. гр. ІМ-12,  науковий керівник -  к.т.н.,   доцент. 
15. Можливості підвищення жароміцних властивостей металів і сплавів за 

рахунок субструктури. 
 Вінницька Н.О.,   ст. гр. 1ПІ-11,  науковий керівник -  к.ф.-м.н.,   доцент  
 Лисий М.В. 

16. Метод механічної спектроскопії. 
 Москвічова М.Ю., ст. гр. 4Е-12 , науковий керівник -  к.ф.-м.н.,  доцент  
 Лисий  М.В. 

17. Моделювання процесів проходження оптичного випромінювання крізь 
біотканину. 

 Козловська Т.І., к.т.н. ,   ст. викладач. 
18. Застосування флуоресценції для проведення фотодинамічної        

діагностики. 
           Камінський О.С. , пров. інженер,    науковий керівник -   д.т.н., професор  
           Павлов С.В. 

19. Інформаційна технологія для оброблення біомедичних зображень. 
 Марченко  Л.В.,    здобувач ,  науковий  керівник    -    д.т.н.,   професор       
 Павлов С.В. 

20.  Великі експерименти таїх роль у вивченні фізичних процесів  
 Мигидин   М.В.,   ст. гр УБ-12,    науковий керівник -  Мельник  М.Д.,  
 ст. викладач. 

21.  Комп’ютерне моделювання деяких фізичних ефектів. 
Мідзяєв В .,  ст. гр БС-12,   науковий керівник  -   ст. викладач  
Мельник  М. Д.  

22. Вплив ізоморфних заміщень на електронну будову та властивості     
апатитоподібних сполук. 
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Слотвійчук В.Д., ст. гр. МЕ-12,  науковий керівник  -  к.ф.-м.н.,   доцент        
Касіяненко В.Х. 

23.  Оцінки розподілу власних значень симетричних матриць. 
     Дорофєєв Н.Ю., ст. гр. О-10, Бурдейна О.В., інженер - програміст, 

науковий      керівник - к.ф.-м.н., професор Бурдейний В.М. 
24. Отримання наноплівок In2О3 на підкладці P-Sі магніт ропним методом. 

Москальчук  Д.М.,  ст. гр.  ТКт-12, науковий керівник  - к.ф.-м.н.,  доцент   
Ющенко А.В.,  к .ф.- м.н., доцент.  

25. Рентгеноструктурне   дослідження   наноплівок   In2О3. 
Гончарук Н.Л., ст. гр. РТ-12,  науковий керівник -  к.ф.-м.н.,  доцент  
Ющенко А.В.  

26. Застосування синтезованих голограм в апаратній реалізації імпульсної   
нейронної мережі. 
Карбовський О.Ф., пров. інженер. 

27. Дослідження електрофізичних параметрів гетеро переходу наноплівка 
In2О3 – (P-Sі). 
Шевченко  О.Л. , ст. гр.  РТ-12 ,  науковий   керівник -  к.ф.-м.н., доцент  
Ющенко А.В.,  
 
 

ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІКИ, ЗВ’ЯЗКУ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 
 

Оргкомітет 
1. Кичак В.М., д.т.н., професор – голова оргкомітету 
2. Злепко С.М., д.т.н., професор – заступник голови оргкомітету 
3. Філинюк М.А., д.т.н., професор – член оргкомітету 
4. Осадчук О.В., д.т.н., професор – член оргкомітету 
5. Білинський Й.Й., д.т.н., професор – член оргкомітету 
6. Барась С.Т., к.т.н., доцент – член оргкомітету 
7. Рудик В.Д., к.т.н., доцент – член оргкомітету 

 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
20 березня, 1430, ауд.1441  

1. Підсумки наукової діяльності інституту за 2012 рік . 
Кичак В.М., д.т.н., професор 

2. Основні напрямки розвитку наукових досліджень в ІнРТЗП на 
2013 рік. 
Злепко С.М., д.т.н., професор 
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СЕКЦІЯ БІОТЕХНІЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ АПАРАТІВ І СИСТЕМ 

 
21-22 березня,  1430  , ауд. 2249 

 
Голова секції: д.т.н., професор Злепко С.М. 

Заступник голови: к.т.н., ст. викладач Тимчик С.В. 
Секретар: к.т.н., ст. викладач  Штофель Д.Х. 

 
1. Підсумки наукової діяльності кафедри ПМБА в 2011-2012 н.р. і плани на 

2012-2013н.р. 
Злепко С.М., д.т.н., професор.  

2. Аналіз підготовки аспірантів і здобувачів на кафедрі ПМБА за 2010-2012 
роки. 
Злепко С.М., д.т.н., професор.  

3. Про наукову діяльність кафедри в освітній галузі. 
Тимчик С.В., к.т.н., ст. викладач.  

4. Методи і засоби неінвазивного визначення рівня глюкози в крові людини. 
Макогон В.І., аспірант, Макогон О.С., ст. гр. МА-12м. 

5. Державний реєстр хворих на цукровий діабет: сучасний стан і перспективи 
розвитку. 
Злепко С.М., д.т.н., професор, Сурова Н.М., аспірант, Прудиус П.Г., 
головний лікар ВОКЕД. 

6. Прогнозування виникнення цукрового діабету та його можливих 
ускладнень – перспективний напрямок профілактичної роботи. 
Злепко С.М., д.т.н., професор, Сурова Н.М., аспірант, Криворучко І.О., ст. 
гр. РА-12. 

7. Тренувально-навчальний біотехнічний стрілковий комплекс. 
Костішин С.В., асистент, Злепко С.М., д.т.н., професор.  

8. Сучасні методи і принципи підготовки спортсменів вищої кваліфікації. 
Московко М.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М. 

9. Аналіз сучасних методів визначення і забезпечення якості обслуговування 
високотехнологічного медичного обладнання. 
Вирозуб Р.М., аспірант, науковий керівник – д.т.н ., професор Злепко С.М. 

10. Система енергетичного забезпечення працездатності людини. 
Постемська К.С. магістрант, науковий керівник – д.т.н., професор 
Злепко С.М. 

11. Медична інформаційна система для відновлення рухових функцій людини. 
Бєлоусова О.В., аспірант , науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М. 

12. Особливості реабілітаційно-відновлювальних заходів і процедур в 
резидуальному періоді постінсультних хворих. 
Азархов О.Ю, (м. Маріуполь, головний лікар санаторію «Металург», зав. 
філіалом каф. ПМБА),  Злепко С.М., д.т.н., професор. 

13. Проблеми і перспективи впровадження санаторно-медичних програмних    
комплексів в практичну діяльність медичних установ і санаторіїв. 
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Злепко С.М. д.т.н., професор, Коваль Л.Г., к.т.н., доцент, Костішин С.В., 
асистент, Моторний А.П., асистент кафедри ЗФФ. 

14.  Прилад для визначення стану судинної системи організму людини. 
 Дзюба Ю.В., ст. гр. МА-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль Л.Г. 

15.  Розробка сенсора для моніторингу рівня глюкози в крові людини. 
Макогон О.С., ст. гр. МА-12м, науковий керівник – д.т.н., професор   
Злепко С.М.  

16.  Лабораторний прилад для дослідження фізичних параметрів крові. 
 Остапчук М.В., ст. гр. МА-12м, науковий керівник – д.т.н., професор 
Злепко С.М. 

17.  Прилад для імпеданснометричних досліджень органів травлення. 
 Шимко А.М., ст. гр. МА-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль Л.Г. 

18.  Технологія ремонту медичного діагностичного обладнання. 
Вирозуб Р.М., аспірант, Жімбі Закаріяж Мено, ст. гр. МА-12м, науковий  
керівник – д.т.н., професор  Злепко С.М. 

19. Стан і динаміка написання і видання монографій на кафедрі ПМБА в 2010-      
2012 роках. 
Коваль Л.Г., к.т.н., доцент, Злепко С.М. д.т.н., професор. 

20.  Принципи моделювання баз даних для медичних інформаційних систем . 
Поліщук О.В., ст. гр. РА-12, науковий керівник –  асистент Костішин С.В. 

21. Розробка конструкції програмно-керованого генератора лінійно-    
наростаючої напруги. 

 Ентін І.І., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – асистент Гомолінський В.О. 
22.  Розробка конструкції USB-електрокардіографа з бездротовим зв’язком. 

 Попіль Д.О., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – асистент  
 Гомолінський В.О. 

23.  Розробка конструкції мікропроцесорної метеостанції. 
 Козоріз О.С., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль Л.Г. 

24. Енергоінформаційна медицина: сучасний стан, зміст і перспективи      
розвитку. 

 Галузінська В.С., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – д.т.н., професор  
Злепко С.М. 

25.  Система телеметрії VINRACE-2. 
 Коваль Л.Г., к.т.н., доцент, Гомолінський В.О., асистент, Макогон В.І.,  
аспірант, Злепко С.М., д.т.н., професор. 

26.  Автоматизована система управління тепловими пунктами в локальній  
мережі підприємства.  

 Коваль Л.Г., к.т.н., доцент, Гомолінський В.О., асистент. 
27. Реабілітаційно-відновлювальний навчальний центр працівників сфери   

безпеки України. 
Азархов О.Ю, (м. Маріуполь, головний лікар санаторію «Металург», зав.      
філіалом каф. ПМБА),  Злепко С.М., д.т.н., професор. 

28. Розробка системи телеметричного консультування населення на базі  
платформи iPath. 
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Космач Л.В., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – д.т.н., професор  
Злепко С.М. 

29. Розробка моделей та алгоритмів для системи оцінки якості і вартості   
програмного забезпечення. 
 Невмержицька А.Ю., ст. гр. РА-м-09, науковий керівник – д.т.н., професор   
Злепко С.М. 

30.  Принципи моделювання біологічних систем. 
 Штофель Д.Х., к.т.н., ст. викладач. 

31.  Біофізичні основи нетрадиційної медицини.  
Шаповал О.С., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач  
Штофель Д.Х. 

32.  Сучасні тенденції в конструюванні біомедичної апаратури. 
Романов В.С., ст. гр. РАм-10, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач   
Штофель Д.Х. 

 
СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОНІКИ 

 
21- 22березня, 1430, ауд. 1315 

 
Голова секції: д.т.н., професор Білинський Й.Й. 
Заступник голови: к.т.н., доцент Огородник К.В. 

Секретар: аспірант Іоніна К.Ю. 
 
1. Сегментація 3D зображень комп’ютерної томографії. 

Мельничук А.О., к.т.н., асистент. 
2. Оптико-електронний засіб для вимірювання вологості газу. 

Іоніна К.Ю., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Білинський Й.Й. 
3. Новий підхід в реалізації методу емісійно-спектрального контролю 

плазмохімічного травлення. 
Кравченко С.Ю., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор  
Осадчук В.С. 

4. Контроль параметрів магнітного поля з використанням приладів на основі 
багато електродних транзисторів. 
Білилівська О.П., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор  
Осадчук В.С. 

5. Визначення комплексного критерію стану рідиннофазного біологічного 
об’єкта. 
Павлюк О.А., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор  
Білинський Й.Й. 

6. Аналіз впливу води на параметри зрідженого нафтового газу. 
Книш Б.П., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор  
Білинський Й.Й. 

7. Програмна реалізація методу визначення геометричних параметрів 
мікрооб’єктів. 

 69 



 
Сухоцька І.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор 
Білинський Й.Й. 

8. Мікропроцесорний твердомір. 
Матусяк В.В., ст. гр. ЕП-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор 
Білинський Й.Й. 

9. Детектор кутів слабоконтрастних зображень на базі ПЛІС. 
Тихонова Д.В., ст. гр. ЕП-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор 
Білинський Й.Й. 

10. Оптико-електронний рециркуляційний світлодалекомір. 
Дерев’янко О.Г., ст. гр. ЕП-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор 
Білинський Й.Й. 

11. Розробка пристрою сегментації зображення комп’ютерної томографії. 
Тарасюк А.Г., ст. гр. ЕП-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор 
Білинський Й.Й. 

12. Мікроелектронний сенсор з частотним виходом для визначення параметрів 
напівпровідників. 
Дуда Р.В., ст. гр. ЕП-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор 
Осадчук В.С. 

13. Мікроелектронні частотні сенсори магнітного поля на біполярних 
транзисторах. 
Куті Сальвадор С.М., ст. гр. ЕП-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор 
Осадчук В.С. 

14. Оптико-електронний сенсор вологості зрідженого газу. 
Сокотнюк М.І., ст. гр. ЕП-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор 
Білинський Й.Й. 

15. Мікроелектронний частотний сенсор магнітного поля. 
Стаднік О.І., ст. гр. МП-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Крилик Л.В. 

16. Вологомір на основі  біполярних  та МДН – транзисторних структур. 
Брижатий В.А., ст. гр. ЕП-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Крилик Л.В. 

17. Мікроелектронний сенсор тиску з тензочутливим біполярним транзистором. 
Блошенкін О.В., ст. гр. ЕП-12сп, науковий керівник – д.т.н., професор 
Осадчук В.С. 

18. Зарядний пристрій  для NiMh/NiCd акумуляторів на основі мікроконтролера. 
Мануляк В.А., ст. гр. ЕП-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Огородник К.В. 

19. Мікроелектронний перетворювач температури з частотним виходом на 
основі біполярних транзисторів. 
Нагорний Р.В., ст. гр. ЕП-12сп, науковий керівник – д.т.н., професор 
Осадчук В.С. 

20. Мікроелектронний перетворювач тиску з частотним виходом на основі 
тензодіода. 
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Задорожний М.А., ст. гр. ЕП-12сп, науковий керівник – д.т.н., професор 
Осадчук В.С. 

21. Мемрістор як новий перспективний елемент сучасної наноелектроніки. 
Шпорт М.В., ст. гр. МЕ-10, науковий керівник – к.ф.-м..н., доцент 
Кравченко  Ю.С. 

22. Апаратні методи генерації випадкових чисел. 
Вязніков Д.М., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Огородник К.В. 

23. Електронні пристрої з використанням структури іоністора. 
Лисюк Д.В., ст. гр. МЕ-10, науковий керівник – к.ф.-м..н., доцент 
Кравченко Ю.С. 

24. Одноперехідний тензотранзистор. 
Криштоф Ю.О., ст. гр. МЕ-10, науковий керівник – к.ф.-м..н., доцент 
Кравченко Ю.С. 

25. Мікроелектронний перетворювач магнітного поля на основі елементів 
Холла. 
Кушнір Ю.О., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – д.т.н., професор 
Осадчук В.С. 

26. Електронний пристрій для реєстрації та запобігання витоку природного газу 
у приміщенні. 
Майданник П.А., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – к.ф-м.н., доцент 
Кравченко Ю.С. 

27. Електронний пристрій для визначення та контролю слабких механічних 
вібрацій. 
Слісарчук І.М., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – к.ф-м.н., доцент  
Кравченко Ю.С. 

28. Густиномір природного газу. 
Матвєєв О.А., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – д.т.н., професор 
Білинський Й.Й. 

29. Пристрій для побудови тривимірних об’єктів за матрицею координат. 
Попенко І.Д., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач 
Ратушний П.М. 

30. Електронний пристрій для контролю витрат рідини в трубопроводі. 
Яремішена Н.А., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – к.ф-м.н., доцент 
Кравченко Ю.С. 

31. Методи отримання левітації. 
Дзиганська Л. В., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач 
Ратушний П. М. 

32. Пристрій для вимірювання нахилу поверхні. 
Приймак І. В., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Огородник К. В. 

33. Побудова карти перешкод за допомогою ультразвукового сенсора. 
Мельник В. О., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Огородник К.В. 
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34. Аналіз мікроелектронних генераторів на основі НЕМТ-транзисторів. 

Троценко О. О., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – д.т.н., професор 
Осадчук В.С. 

35. Кодовий замок на мікроконтролері. 
Поляруш С. В., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Огородник К.В. 

36. Мікропроцесорна система керування принтером. 
Керсов О. П., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – д.т.н., професор 
Білинський Й.Й. 

37. Сенсор тиску на основі тунельно-резонансного ефекту. 
Теран Луіс Феліпе, ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – д.т.н., професор 
Осадчук В.С. 

38. Пристрій обробки 3-D зображень. 
Воловик С. В., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – д.т.н., професор 
Білинський Й.Й. 

39. Настільний сканер тривимірних об’єктів. 
Мотрук В. В., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач 
Ратушний П. М. 

40. Сенсори магнітного поля в автомобілях. 
Мельник Д. В., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Мартинюк В.В. 

41. CVD-алмаз.  
Стасюк М. О., ст. гр. МЕ-10, науковий керівник – д.т.н., професор 
Білинський Й.Й. 

42. Реалізація методів виділення контурів зображень. 
Данилів І.В., ст. гр. МЕ-10, науковий керівник – к.т.н., асистент  
Мельничук А.О. 

43. Світловодний вологомір. 
Ніколайчук А. Р., ст. гр. ЕП-12сп, науковий керівник – д.т.н., професор 
Білинський Й.Й. 

 
СЕКЦІЯ РАДІОТЕХНІКИ 

 
21-22 березня, 1430, ауд. 1305 

 
Голова секції: д.т.н., професор Осадчук О.В. 

Заступник голови: к.т.н., професор Кофанов В.Л. 
Секретар – к.т.н., доцент Семенов А.О. 

 
1. Підсумки наукової діяльності кафедри радіотехніки за 2012р. та її напрямки 

у 2013р. 
Осадчук О.В., д.т.н., професор. 

2. Радіовимірювальні перетворювачі магнітного поля на основі 
напівпровідникових структур з від’ємним опором. 
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Осадчук О.В., д.т.н., професор. 

3. Радіовимірювальний перетворювач тиску. 
Осадчук Я.О., ст. гр. РТр-10, науковий керівник – д.т.н., професор 
Осадчук О.В. 

4. Смугові фільтри на програмованих аналогових ІМС. 
Тромсюк В.Д., ст. гр РЗ-12 м., науковий керівник – к.т.н., доцент Рудик В.Д. 

5. Швидкодіючі коректори похибок вимірювальних каналів. 
Рудик В.Д., к.т.н., доцент. 

6. Дослідження частотних характеристик фільтруючих радіотехнічних ланок. 
Гудима Б.О., Сінюгін В.В., ст. гр. РТР-10б, науковий керівник – к.т.н., 
доцент Коваль К.О. 

7. Фільтр нижніх частот з розширеною смугою пропускання. 
Олейніченко В.В., Полуденко Д.С., Титарчук С.О., ст. гр. РТТ-10б, 
науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль К.О. 

8. Сучасний підсилювач потужності з електронним керуванням. 
Вознюк В.А., Денисюк В.П., ст. гр. РТР-11мс, науковий керівник – к.т.н., 
доцент Коваль К.О. 

9. Застосування у радіовимірювальній техніці генераторів хаотичних 
коливань. 
Семенов А.О., к.т.н., доцент. 

10. Аналіз сучасного стану мікроелектронних сенсорів концентрації газів. 
Матковська К.О., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Семенов А.О. 

11. Багатоканальний пристрій вимірювання концентрації горючих газів у 
приміщенні. 
Остапюк А.А., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Семенов А.О. 

12. Інтегральні сегнетоелектричні запам’ятовуючі пристрої. 
Божко А.П., к.т.н., доцент. 

13. Проектування активних RC-фільтрів за частотними перетвореннями. 
Марковський Д.І., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Божко А.П. 

14. Автогенераторний перетворювач вологості. 
Звягін О.С. к.т.н., асистент. 

15. Засіб контролю молекулярної структури некристалічних напівпровідників 
на основі частотних вимірювальних перетворювачів.  
Барабан С.В., асистент . 

16. Радіовимірювальний перетворювач вологості повітря частин повітря.  
Савицький А.Ю., асистент. 

17. Швидка побудова прототипів н6а платформі Arduino. 
Михайлюк Д.І., ст. гр. РТ-12б, науковий керівник – к.т.н., ст. викадач 
Криночкін Р.В. 

18. Радіовимірювальні перетворювачі магнітного поля на основі сенсорів 
Холла. 
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Лепетан В.В., ст. гр. РТ-12м, науковий керівник – д.т.н., професор 
Осадчук О.В. 

19. Багатоканальний сенсор температури на мікроконтролері фірми Atmel. 
Пчелянський О.А., ст. гр. РТ-12м, науковий керівник – д.т.н., професор 
Осадчук О.В. 

20. Індуктивний сенсор з частотним виходом на основі транзисторних структур 
з від’ємним опором. 
Савчук Б.С., ст. гр. РТ-12м, науковий керівник – д.т.н., професор 
Осадчук О.В. 

21. Дослідження цифрових пристроїв на МК. 
Слободянюк В.І., ст. гр. РТ-12м, науковий керівник – д.т.н., професор 
Осадчук О.В. 

22. Складна протишумова корекція кабельної мережі телебачення. 
Шутило М.А., ст. викладач . 

23. Безконтактний вимірювач температури роторних обмоток гідрогенератора. 
Ніколаєв А.С., ст. гр. РТ-12сп, науковий керівник – ст. викладач  
Шутило М.А. 

24. Потужний підсилювач звукових частот з малими нелінійними 
спотвореннями. 
Тур В.В., ст. гр. РТсп-12, науковий керівник – ст. викладач Шутило М.А. 

25. Радіоприймач УКХ діапазону з цифровою АПЧ. 
Філь О.В., ст. гр. РТ-12сп, науковий керівник – ст. викладач  Шутило М.А. 

26. Осцилограф на ПЛІС. 
Шевченко А.В., ст. гр. РТ-12сп, наукові керівники – к.т.н., доцент 
Гаврілов Д.В., ст. викл. Шутило М.А. 

27. Дослідження і розробка системи автоматичного регулювання на базі АПЧ. 
Катілян В.М., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник – ст. викладач 
Шутило М.А. 

28. Дослідження цифрових пристроїв САПР Atmel Studio. 
Зарва С.В., Марфін А.В., ст. гр. РТ-12м, наукові керівники – к.т.н., професор  
Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В. 

29. Універсальний ЦПП на ПЛІС і МК. 
Кучерявий М.В., ст. гр. РТ-12м, Катаєв В.С., ст. гр. РТ-12сп, наукові 
керівники – к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В. 

30. Перетворювач між унітарним та двійковими кодами на МК. 
Червак О.П., інженер , Осадчук Я.О., ст. гр. РТР-10б, наукові керівники – 
к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В. 

31. Генератор сигналів з керованими параметрами на FPGA. 
Кудлаєнко А.І., ст. гр. РТ-12сп, наукові керівники – к.т.н., професор 
Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В. 

32. Перетворювач між двійковим та двійково-десятковим кодами. 
Іваницький А.М., Кравченко А.В., ст. гр. РТР-09б, наукові керівники – 
к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В. 

33. Методи вимірювання RLC на МК. 
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Безносюк Р.І., ст. гр. РТР-10б, наукові керівники – к.т.н., професор 
Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В. 

34. Система безконтактного доступу на МК. 
Тарасов О.О., ст. гр. РТР-10б, наукові керівники – к.т.н., професор 
Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В. 

35. Методи побудови генераторів псевдовипадкових чисел. 
Настасюк І.Д., ст. гр. РЗ-12м, наукові керівники – к.т.н., професор 
Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В. 

36. Порівняння ефективності узгоджених фільтрів з оптимальним фільтром 
Вінера. 
Воловик Ю.М., к.т.н., доцент, Червак О.П., інженер. 

37. Супергетеродинний приймач з підвищеною вибірністю по сусідньому 
каналу. 
Донцов В.Г., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Воловик Ю.М. 

38. Радіомовний стереопередавач з підвищеною стабілізацією. 
Непийвода М.О., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Воловик Ю.М. 

39. Оптико-частотні радіовимірювальні перетворювачі. 
Перевертнюк Р.С., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник – д.т.н., професор 
Осадчук О.В. 

40. Особливості цифрової телевізійної системи DVB T2. 
Костюк Б.М.,   ст. гр.  РТР - 11мс,   науковий   керівник   –   ст.  викладач 
Шутило М.А. 
 

СЕКЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ  І 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ, ТА НЕГАТРОНІКИ 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
21 березня, 1415, ауд. 2248 

 
1. Підсумки та задачі кафедри ПКТА в галузі наукових досліджень. 
Філинюк М.А., д.т.н., професор, заслужений діяч науки та техніки 
України.  

 
1. СЕКЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ  І 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ  
 

21 березня, 1445, ауд. 2248 
 

Голова: к.т.н., доцент Барась С.Т. 
Заступник голови: к.т.н., доцент Шеремета О.П. 

Секретар: аспірант Овчарук А.А. 
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1.  Технологія широкосмугового доступу по електромережі.  
 Барась С. Т., к.т.н., доцент. 

2.  Табло зворотного відрахунку часу світлофору для водія. 
 Шеремета О.П., к.т.н., доцент. 

3.  Модернізація електронно-оптичного тракту системи X-RAY діагностики. 
 Пастушенко О.Л., асистент. 

4.  Дослідження імпульсних елементів на основі біспін приладів. 
Колесницька Г.С., ст. гр. ЕЗ-12, науковий керівник – к.т.н., доцент    
Павлов С. М. 

5.  Пристрій для моделювання нейрона. 
 Павлов С. М., к.т.н., доцент. 

6.  Нейро-нечіткий процесор. 
 Нікольський О. І., к.т.н., доцент. 

7.  Оцінка параметрів нейро-нечітких процесорів. 
Терентьєва О. С., ст. гр. ЕЗ-12, науковий керівник – к.т.н., доцент   
Нікольський О. І. 

8.  Визначення кількості спирту та спиртового продукту. 
 Дементьєв Ю. В., к.т.н., доцент. 

9.  Мікропроцесорний макетний пристрій. 
 Попіль Д. О., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – к.т.н., доцент     
Дементьєв Ю. В. 

10.  Дорожні знаки з підсвічуванням. 
Попіль Д. О., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Шеремента О.П. 

11. Оптимізація роботи системи опалення за допомогою мікропроцесорного        
управління. 
Олійник Р.М., ст. гр. ЕЗ–12, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Мотигін В.В. 

12.  Особливості застосування технології MPLS для створення віртуальних  
каналів передачі в мережах зв’язку.  

 Мотигін В.В., к.т.н., доцент. 
13.  Пріоритетні види модуляції в супутникових мультисервісних системах. 

 Гуменюк М. О., ст. гр. ТКп-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Барась С. Т. 

14.  Квадратурно-амплітудна модуляція та її застосування. 
 Овчарук А. А., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доцент Барась С. Т. 

15.  Аналіз існуючих критеріїв оцінки СПДІ. 
 Костюк О. А., ст. викладач. 

16.  Універсальний частотний радіомодем. 
 Кресюн І. О., ст. гр. ТКп-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Барась С. Т. 

17.  Критерії просторово-поляризаційної обробки сигналів. 
 Кравцов Ю.І., ст. викладач. 

 76 



 
18. Побудова пристроїв автокомпенсації завад супутникової радіонавігаційної   

системи. 
 Герус О.П., ст. гр. ТК-12, науковий керівник – ст. викладач Кравцов Ю.І. 

19. Використання та особливості експлуатації радіочастотних систем    
ідентифікації. 

 Чорний Ю.І., ст. гр. РАп-09, науковий керівник – асистент  
 Пастушенко О.Л. 

 
2. СЕКЦІЯ НЕГАТРОНІКИ 

 
21 березня, 1445, ауд. 2245 

 
Голова: д.т.н., професор Філинюк М.А.  

Заступник голови: к.т.н., доцент Лазарєв О.О.  
Секретар: аспірант Ткачук Я. С.   

 
1.  Оптоіммітансні перетворювачі. 

 Ліщинська Л. Б., к.т.н., докторант. 
2.  Особливості підготовки рукопису монографії для публікації в видавництві   

LAP LAMBERT Academic Publishing. 
 Войцеховська О. В., к.т.н., доцент. 

3.  Аналіз основних параметрів оптоіммітансних логічних елементів. 
 Фурса С. Є., к.т.н., доцент. 

4.  Пристрої узгодження відеоімпульсних і іммітансних логічних схем. 
 Лазарєв О. О., к.т.н., доцент. 

5. Схемотехнічні дослідження падаючих та пологих ділянок амплітудної 
характеристики МОН-транзисторів серії 2N700x. 
Пастушенко О.Л., асистент. 

6. Методика розрахунку іммітансних кіл. 
Ткачук Я. С., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Філинюк М.А.  

7. Оптоіммітансний індикатор характеру реактивного навантаження. 
Чехместрук Р. Ю., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор 
Філинюк М.А. 

8. Нейронні та логічні елементи на R-, C-негатронах. 
Прикмета А. В., ст. гр. ЕЗ-12, науковий керівник – д.т.н., професор 
Філинюк М.А. 

9. Автогенератори на базі С-негатронів. 
Бондарюк Д. В., ст. гр. ЕЗ-12, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Лазарєв О. О. 

10.  Дослідження мікросмугової антени на негатронах. 
 Кіслова Н. М., ст. гр. ТК-12, науковий керівник – к.т.н., доцент     
Войцеховська О. В. 

11.  Опто-іммітансні логічні елементи на L-негатронах.  
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 Покотилюк Л. І., ст. гр. ТК-12, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Фурса С.Є. 

12.  Основи конструювання оптоіммітансних логічних елементів. 
Кадук В.В., ст. гр. ЕЗ-12, науковий керівник – д.т.н., професор 
Філинюк М.А. 

13.  Аналіз використання конвеєрів струму в електронних пристроях. 
 Стахов В. П., ст. гр. РАп-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Лазарєв О.О. 

14. Аналіз технічних рішень побудови та використання RFID-систем контролю   
та радіочастотних давачів на їх основі.  
 Ткаченко В.А., ст. гр. РАп-09, науковий керівник – д.т.н., професор  
Філинюк М.А.  

15.  Частотно-вибіркові пристрої на негатронах. 
 Ткачук Н. М., ст. гр. ТКп-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Войцеховська О. В. 

16. Дослідження використання С-негатронів для покращення частотних  
характеристик USB-осцилографа. 

 Пасічник М. Б., ст. гр. РАп-09, науковий керівник – к.т.н., доцент   
Лазарєв О. О. 

17.  Радіочастотні логічні елементи на УПІ. 
 Печолат Я. М., ст. гр. ЕЗ-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Фурса С. Є.  

18.  Дослідження активних фільтрів на С-негатронах. 
 Козаченко С.В., Поліщук А.С., ст. гр. РАп-10, науковий керівник – к.т.н.,   
доцент Лазарєв О. О. 

 
СЕКЦІЯ ОРГТЕХНІКИ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 
21-22 березня, 1400 , ауд. 1421 

 
Голова секції: д.т.н., професор Кичак В.М. 

Заступник голови: ст. викладач  Михалевський Д.В. 
Секретар: інженер Білинська В.П. 

 
1. Підсумки наукової роботи кафедри ТКСТБ за 2012 рік та її напрямки у 2013 

році.  
Кичак В.М., д.т.н., професор.  

2. Цифрове оброблення сигналів УВЧ-діапазону.  
Бортник Г.Г., к.т.н., доцент.  

3. Аналого-цифровий перетворювач високочастотних сигналів.  
Бортник О.Г., ст. гр. ТКТ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Бортник Г.Г. 

4. Методи побудови цифрових приймачів у радіотехнічних системах передачі 
сигналів.  
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Шевченко Д.В., ст. гр. ТСМ-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Бортник Г.Г. 

5. Метод визначення характеристик структурованих кабельних систем.  
Кушнір О.О., ст. гр. ТСМ-12м (з.ф.), науковий керівник – к.т.н., доцент 
Яблонський В.Ф., директор Вінницької філії ПАТ “Укртелеком”.  

6. Спектральні методи оцінювання фазового дрижання у цифрових системах 
передачі.  
Васильківський М.В., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Бортник Г.Г. 

7. Адаптивний вибір базису вейвлет-перетворення сигналів електрозв’язку. 
Стальченко О.В., старший викладач, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Бортник Г.Г. 

8. Застосування переходів Джозефсона для підвищення робочих частот 
частотно-імпульсних логічних елементів. 
Кичак В.М.,  д.т.н., професор. 

9. Підвищення швидкодії цифрових пристроїв шляхом застосування переходів 
Джозефсона. 
Кичак В.В., аспірант, науковий керівник –  к.т.н., доц. Бортник Г.Г. 

10. Методи визначення характеристик широкосмугових імпульсно-кодових 
модуляторів.  
Пунченко Н.О., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Кичак В.М. 

11. Застосування явища надпровідності для побудови цифрових аналогових 
радіотехнічних пристроїв. 
Вергелюк А.В., студент гр. РТТ-10, науковий керівник - д.т.н., професор 
Кичак В.М. 

12. Основні принципи побудови Internet – пошукачів.  
Янковчук Д.О., ст. гр. ТКТ-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Дрючин О.О.  

13. Тенденції розвитку мобільного зв‘язку в Україні.  
Номировська В.В., ст. гр. ТКТ-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Дрючин О.О. 

14. Приймачі цифрового телебачення. 
Тіщенко І.Б., ст. гр. ТКТ-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Дрючин О.О. 

15. Керовані реактивності в колах регулювання потужності.  
Лиха Р.С., ст. гр. РТТ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Дрючин О.О. 

16. Оптимізація енергетичних режимів потужних каскадів. 
Громовий Д. С., ст. гр. РТТ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Дрючин О.О. 

17. Система «м’якого» вмикання потужних РПП.  
Луценко С.П., Мельничук А.С., ст. гр. РТТ-09, науковий керівник – к.т.н., 
доцент Дрючин О.О. 

18. Серверна частина мережі для підтримки on-Line гри.  
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Мазілов О.С., ст. гр. ТСМ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Городецька О.С. 

19. Експериментальні методи дослідження питомого електричного опору, 
термо-е.р.с., ефекту Холла у рідких аморфних напівпровідниках. 
Слободян І.В., аспірант. 

20. Засіб для контролю якості параметрів стиснених відеосигналів.  
Наугольних Є.С., ст. гр. ТК -09б, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач 
Михалевський Д.В. 

21. Система високоякісного відтворення звукових аудіосигналів.  
Мельник В.М. ст. гр. ТК -09б, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач 
Михалевський Д.В. 

22. Методи дослідження цифрової системи зв’язку напівдуплексного 
радіоканалу з урахуванням зовнішніх факторів впливу.  
Бєлов В.С., аспірант, науковий керівник – к.т.н, доцент Бортник Г.Г. 

23. Використання протоколу AX.25 для утворення контрольного каналу 
системи цифрового зв’язку. 
Бєлов А.С., здобувач, науковий керівник – к.т.н, доцент Бортник Г.Г. 

24. Порівняння методів комутації в оптичних мережах.  
Мартюхін І.І., ст. гр. ТКТ-09б, науковий керівник – асистент Бєлов В.С.  

25. Аналіз методів захисту інформації в телекомунікаційних мережах.  
Кісілевич В.Л., ст. гр. ТКТ-09б, науковий керівник – асистент Бєлов В.С. 

26. Вимірювання нестабільності частоти радіосигналів односигнальним 
методом на базі фазообертів. 
Гаврасієнко П.О., аспірант. 

27. Формувач частотних міток. 
Поліщук О.Ю., ст. гр. РЗ-12сп, науковий керівник – к.т.н, доцент 
Кононов С.П. 

28. Визначник частоти свіп-генератора з двократним частотно-часовим 
перетворювачем.  
Черниш М.М., ст. гр. РЗ-12м, науковий керівник – к.т.н, доцент 
Кононов С.П. 

29. Компенсація динамічної похибки формування частотних міток.  
Максимчук Ю., ст. гр.ТСМ-12м, науковий керівник – к.т.н, доцент 
Кононов С.П. 

30. Трисмуговий кросовер зі змінною частотою поділу.  
Гаврилюк М., ст. гр. РЗ-12м, науковий керівник – к.т.н, доцент 
Кононов С.П. 

31. Покращення ефективності функціонування стільникових систем зв‘язку 
шляхом використання сучасних інтелектуальних технологій.  
Семенова О.О., к.т.н. доцент. 

32. Синтез логічних пристроїв на логічних елементах з функціональним 
надлишком.  
Коваленко А.В., ст. гр. ТКТ-10, науковий керівник – асистент 
Стронський В.В.  
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33. Архітектура мереж синхронізації SDH. 

Топольська А.І., ст. гр. ТКт-09б, науковий керівник – асистент Бєлов В.С. 
34. Методи та засоби дослідження одномодових оптичних волокон. 

Веклич О.О., ст. гр. ТКт-09б, науковий керівник – асистент Бєлов В.С. 
 
 

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА, ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ  
ТА ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

 
Оргкомітет  

 
1. Ратушняк Г.С., к.т.н., професор – голова оргкомітету 
2. Степанов Д.В., к.т.н., доцент – заступник голови оргкомітету 
3. Ткаченко С.Й., д.т.н., професор – член оргкомітету 
4. Дудар І.Н., д.т.н., професор – член оргкомітету 
5. Моргун А.С., д.т.н., професор – член оргкомітету 
6. Сердюк В.Р., д.т.н., професор – член оргкомітету 
7. Христич О.В., к.т.н., доцент – вчений секретар оргкомітету 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
20 березня, 1400, ауд. 3312 

 
Голова секції: к.т.н., професор Ратушняк Г. С. 
Заступник голови: к.т.н., доцент Степанов Д.В. 

Секретар: к.т.н., ст. викладач Петрусь В. В. 
 

1. Підсумки наукової роботи в інституті БТЕГП за 2012 рік. 
Ратушняк Г.С., к.т.н., професор. 

2. Впровадження інноваційних технологій в будівельній галузі Вінницької  
області. 
Слюсаренко Р.П., начальник обласного управління капітального 
будівництва при Вінницький облдержадміністрації. 

3. Основні тенденції розвитку розрахункових обґрунтувань будівельних 
конструкцій. 
Моргун А.С., д.т.н., професор. 
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СЕКЦІЯ ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ 
 

20 – 22 березня, 1500, ауд. 3234 
 

Голова секції: к.т.н., професор Ратушняк Г. С. 
Заступник голови: к.т.н., професор Коц І. В. 

Секретарі: к.т.н., старший викладач Петрусь В. В., 
асистент Ободянська О. І. 

 
1. Підсумки наукової роботи кафедри теплогазопостачання у 2012 році та 

задачі на 2013 рік. 
Ратушняк Г. С., к. т. н., професор. 

2. Перспективи розвитку нових наукових напрямків науково-дослідної роботи 
НДЛ гідродинаміки ВНТУ.  
Коц І. В., к. т. н., професор. 

3. Енергетичний аудит як засіб забезпечення енергоефективності промислових 
підприємств. 
Джеджула В. В. к. т. н., доцент. 

4. Обґрунтування раціональних режимів вібротранспортування сипучих 
матеріалів. 
Коц І.В., к.т.н., професор. 

5. Частотний аналіз гідроприводу установки для тривісних випробувань 
ґрунтів і будівельних матеріалів. 
Волошин О. Б., старший викладач. 

6. Теплові насоси в системах теплопостачання. 
Старушок Н. Ю., ст. гр. 2Бт-10, науковий керівник – к.т.н., професор  
Ратушняк Г. С. 

7. Сучасні супутникові технології в геодезії. 
Урдинець С.В., ст. гр.БМ-11, наукові керівники – к.т.н., доцент  
Панкевич О.Д., асистент Вовк Т. Ю. 

8. Шляхи підвищення енергоефективності систем опалення. 
Поліщук М.В., ст. гр.1Бт-09, науковий керівник – к.т.н., професор  
Ратушняк Г.С. 

9. Обґрунтування температурних та гідравлічних параметрів кавітаційного 
устаткування для приготування бітумних емульсій. 
Бауман К. В., пошукач 

10. Енергоефективні технології в галузі теплогазопостачання. 
Купрій Б. С., ст. гр. 2Бт-10, науковий керівник – к. т. н., доцент Слободян Н. М. 

11. Зниження витрат енергії в системах вентиляції шляхом удосконалення 
аеродинамічних властивостей фасонних частин. 
Ратушняк Г. С., к.т.н., професор , Степанковський Р. В., аспірант. 

12. Енергоефективні технології в системах ТГПіВ. 
Купрій Ю. В. ст. гр. 1Бт-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Титко О. В. 
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13. Установка для влаштування вертикального глибинного анодного 

заземлювача з металонасиченого бетону. 
Ратушняк Г. С., к.т.н., професор, Ободянська О. І., асистент. 

14. Дорожні та аеродромні теплопокриття. 
Гаєвський Д. А., ст. гр. Бт-11, Підгаєць Р.В., ст. гр. Бт-11, науковий керівник – 
к.т.н., професор Коц І. В. 

15. Програмне забезпечення для розрахунку систем ТГПіВ. 
Пархоменко Б.М., ст. гр. 1Бт-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Титко О. В. 

16. Ефективні технології утилізації органічних відходів на основі 
низькотемпературного синтезу. 
Павлюк О.І.,ст. гр.ТГ-12м, науковий керівник – к.т.н., професор Коц І. В. 

17. Вплив основних параметрів ін’єкційного устаткування на фізико-механічні 
ґрунтового масиву. 
Бадьора Н.П., аспірант. 

18. Система управління пропарювальною камерою із аеродинамічним 
нагріванням. 
Колісник О.П., аспірант. 

19. Системи аспірації елеватора в с.м.т. Жашків. 
Пономарчук І.А., к.т.н., доцент. 

20. Використання модульної системи навчання при викладанні спеціальних 
технічних дисціплін. 
Власенко А.М., к.т.н., доцент, Слободян Н.М., к.т.н, доцент. 

21. Нові ефективні альтернативні системи теплопостачання у житлових 
будинках котеджного типу. 
Драган Д.Ю. ст. гр. ТГ-12м, науковий керівник – к.т.н., професор Коц І. В. 

22. Теплоенергоаудит бітумних баз і асфальтобетоних засобів та організаційно-
технологічні заходи з поліпшення їх енергоефективності. 
Гамеляк І.П., д.т.н., професор (НТУ), Коц І.В., к.т.н., професор. 

23. Обігрів магістральних трубопроводів для транспортування рідких в’язких 
речовин та технічні засоби для їх реалізації. 
Кабак М.С., ст. гр. БТ-12 ,  науковий керівник – к.т.н., професор Коц І. В. 

24. Особливості занурення клиноподібних іденторів у бетонне середовище. 
Сторожук С. Б., аспірант. 

25. Діагностування робочого стану гідроприводних мембранних насосів 
методами нечіткої логіки. 
Петрусь В. В., к.т.н., ст.викладач. 

26. Використання тепловізорів при дослідженні дефектів автомобільних доріг 
та аеродромів 
Кутняк М.М., ст. гр. 1Бт-10, Порхун А.В., ст. гр. 2Бт-10, наукові керівники – 
к.т.н., професор Коц І. В., д.т.н., професор Гамеляк І. П. 

27. Оцінка енергетичної ефективності котлів, що працюють на різних видах 
палива. 
Тарасюк Р. О., ст. гр. 2Бт-09, науковий керівник – к.т.н., ст.  викладач 
Петрусь В. В. 
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28. Теплові камери для сушіння фарбованих виробів. 

Жорноклей С. О., ст. гр. 1Бт-09, науковий керівник – к.т.н., професор Коц І.В. 
29. Утилізація низькопотенціальної теплової енергії у гірничій промисловості 

Жеболенко О. С., ст. гр. 1Бт-09, науковий керівник – к.т.н., професор Коц І.В. 
30. Особливості взаємодії низькочастотного вібраційного навантаження на 

якість кристалізації розплавів кольорових металів. 
Янчук І. О., ст. гр. 2Бт-09, Григоренко І .В., здобувач. 

31. Енергоефективність біоконверсії при термостабілізації анаеробного 
бродіння субстрату в біогазовій установці з альтернативним джерелом 
тепла. 
Ратушняк Г.С., к.т.н., професор, Анохіна К.В., к.т.н., ст. викладач,  
Кощеєв І.А., магістрант. 

32. Технологічні та екологічні аспекти видобутку сланцевих газів в Україні. 
Новицька О.О., ст. гр. 2Бт-09, науковий керівник – к.т.н., ст.  викладач  
Петрусь В. В. 

33. Економічна ефективність використання ежекційних повітророзподільників 
для систем вентиляції громадських будівель. 
Луценко Л. Д., магістрант гр. 2Бт-12мі науковий керівник – к.т.н., доцент 
Пономарчук І. А. 

34. Сучасні системи вентиляції та кондиціювання громадських будівель. 
Савчук С. В., магістрант гр. 2Бт-12мі, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Джеджула В. В. 

35. Аналітичне дослідження якості литих виробів із кольорових металів. 
Григоренко І .В., здобувач. 
 

 
СЕКЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ПРОМИСЛОВОЇ 

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ 
 

20 – 22  березня , 1500, ауд .3231 
 

Голова секції: д.т.н., професор Ткаченко С.Й. 
Заступники голови: к.т.н., проф. Чепурний М.М. 

к.т.н., доцент Степанов Д.В. 
Секретар: м.н.с. Бабак Н.В. 

 
1. Наукова робота на кафедрі – підгрунтя виконання магістерських 

кваліфікаційних, бакалаврських дипломних робіт та дипломних проектів. 
Ткаченко С.Й., д.т.н., професор. 

2. Основні напрямки енергозбереження в організаціях та підприємствах 
Вінниччини. 
Ренгач Ю.С., Державне агентство енергоефективності та енергозбереження. 

3. Ефективність спалювання відходів деревини на ТОВ ВКП “Техногаз”. 
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Ткаченко С.Й., д.т.н., професор, Степанов Д.В., к.т.н., доцент, Юзюк А.О., 
асистент. 

4. Екологічні характеристики водогрійного котла малої потужності на 
твердому паливі. 
Ткаченко С.Й., д.т.н., професор, Боднар Л.А., к.т.н., ст. викладач, Юзюк А.О., 
асистент. 

5. Вимірювання ККД котла на твердому паливі. 
Ткаченко С.Й., д.т.н., професор, Дахновська О.В., аспірант. 

6. Енергозберігаючі системи кондиціонування повітря. 
Корженко Є.С., к.т.н., доцент. 

7. Інтенсивність теплообміну в сироватці з різною передісторією. 
Резидент Н.В., к.т.н., доцент, Пішеніна Н.В., асистент, Румянцева Т.Ю.,  
аспірант. 

8. Синтез системи термостабілізації резервуарів. 
Дишлюк С.В., аспірант. 

9. Визначення показників твердопаливного котла в умовах реальної 
експлуатації. 
Матяш М.С., Денесяк Д.І., ст. гр. ТЕ-10б, науковий керівник – д.т.н., 
професор Ткаченко С.Й. 

10. Метод формування вихідних даних для проектування контура з 
багатокомпонентним  самозакипаючим потоком. 
Бочкова О.Ю., ст. гр. ТЕ-12м , науковий керівник – к.т.н., доцент  
Степанова Н.Д. 

11. Теплогенерувальна система на відходах деревини. 
Калюжко О.М., ст. гр. ТЕ-12м, Субін Т.С., ст. гр. ТЕ-10б, науковий керівник 
– к.т.н., доцент Степанов Д.В. 

12. Ефективність низькотемпературного джерела для системи 
теплохолодопоста-чання будівлі. 
Цуканов О.О., ст. гр. ТЕ-12м, Гайдейчук О.В., ст. гр. ТЕ-09б, науковий 
керівник – к.т.н., доцент Степанов Д.В. 

13. Використання теплоти відхідних продуктів згорання палива в теплонасосних 
установках. 
Сірик Н.Г., ст. гр. ТЕ-12сп, наукові керівники – к.т.н., професор 
Чепурний М.М., к.т.н., доцент Резидент Н.В. 

14. Дослідження роботи турбіни Р-2,5-35/3 в нестаціонарних режимах. 
Трофімчук Ю.М., ст. гр. ТЕ-09б, науковий керівник – к.т.н., професор 
Чепурний М.М. 

15. Дослідження роботи ПР-6-5/1,2 в нестаціонарних режимах. 
Драган К.Ю., ст. гр. ТЕ-09б, науковий керівник – к.т.н., професор 
Чепурний М.М. 

16. Аналіз умов виробки біогазу із стоків молокозаводу. 
Гордін М.В., ст.гр.ТЕ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент            
Резидент Н.В.  
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17. Енергоекологічна ефективність теплонасосних станцій на природних та 

промислових джерелах теплоти при змінних режимах роботи. 
Валігура І.О., Коваленко А.Д., ст.гр.ТЕ-09б, науковий керівник – к.т.н., 
доцент Остапенко О.П. 

18. Ефективність теплонасосних станцій на природних та промислових 
джерелах теплоти: енергетичний, екологічний та економічний аспекти. 
Бакум О.В., Ющишина А.В., ст.гр.ТЕ-09б, науковий керівник – к.т.н., 
доцент Остапенко О.П. 

19. Когенераційні теплонасосні станції.  
Шпак О. М., Ногаль О. П., ст. гр. ТЕ-10б, науковий керівник к. т. н., доцент 
Остапенко О. П. 

20. Вплив швидкості теплоносія на ефективність роботи барабанної сушарки. 
Добрянський В.М., ст. гр. ТЕ-09б, науковий керівник – к.т.н., ст.викладач 
Співак О.Ю.  

21. Сонячні колектори в системі гарячого водопостачання санаторію “Товтри”. 
Бойчук Р.Е., Сорочинський Д.Р., ст.гр.ТЕ-09б, науковий керівник – к.т.н., 
ст. викладач Боднар Л.А.  

22. Умови доцільного використання щепи в якості енергоносія. 
Степанов Д.В, к.т.н., доцент, Юзюк А.О., асистент.  

 
СЕКЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

 
20 – 22 березня, 1500 , ауд. 3327 

 
Голова секції: д.т.н., професор Моргун А.С. 

Заступник голови: д.т.н., професор Друкований М.Ф. 
Секретар: к.т.н., доц. Сіянов О.І. 

 
1. Теоретичні основи розрахунку фундаментних конструкцій за числовим МГЕ. 

Балатюк А.Д., Франчук О.В., ст. гр. Б-12м, наукові керівники – д.т.н., 
професор, Моргун А.С., асистент Меть І.М. 

2. Результати використання структурного модуля в системі металевого 
покриття цеху складування готової продукції кондитерської фабрики 
ROSHEN. 
Писаренко І.Д. , ст. гр. 2Б-09, науковий керівник – к.т.н.,  доцент Сіянов О.І. 

3. Наслідки усунення стержнів гребеневої ділянки металевих циліндричних 
сітчастих склепінь. 
Берчак С. П., ст. гр. 2Б-09,  науковий керівник – к.т.н., доцент Сіянов О.І. 

4. Вплив розташування горизонтальних ферм на роботу металевих 
циліндричних сітчастих оболонок.  
Сіянов О.І., к.т.н., доцент. 

5. Моделювання і розрахунок стержневої стінової конструкції для 
проектування об’єкта сфери торгівлі. 
Ляхович Н. В., ст. гр. 2Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  Сіянов О.І. 
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6. аналіз різниці між модулем деформації та модулем пружності грунту.  

Гуменюк В.М., ст. гр. 2Б-12м, наукові керівники – д.т.н., професор 
Друкований М.Ф., к.т.н., ст. викладач  Блащук Н.В.  

7. Порівняння величин тертя по боковій поверхні забивних паль, що 
визначена різними способами.  
Батащук О.В., Острівець о.с., ст. гр. 1Б-09, науковий керівник – к.т.н., ст. 
викладач Блащук Н.В. 

8. Вплив виду ґрунту на сумісну роботу паль і ростверку в кущовому 
пальовому фундаменті. 
Чобанова К.А., ст. гр. 2Б-12м, науковий керівник – к.т.н.,  доцент Маєвська І.В. 

9. Врахування роботи ростверку при підсиленні палями стовпчастого 
фундаменту.  
Герман О.Ю., ст. гр. 1Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Маєвська І.В. 

10. Спрощене визначення параметрів просідання лесових грунтів за фізичними 
показниками. 
Зайцева А.Ю., ст. гр. 2Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Маєвська І.В. 

11. Вплив жорсткості ростверку на роботу пальового фундаменту. 
Кондратенко Т.В., ст. гр. 1Б-10, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Маєвська І.В. 

12. Способи будівництва на основах з слабкими прошарками.  
Мрочко Т.В., Бондар Т.О., ст. гр. 2Б-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Маєвська І.В. 

13. Вім-технології на етапі експлуатації інженерних будівельних об’єктів. 
Андрухов в.м., к.т.н., доцент, колесник а.о., аспірант. 

14. Особливості експлуатації інженерних будівельних об’єктів біля залізнич-
них колій. 
Андрухов В.М., к.т.н., доцент, Матвійчук В.В., аспірант. 

15. Інформаційні технологічні потоки в будівельній компанії та їх 
автоматизація. 
Атаманенко М.Б., ст. гр. 2Б-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Андрухов В.М. 

16. Унікальні інженерні споруди сучасності. 
Андрухов В.М., к.т.н., доцент. 

17. Місце прикладання навантаження як метод підвищення несучої здатності 
фундаменту на розпірні навантаження.  
Машницький О.П., ст. гр. 2Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Попович М.М. 

18. Прогнозування міцності розподілу бокового тиску при виробництві 
пресованих бетонних дорожніх каменів. 
Бікс Ю.С., асистент. 

19. Збірно-монолітні анкерні фундаменти. 
Крайсвітня  О.В., ст. гр. 1Б-10, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Попович М.М. 
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20. Особливості реконструкції пам’ятки архітектури – базилики монастирсь-

кого комплексу в с.м.т. Тиврові. 
Рошак В.М., ст. гр. 1Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Попов В.О. 

21. Напружено-деформований стан основ при підсиленні розширенням підошви. 
Баранюк о.с., ст.гр.1Б-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор 
Друкований М.Ф., к.т.н., ст. викладач Блащук Н.В. 

22. Вплив технології влаштування паль на несучу здатність підсиленого 
палями фундаменту. 
Сміхульський В.В., ст.гр.2Б-09б, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач 
Блащук Н.В. 

23. Врахування етапів роботи та підсилення стрічкового фундаменту палями 
при числовому моделюванні.  
Балакер С.Ю., ст. гр. 2Б-12м, наукові керівники – д.т.н., професор 
Друкований М.Ф., к.т.н., ст. викладач  Блащук Н.В.  

24. Зміна напружено-деформованого стану основи в процесі зведення будівлі.  
Настольний А.О., ст. гр. 1Б-09, науковий керівник – к.т.н., ст.викладач 
Блащук Н.В. 
 

СЕКЦІЯ МІСТОБУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
 

20 березня, 1600, ауд. 3232  
21-22 березня, 1200, 3302  

 
Голова секції: д.т.н., професор Дудар І.Н. 

Заступник голови: к.т.н., доцент Швець В.В. 
Секретар: аспірант Риндюк С.В. 

 
1. Підсумки наукової діяльності кафедри містобудування та архітектури  

у 2012 р. 
Дудар І.Н., д.т.н., професор. 

2. Основні методи містобудівних досліджень вулично-дорожньої мережі міста. 
Круть В.В., ст. гр. БМ-12мі, наукові керівники – д.т.н., професор Дудар І.Н., 
к.т.н., ст. викладач Гарнага В.Л. 

3. Вдосконалення систем водозабезпечення жителів міста Вінниці. 
Яворовська О.В., ст. гр. БМ-10, науковий керівник – д.т.н., професор Дудар І.Н.  

4. Енергоефективні заходи у багатоквартирних будинках. 
Бойко А.С., ст. гр. БМ-12м, наукові керівники – к.т.н., доцент Очеретний В.П., 
д.т.н., професор, Лівінський О.М.. 

5. Декоративне опорядження фасадів монолітних будинків . 
Заришнюк А.М., ст. гр. БМ – 09, науковий керівник – асистент Потапова Т.Е.  

6. Ефективність використання поризованих сухих будівельних сумішей для 
теплоізоляції приміщень та утеплення підлог. 
Очеретний В.П., к.т.н., доцент, Бондар А.В., аспірант. 

7. Методи розрахунку , програмування та моделювання в містобудуванні .  
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Тихоненко А.П., ст. гр. БМ – 09, науковий керівник – асистент Прилипко Т.В. 

8. Технологічні розробки і консультативні послуги для установ і підприємств 
м. Вінниці. 
Писаренко І.Д., ст. гр. 2Б-09, Сміхульський В.В, ст. гр. 2Б-09, науковий 
керівник – к.т.н., доцент Загреба В.П. 

9. Містобудівне планування реконструкцій житлової забудови, що склалася.  
Мищишин Н.А., ст. гр. БМ-12мі, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Кучеренко Л.В. 

10. Архітектурно-містобудівний підхід до проектування та модернізації 
фізкультурно-спортивних комплексів. 
Антонюк О.В., ст.гр.БМ-12мі, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Кучеренко Л.В. 

11. Сучасні покриття підлог. 
Синюченко Є.Ю., ст. гр. БМ-10, науковий керівник – д.т.н., професор  
Дудар І.Н.  

12. Організація проектування містобудівної документації забезпечення 
діяльності режимно-секретної служби . 
Кухарчук В.В., ст. гр. БМ - 12сп, науковий керівник – асистент Потапова Т.Е. 

13. Закордонний досвід проектування дитячих дошкільних закладів. 
Зелениця К.Ю., ст. гр. БМ-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач  
Гарнага В.Л. 

14. Особливості реконструкції фінансових установ, розташованих на перших 
поверхах житлових будинків. 
Смишляєва Я.С., ст.гр.БМ-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач  
Гарнага В.Л. 

15. Архітектура малоповерхової житлової забудови з сонячними колекторами. 
Яківчук С.В., ст.гр. БМ-10, науковий керівник – к.арх.н., доцент Смоляк В.В. 

16. Підвищення міцності бетону шляхом регулювання динаміки процесу 
гідратації цементу. 
Злов Є.В., ст. гр. БМ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Швець В.В. 

17. Технологія використання прогінного тунелю мілкого закладання для 
влаштування лінії метротрамвая.  
Лисюк О.І., ст. гр. БМ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Швець В.В. 

18. Аналіз благоустрою територій шкіл м. Вінниці. 
Маржинюк Я.О. ст.гр БМ – 09,  науковий керівник – асистент Потапова Т.Е.  

19. Модернізація та реконструкція багатоповерхівок перших масових серій. 
Щербань Д.П., ст. гр. БМ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Ковальський В.П. 

20. Формування екосистеми великого міста – як основи його стійкого розвитку. 
Гончар А.А., ст. гр. БМ-10, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач  
Гарнага В.Л. 

21. Реконструкція пам’яток історії і культури. 
Білоус Д.Ю., ст. гр. БМ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Швець В.В. 

22. Енергоактивні будівлі.  
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Сафонов  Д.О, ст.гр.Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Ковальський В.П.  

23. Соціально-демографічний аналіз і прогноз розвитку міст. 
Скрипник О.Ю., ст.гр. БМ – 12м,  науковий керівник – асистент Потапова Т.Е.  

24. Дослідження стану сучасних студентських  гуртожитків та шляхи вирішення 
проблеми. 
Бунецька В.О., ст.гр.  БМ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Ковальський В.П. 

25. Використання ніздрюватого бетону в монолітному домобудуванні. 
Тихоненко А.П., ст.гр.БМ-12см,  науковий керівник – асистент Потапова Т.Е. 

26. Безтраншейні методи влаштування та ремонту інженерних мереж.  
Кухарчук В.В., ст. гр. БМ - 12см, науковий керівник – асистент Потапова Т.Е.  

27. Економічний аналіз розвитку міста. 
Мельник В.Ю., ст.гр.БМ – 12м, науковий керівник – асистент Прилипко Т.В. 

28. Сучасні підходи підвищення ефективності виконання тонкошарового 
штукатурного покриття. 
Стрілець Я.О., ст. гр. БМ-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор  
Лівінський О.М., к.т.н., доцент Кучеренко Л.В. 

 
 
СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВНИЦТВА ТА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 

 
20 – 22 березня, 1500, ауд. 3139 

 
Голова секції: д.т.н., професор Сердюк В.Р. 

Заступник голови: к.т.н., доцент Томчук М.А. 
Секретар: к.т.н., доцент Христич О.В. 

 
1. Стан житлового будівництва в України в 2012 році. 

Сердюк В.Р., д.т.н., професор  
2. Основи нормативно-правового забезпечення договірних стосунків з 

виконавцями у сфері послуг.  
Фурман Р.С., заступник начальника Департаменту житлового господарства. 

3. Роль екологічних інновацій в досягненні більш високої якості будівельної 
продукції. 
Лялюк О.Г., к.т.н., доцент. 

4. Вдосконалення дозвільної системи в будівництві як чинник зниження 
вартості нового житла. 
Сердюк Т.В., к.е.н., доцент, Сердюк А.В., к.е.н., доцент. 

5. Житлова політика в Україні в аспекті енергозбереження. 
Сердюк Т.В., к.е.н., доцент, Франишина С.Ю., здобувач. 

6. Фінансове оздоровлення підприємств житлово-комунального господарства. 
Ровенчак Т.Г., асистент. 

7. Шляхи  забезпечення ресурсів в будівельній галузі. 
Белецька Н.Г., аспірант. 

8. Ринок щебеню в Україні: задачі розвитку. 
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Гучок І.С., ст. гр.МОб-12м, науковий керівник – д.т.н., професор Сердюк В.Р. 

9. Житлове будівництво в КНР: досягнення та перспективи. 
Лі Дань, ст. гр. МОб-12м, науковий керівник – д.т.н., професор Сердюк В.Р. 

10. Тенденції та проблеми розвитку ринку зерна в Україні. 
Ткач Р.О., ст.гр.МОб-12сп, науковий керівник – д.т.н., професор Сердюк В.Р. 

11. Система фінансування будівництва доріг в Україні. 
Придатко А. В., ст. гр. МОб-12сп, науковий керівник – к.е.н., доцент  
Сердюк Т.В. 

12. Транспортні коридори України: потенціал використання. 
Клопотовська Є.О., ст. гр. МОб-09, науковий керівник – д.т.н., професор  
Сердюк В.Р. 

13. Банківський сектор України: проблеми розвитку. 
Сугак О.О., ст.гр.МОб-09, науковий керівник – д.т.н., професор Сердюк В.Р. 

14. Основні проблеми та перспективи розвитку електроенергетики України. 
Шоломицька Ю.В., науковий керівник – д.т.н., професор Сердюк В.Р. 

15. Адміністративно-територіальна реформа: актуальність та проблеми 
реалізації в Україні. 
Слюсаренко С.В., ст. гр. МОб-09, науковий керівник – д.т.н., професор 
Сердюк В.Р. 

16. Управління ОСББ: основні підходи, їх особливості і перспективи. 
Кравчук А.В., ст гр. МОб-09, науковий керівник – к.е.н., доцент Сердюк Т.В. 

17. Трансакційні витрати в будівництві. 
Лавровська І.В., ст.гр.МОб-09, науковий керівник – к.е.н., доцент  
Сердюк Т.В. 

18. Інноваційні технології на Укрзалізниці: сучасний стан, досягнення та 
перспективи. 
Кисельов П.В., ст.гр.МОб-09, науковий керівник – к.е.н., доцент Сердюк Т.В. 

19. Використання трудових ресурсів в будівництві. 
Астахова Д.О., ст.гр.МОб-09, науковий керівник – к.е.н., доцент Сердюк Т.В. 

20. Житлова політика в Україні: проблеми вдосконалення. 
Малюта О.В., ст.гр.МОб-09, науковий керівник – к.е.н., доцент Сердюк Т.В. 

21. Інновації в житлово-комунальному господарстві. 
Тарасюк В.О., ст.гр.МОб-09, науковий керівник – к.е.н., доцент Сердюк Т.В. 

22. Впровадження автоматизованих інформаційних систем у сфері житлово-
комунального господарства. 
Новохацька Л.В., ст.гр.МОб-10, науковий керівник – асистент Ровенчак Т.Г. 

23. Бюджетне фінансування житлового господарства. 
Малик М.О., ст. гр. МОб-10, науковий керівник – асистент Ровенчак Т.Г. 

24. Доходи і витрати ЖКГ. 
Загребельний Я.А., ст.гр.МОб-10, науковий керівник – асистент Ровенчак Т.Г. 

25. Проблеми інноваційного розвитку житлово-комунального господарства. 
Власюк В.С., ст. гр. МОб-10, науковий керівник – асистент Ровенчак Т.Г. 

26. Проекти з ресурсозбереження як ефективний шлях розвитку будівельного 
підприємства. 
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Цопа С.П., ст. гр. МОб-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Христич О.В. 

27. Роль маркетингової стратегії в ефективному управлінні будівельною 
організацією. 
Квятківська С.В., ст. гр.МОб-11, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Христич О.В. 

28. Ринок будівельних матеріалів України: стан і перспективи. 
Олійник О.В., ст.гр.МОб-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Христич О.В. 

29. Стан і тенденції розвитку трудових ресурсів для підприємств будівельної 
галузі.  
Дєрбєньова Т.В., ст.гр.МОб-11, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Поліщук О.В. 

30. Сучасні тенденції використання теплоізоляційних матеріалів в будівництві.  
Лавровська Т.В., ст.гр.МОб-12, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Христич О.В. 

31. Розвиток девелоперської діяльності в сучасному будівництві. 
Шаляревич Д.П., ст. гр.МОб-12, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Христич О. В. 

32. Механізми залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності в 
будівництві. 
Огородник А.С., ст. гр.МОб-12, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Христич О.В. 

33. Розвиток малого бізнесу в сучасних умовах економіки України. 
Столока С.С., ст. гр. МОб-12, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Поліщук О.В. 

34. Енергоефективність як складова енергобезпеки підприємства будівельної 
галузі. 
Кривонос О.П., ст.гр.МОб-12, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Поліщук О.В. 

35. Інвестиційна діяльність як механізм санації промислового підприємства. 
Федорова І. В., ст. гр.МОб-12, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Поліщук О.В. 

36. Правові системи екологічного управління. Правова відповідальність за 
екологічні злочини. 
Цвенько О.О., ст. гр.ЕКО-12м., науковий керівник – к.т.н., доцент Лялюк О.Г. 

37. Напрямки розвитку виробництва конструкційно-теплоізоляційних 
будівельних матеріалів в Україні 
Шевченко В.О., ст.гр.1Б-12, науковий керівник – к.т.н.,доцент Христич О.В. 

38. Уніфікований пристрій для неінвазивної спектрофотометрії матеріалів 
біомедичного походження. 
Лученко Б. Я., ст. гр. О-09,  науковий керівник – к.т.н., доцент Томчук М. А. 

39. Розробка моделей та їх порівняльний аналіз методу прогнозування  
виникнення НС. 
Бодян Р. С., ст. гр. 3СІ-10, Вузій С.В., ст. гр. БС-10, науковий керівник – 
к.т.н., доцент Томчук М. А. 
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40. Вимірювальний контроль оптичних характеристик в задачах діагностичного 

характеру. 
Набуральний О. М., ст. гр. 3СІ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Томчук М. А. 

41. Критеріальний аналіз рекупераційних систем вентиляції. 
Дубінін О. В., ст.гр. 1Б-09, Калітник Р.В. ст. гр. 3Б – 12, науковий керівник – 
к.т.н., доцент Томчук М. А. 

42. Розробка і реалізація заходів по забезпеченню радіаційної безпеки населення 
України. 
Сапальова М. В., ст. гр. УБ -12 сп, науковий керівник – інженер Рябчук Л. І.  

43. Роль територіальних управлінь з питань НС в реалізації превентивних 
заходів від техногенних аварій в процесі їх реформування. 

     Ніколаєва А.Б., ст. гр. УБ -12 сп,  науковий керівник –  інженер Рябчук Л.І. 
44. Розвиток ПЕК України в контексті світових тенденцій видобутку та   

транспортування природного газу. 
      Кравчук А.В., ст. гр. МОб-09, науковий керівник –д.т.н., професор Сердюк В.Р. 

 

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Оргкомітет 

6. Небава М. І., к. е. н., професор – голова оргкомітету 
7. Зянько В. В., д. е. н., професор – заступник голови оргкомітету 
8. Мороз О. О., д. е. н., професор – член оргкомітету 
9. Роїк О. М., д. т. н., професор – член оргкомітету 
10. Карачина Н.П., д. е. н., професор – член оргкомітету  

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

20 березня, 1430, ауд. 2415 
 
1.  Підсумки наукової діяльності ІнМ за 2012 рік.  
     Небава М. І., к. е. н., професор.  
 

СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ 
 

21–22 березня, 1415, ауд. 2224 
 

Голова секції: д.е.н., професор Зянько В.В. 
Заступник голови: к.е.н., доцент Єпіфанова І.Ю. 

Секретар: аспірант Зянько В.В. 
 
1. Проблеми формування інноваційної спроможності українського 

підприємництва.  
Зянько В.В., д.е.н., професор.  
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2. Особливості кредитної політики комерційного банку ВАТ «Укрексімбанк».  

Посесор А.В., керуючий ВФ ВАТ «Укрексімбанк». 
3. Проблеми та перспективи фінансово-кредитної діяльності Вінницького РУ 

ВАТ КБ «Надра». 
Купріянчук Л.О., директор Вінницького РУ ВАТ КБ «Надра».  

4. Підсумки фінансово-кредитної діяльності Вінницької філії АБ 
«Енергобанк» за 2012 рік.  
Тептя О.В., заступник директора Вінницької філії АБ «Енергобанк». 

5. Впровадження інноваційних процесів в галузі освіти як основа підготовки 
менеджерів. 
Фурик В.Г., к.е.н., доцент. 

6. Самофінансування як можлива форма інвестування підприємництва в 
Україні.  
Стасюк Н.Л., к.е.н., доцент. 

7. Світовий досвід управління фінансовим забезпеченням інноваційної 
діяльності підприємств.  
Єпіфанова І.Ю., к.е.н., доцент. 

8. Соціальні аспекти конкурентоспроможності економіки країни. 
Коваль Н.О., к.е.н., ст. викладач. 

9. Узгодження економічних інтересів учасників системи «інвестор-
підприємство». 
Журко Т.О., к.е.н., ст. викладач. 

10. Антикризові інновації в системі антикризового менеджменту. 
Рудковська О.Л., асистент. 

11. Зарубіжний досвід організації системи корпоративного управління. 
Кулик І.М., асистент. 

12. Венчурне інвестування у системі інноваційного підприємництва. 
Зянько В.В., аспірант, науковий керівник – д.е.н., професор Мазур І.І. 

13. Особливості управління інноваційною активністю малих підприємств. 
Крива С.В., пошукач, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В. 

14. Управління підприємством на основі оцінювання його 
кредитоспроможності. 
Дороніна В.В., ст. гр. МОф-12м, науковий керівник – д.е.н., професор  
Зянько В.В. 

15. Управління структурою активів та пасивів підприємства.  
Бендас К.В., ст. гр. МОф-12м, науковий керівник – д.е.н., професор  
Зянько В.В.  

16. Управління фінансовими ресурсами підприємства.  
Щербань С.І., ст. гр. МОф-12м, науковий керів0ник – д.е.н., професор  
Зянько В.В. 

17. Досудова фінансова санація підприємства як засіб запобігання банкрутства. 
Деренько О.А., ст. гр. МОф-12м, науковий керівник – д.е.н., професор  
Зянько В.В. 
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18. Управління економічними ризиками при прийнятті управлінських рішень. 

Джому Менева Мішель Олів, ст. гр. МОф-12м, науковий керівник – д.е.н., 
професор Зянько В.В. 

19. Роль контролінгу в управлінні власним капіталом промислових 
підприємств.  
Лугова А.М., ст. гр. МОф-12м, науковий керівник – д.е.н., професор  
Зянько В.В.  

20. Матеріальне і моральне стимулювання роботи працівників підприємства в 
сучасних умовах.  
Побережна О.В., ст. гр. МОф-12м, науковий керівник – д.е.н., професор 
Зянько В.В. 

21. Шляхи підвищення ефективності управління фінансовим станом 
підприємства. 
Дем’янюк О.М., ст. гр. МФК-07, науковий керівник – д.е.н., професор 
Зянько В.В. 

22. Особливості менеджменту у кредитній сфері комерційного банку. 
Толочик Т.О., ст. гр. МФК-07, науковий керівник – д.е.н., професор  
Зянько В.В. 

23. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства. 
Кучеренко А.В., ст. гр. МФК-07, науковий керівник – д.е.н., професор 
Зянько В.В. 

24. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства 
Лобода О.О., ст. гр. МФК-07, науковий керівник – д.е.н., професор  
Зянько В.В. 

25. Управління фінансовою діяльністю підприємства. 
Руденко Л.М., ст. гр. МФК-07, науковий керівник – д.е.н., професор  
Зянько В.В. 

26. Управління формуванням і використанням активів підприємства 
Слівінська В.В., ст. гр. МФК-07, науковий керівник – д.е.н., професор 
Зянько В.В. 

27. Шляхи удосконалення системи управління платоспроможністю та 
ліквідністю підприємства. 
Осадча В.В., ст. гр. МОф-12сп, науковий керівник – д.е.н., професор  
Зянько В.В.  

28. Особливості управління власним капіталом акціонерного товариства. 
Микитюк В.С., науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В. 

29. Шляхи підвищення ефективності управління прибутковістю капіталом 
акціонерного товариства. 
Рудзік О.С., науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.  

30. Управління використанням основних фондів на підприємстві. 
Дєдова В.П., науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В. 

31. Мотиваційний механізм управління персоналом підприємства. 
Острікова К.Ю., науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В. 
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32. Шляхи оптимізації структури джерел формування оборотного капіталу 

підприємства. 
Опанасюк Ю.А., науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В. 

33. Особливості аналізу потенціалу підприємства. 
Кучерук Є.Є.,   ст. гр.   1МОф-09, науковий керівник – д.е.н., професор  
Зянько В.В. 

34. Ефективність кредитування економіки України міжнародними 
організаціями. 
Юненко С.В., ст. гр. МОф-10, наук. керівник – к.е.н., доцент Фурик В. Г. 

35. Позики України на міжнародних ринках капіталу. 
Мельник О.В., ст. гр. МОф-10, наук. керівник – к.е.н., доцент Фурик В. Г. 

36. Організаційні  основи становлення  міжнародної   валютної   системи. 
Вітрук Ю.О., ст. гр. МОф-10, наук. керівник – к.е.н., доцент Фурик В. Г. 

37. Шляхи реформування державної грошово-кредитної політики України. 
Червінська Л.М., ст. гр. МОф-10, наук. керівник – к.е.н., доцент Фурик В. Г. 

38. Особливості обліку витрат в умовах нової податкової політики 
підприємства.  
Оленчук Д.П., ст. гр. МОмі-12, науковий керівник – к.е.н., доцент  
Стасюк Н.Л. 

39. Формування капіталу акціонерного товариства в сучасних умовах в Україні. 
Маковій Т.Ю., ст. гр. 2МОф-09, науковий керівник – к.е.н. доцент  
Стасюк Н.Л. 

40. Управління витратами промислового підприємства. 
Трифаненко Ю.В., ст. гр. 2МОф-09, науковий керівник – к.е.н., доцент  
Стасюк Н.Л. 

41. Аналіз та оцінка прибутку підприємства. 
Терпель Л.В., ст. гр. 1МОф-09, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач 
Коваль Н.О. 

42. Управління платоспроможністю та фінансовою стійкістю підприємства. 
Терешко Ю. В., ст. гр. 1МОф-09, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач 
Коваль Н.О. 

43. Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий стан 
підприємства. 
Богатир Л.В., ст. гр. 2МОф-09, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач 
Коваль Н.О. 

44. Аналіз конкурентоспроможності підприємства. 
Борщ М.В., ст. гр. 1МОф-09, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач 
Коваль Н.О. 

45. Оцінка ефективності використання необоротних активів підприємства. 
Свиридовська Ю.Ю,   ст. гр.   2МОф-09,   науковий   керівник  –   к.е.н.,  
ст. викладач Коваль Н.О. 

46.  Методики оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємств.  
 Кисельова М.А., ст. гр. МОф-12, науковий керівник – к.е.н., доцент   
Єпіфанова І.Ю. 
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47. Методи оптимізації вхідних та вихідних грошових потоків підприємств.     

Підручна І.М., ст. гр. МОф-12, науковий керівник – к.е.н., доцент  
Єпіфанова І.Ю. 

48. Сучасні підходи до оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємств. 
Нижник Ю.Л., ст. гр. 2МОф-09, науковий керівник – к.е.н., доцент 
Єпіфанова І.Ю. 

49. Методи оцінки ефективності управління операційним прибутком 
підприємств. 

     Сьома О.О., ст. гр. 2МОф-09, науковий керівник – к.е.н., доцент  
Єпіфанова І.Ю. 

50.  Фактори виникнення кризових явищ та загрози банкрутства підприємства.  
Рибицька Н.С., ст. гр. 2МОф-09, науковий керівник – асистент  
 Рудковська  О.Л. 

51. Стратегічне управління прибутком підприємства. 
     Гальчак Т.В.,   ст. гр.   2МОф-09,   науковий керівник   –   асистент  

   Рудковська О.Л. 
52. Особливості оцінки ефективності використання необоротних активів        

торговельних підприємств. 
       Кацан В.С., ст. гр. 2МОф-09, науковий керівник – асистент  
      Рудковська О.Л.  
53. Проблеми управління грошовими потоками підприємства. 
 Грабчук Г.С., ст. гр. 2МОф-09, науковий керівник – асистент  

Рудковська О.Л. 
54. Переваги та недоліки використання євро в якості єдиної грошової одиниці 

європейських країн. 
Гайдей М.О., ст. гр. МОф-11, науковий керівник – асистент Кулик І.М. 
55. Шляхи підвищення ефективності матеріального і морального стимулювання 

персоналу підприємства. 
Побережна О.В., ст. гр. МОф-11, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач 

Журко Т.О. 
56. Оцінка наслідків впливу господарських ризиків на фінансовий стан 

підприємства. 
Мельник О.С., ст. гр. МОф-11, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач 

Журко Т.О. 
57. Удосконалення системи методів управління прибутковістю підприємства. 
Швець О.Б., ст. гр. МОф-11, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач 

Журко Т.О. 
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СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

В ЕКОНОМІЦІ 
 

21–22 березня, 1415, ауд. 2224 
 

Голова секції: д.е.н., професор Карачина Н.П. 
Заступник голови: к.е.н., доцент Сметанюк О.А. 

Секретар: асистент Філатова Л.С. 
 

1. Проблематика моделювання виробничоорієнтованої поведінки вітчизняних 
підприємств.  
Карачина Н.П., д.е.н., професор. 

2. Про плани і перспективи розвитку вітчизняної економіки. 
Мороз О.В., д.е.н., професор. 

3. Розвиток інноваційного підприємництва як засіб розширеного відтворення 
в сільському господарстві.  
Чалюк П.В., к.е.н., професор. 

4. Формування організаційних факторів конкурентних переваг сучасних 
економічних систем. 
Сметанюк О.А., к.е.н., доцент. 

5. Розширення змісту поняття «дистанційний маркетинг» в аспекті 
комерціалізації інновацій.  
Несен Л.М., к.т.н., доцент. 

6. Застосування концепції загального маркетингу в процесі управління вищим 
навчальним закладом.  
Мокіна Ю.В., к.е.н., доцент. 

7. Особливості товарного брендингу в умовах кризи та рецесії. 
Штовба О.В., к.е.н., доцент. 

8. Формування первинних виробничих осередків підприємства в умовах 
розвитку ринкових відносин. 
Дворніков М.Є., доцент. 

9. Типологія соціально-економічних інститутів: практичне застосування. 
Шиян А.А., к.ф.-м.н., доцент. 

10. Конкурентні стратегії підприємств харчової промисловості. 
Благодир Л.М., к.е.н., ст. викладач. 

11. Основні тенденції молокопереробної промисловості України в сучасних 
ринкових умовах. 
Філатова Л.С., асистент. 

12. Методичні аспекти аналізування та оцінювання системи мотивації 
працівників на підприємстві. 
Зайкова В.С., ст. гр. МОз-09, науковий керівник – д.е.н., професор  
Карачина Н.П. 

13. Види просування товару за допомогою маркетингу. 
Каменчук Н.О., ст. гр. МОз-12м, науковий керівник – д.е.н., професор  
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Карачина Н.П. 

14. Сучасні підходи до розробки маркетингової стратегії виробничого 
підприємства.  
Войт В.В., ст. гр. МОз-12м, науковий керівник – д.е.н., професор  
Карачина Н.П. 

15. Інвестиційна привабливість як складова ефективної регіональної політики. 
Кужба А.О., ст. гр. МОз-12м, науковий керівник – д.е.н., професор  
Мороз О.В. 

16. Місце стратегічної стійкості у системі управління підприємством.  
Базалицька А.В., ст. гр. МОз-12м, науковий керівник – к.е.н., доцент 
Сметанюк О.А. 

17. Проблеми співробітництва між Україною та Казахстаном у сфері 
інвестування в агросекторі.  
Шакурова О., ст. гр. МОз-12м, науковий керівник – к.е.н., доцент  
Сметанюк О.А. 

18. Роль і місце ліквідності підприємства в сучасному економічному 
середовищі. 
Дарвішева К.В., ст. гр. МОз-12сп, науковий керівник – к.е.н., доцент 
Сметанюк О.А. 

19. Якість продукції як один із вагомих факторів конкурентоспроможності 
підприємства. 
Пантоха Дуке Естефанія Паола, ст. гр. МОз-12м, науковий керівник – к.е.н., 
доцент Штовба О.В. 

20. Економічна взаємодія України та Туркменістану в автомобілебудівній 
галузі. 
Кругляк С., ст. гр. МОз-10, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент  
Шиян А.А. 

21. Перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні. 
Савицька О., ст. гр. МОз-10, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент  
Шиян А.А. 

22. Напрямки вдосконалення економічної співпраці України та Туркменістану. 
Сорока Л., ст. гр. МОз-10, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Шиян А.А. 

23. Співпраця України з Туркменістаном в інноваційній сфері. 
Перцата Л., ст. гр. МОз-10, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент  
Шиян А.А. 

24. Особливості організації збуту при різних територіальних схемах 
дистрибуції.  
Несен В.В., начальник відділу продажу ПАТ «Маяк». 

25. Регіональна економічна інтеграція : типи, форми та ефекти. 
Цуй Сяосюй, ст. гр. МОз-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Несен Л.М. 

26. Сучасні тенденції стратегічного менеджменту. 
Кавуненко О.М., ст. гр. МОз-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Несен Л.М. 
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27. Управління необоротними активами як фактор підвищення ефективності 

виробництва.  
Терешко Д., ст. гр. МОз-09, науковий керівник – к.е.н., професор  
Чалюк П.В. 

28. Удосконалення управління інноваційними проектами як засіб прискореного 
обновлення основного капіталу. 
Мартинюк Ю.О., ст. гр. МОз-09, науковий керівник – к.е.н., професор 
Чалюк П.В. 

29. Основні напрями вдосконалення управління конкурентоспроможністю 
підприємства.  
Орищук Л.І., ст. гр. МОз-09, науковий керівник – доцент Дворніков М.Є. 

30. Механізм формування та використання прибутку підприємства. 
Блащук І.П., ст. гр. МОз-09, науковий керівник – доцент Дворніков М.Є. 
 

 
СЕКЦІЯ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ 

 
21-22 березня, 1415, ауд. 2420 

 
Голова секції: д.е.н., професор Мороз О.О. 

Заступник голови: к.е.н., ст. викладач Краєвська А.С. 
Секретар: ст. лаборант Костіна В.П. 

 
1. Підсумки наукової роботи кафедри підготовки менеджерів за 2012 рік.  

Мороз О.О., д.е.н., професор. 
2. Корпоративне управління банківським бізнесом.  

Філіпських В.Г., директор відділення №17 у м. Вінниця АТ «Банк Ренесанс 
Капітал».  

3. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної 
промисловості.  
Білоконь Т.М., к.е.н., доцент. 

4. Проблеми забезпечення якості сировини на молокопереробних 
підприємствах.  
Безсмертна О.В., к.е.н., доцент. 

5. Вдосконалення факторного аналізу.  
Грабовецький Б.Є., к.е.н., доцент. 

6. Мотиваційні механізми управління персоналом підприємств сфери послуг. 
Краєвська А.С., к.е.н., ст. викладач. 

7. Формування механізму управління інноваційним розвитком машинобудівних 
підприємств.  
Пілявоз Т.М., ст. викладач. 

8. Експортно-імпортні операції в контексті тіньової економіки.  
Семцов В.М., к.е.н., доцент.  

9. Економіко-організаційні фактори управління якістю продукції.  
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Ткачук Л.М., к.е.н., доцент. 

10. Стратегічні напрями розвитку земельних відносин в Україні.  
Чаплигіна О.В., к.е.н., ст. викладач.  

11. Стратегічні інструменти антикризового управління підприємствами.  
Шварц І.В., к.е.н., доцент. 

12. Особливості здійснення організаційних змін на підприємстві.  
Салієва О.В., асистент. 

13. Значення наукових технологічних парків в соціально-економічному 
зростанні та розвитку регіону.  
Романець І.В., аспірант. 

14. Короткострокове прогнозування курсу основних валют на основі 
нейронечіткого моделювання.  
Граняк В.Ф., ст. гр. 2М-11, науковий керівник — д.е.н., професор Мороз О.О. 

15. Шляхи забезпечення фінансової стійкості підприємства.  
Карпенко Н.В., ст. гр. 1М-11, науковий керівник — д.е.н., професор  
Мороз О.О. 

16. Мотивація праці в сучасному підприємництві.  
Калугаряну Т.К., ст. гр. 1 МОФ-09, науковий керівник — к.е.н., доцент 
Ткачук Л.М. 

17. Якість продукції як визначальний фактор конкурентоспроможності 
підприємств харчової промисловості.  
Просянюк І.А., ст. гр. 2М-11, науковий керівник — к.е.н., доцент  
Ткачук Л.М. 

18.  Проблеми і перспективи управління маркетингом в сучасному 
підприємництві.  
Нємчинова О.М., ст. гр. 1М-11, науковий керівник — к.е.н., доцент  
Ткачук Л.М. 

19. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 
Кримняк О.В., ст. гр. 1М-11, науковий керівник — к.е.н., доцент Ткачук Л.М. 

20. Еколого-економічні проблеми поводження з твердими побутовими 
відходами.  
Івчанська В.В., ст. гр. 2 ЕКО-09, науковий керівник — к.е.н., ст. викладач 
Краєвська А.С. 

21. Еколого-економічні аспекти використання біогазу як альтернативного 
джерела енергії.  
Заставна Н.В., ст. гр. 2 ЕКО-09, науковий керівник — к.е.н., ст. викладач 
Краєвська А.С. 

22. Еколого-економічна ефективність використання водогосподарського 
комплексу України.  
Полудненко Т.В., ст. гр. 2 ЕКО-09, науковий керівник — к.е.н., ст. викладач 
Краєвська А.С. 

23. Проблеми і перспективи управління власним капіталом промислових 
підприємств.  
Кисса О.В., ст. гр. 3 М-11, науковий керівник — ст. викладач Пілявоз Т.М. 
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24. Підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю 

підприємства.  
Руденко О.М., ст. гр. 1 М-11, науковий керівник — ст. викладач Пілявоз Т.М. 

 
 

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИРОБНИЧОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
21–22 березня, 1430, ауд. 2401 

 
Голова секції: к.е.н., професор Небава М. І. 

Заступник голови: к.е.н., професор Козловський В. О. 
Секретар: к т н., доцент Адлер О. О. 

 
1. Підсумки наукової діяльності кафедри економіки підприємства та 

виробничого менеджменту за 2012 рік. 
Небава М. І., зав. кафедри, к.е.н., професор. 

2. «Новий публічний менеджмент»: історичний досвід та українські 
перспективи. 
Козловський В. О., к.е.н., професор. 

3. Ефективність формування професійної компетентності менеджера. 
Лесько О. Й., к.е.н., професор. 

4. Проблеми оцінки ефективності модернізації соціальної політики. 
Небава М. І., к.е.н., професор. 

5. Типи економічної поведінки: інструмент для управління персоналом. 
Нікіфорова Л.О., к.е.н., доцент. 

6. Економіко-математичне моделювання конкурентоспроможності продукції. 
Адлер О. О., к.т.н., доцент. 

7. Аналіз реалізацій інвестиційної програми Вінницької області за 2012 рік. 
Острий І.Ф., асистент.  

8. Проекти енергозбереження – один із напрямків залучення інвестицій. 
Ратушняк О. Г., к.т.н., доцент.  

9. Інноваційні чинники формування конкурентоспроможності промислових 
підприємств.  
Причепа І. В., к.е.н., доцент. 

10. Вплив фактора конфлікту на розвиток сільськогосподарських підприємств. 
Лазарчук О. В., к.е.н., ст. викладач. 

11. Теорія людського капіталу та стратегія розвитку людських ресурсів 
промислових підприємств. 
Кавецький В. В., ст. викладач. 

12. До питання про регіональні особливості соціально-економічного розвитку 
аграрного сектору.  
Руда Л. П., асистент. 
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13. Кластерна взаємодія як перспективний напрямок розвитку та 

функціонування малих підприємств з технологічними інноваціями у 
промисловості. 
Глущенко Л. Д., асистент. 

14. Вибір оптимального каналу реалізації молока та молочної продукції на 
основі багатокритеріального підходу. 
Тарасюк Н. М., асистент. 

15. Проблеми розвитку органічного бджільництва в Україні. 
Захараш О. О., асистент. 

16. Роль майнових податків у формуванні доходної частини місцевих бюджетів. 
Малініна Н. М., асистент. 

17. Вітчизняний фондовий ринок в умовах інтеграції. 
Мещерякова Т. К., асистент. 

18. Актуальні аспекти розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства. 
Лецька О.С., ст. гр. МОм-12м, науковий керівник – к.е.н., професор 
Козловський В.О.  

19. Удосконалення управління комерційною діяльністю на підприємстві. 
Крилова О.В., ст. гр. МОр-12м, науковий керівник – к.е.н., професор 
Козловський В.О. 

20. Особливості управління оборотними активами підприємства. 
Шипинюк П.І., ст. гр. МОм-12сп, науковий керівник – к.е.н., професор 
Козловський В.О. 

21. Управління підприємницькими ризиками на підприємстві. 
Скакун В.М., ст. гр. МОм-12сп, науковий керівник – к.е.н., професор 
Козловський В.О. 

22. Розробка бізнес-плану підприємства. 
Волуцька Л.О., ст. гр. МОр-09, науковий керівник – к.е.н., професор 
Козловський В.О. 

23. Шляхи удосконалення ділового адміністрування на підприємстві. 
Білоконь Я.В., ст. гр. МОр-12м, науковий керівник – к.е.н., професор  
Небава М.І.  

24. Впровадження сучасних методів оплати праці на підприємстві. 
Кущак О.О., Ст. гр. МОр-12м, науковий керівник – к.е.н., професор  
Небава М.І. 

25. Управління кадровою політикою на підприємстві ДП «Немирівський 
спиртовий завод». 
Непийвода А.М., ст. гр. МОм-09, науковий керівник – к.е.н., професор 
Лесько О. Й. 

26. Конкурентоспроможність продукції підприємства: стан та шляхи 
підвищення. 
Слободянюк Г.У., ст. гр. МОр-09, науковий керівник – к.е.н., професор 
Лесько О. Й. 

27. Контроль у системі управління підприємством – шляхи покращення. 
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Стягайло О.В., ст. гр. МОр-09, науковий керівник – к.е.н., професор  
Лесько О. Й. 

28. Інноваційна діяльність виробничого підприємства та шляхи її покращення. 
Коломієць М.В., ст. гр. МОр-09, науковий керівник – к.е.н., професор  
Лесько О. Й. 

29. Управління збутовою діяльністю на підприємстві та шляхи її удосконалення. 
Головач А.О., ст. гр. МОр-09, науковий керівник – к.е.н., професор  
Лесько О. Й. 

30. Організація виробничого процесу на підприємстві та шляхи його 
покращення. 
Покієвська Н.П., ст. гр. МОр-09, науковий керівник – к.е.н., професор 
Лесько О. Й. 

31. Управління трудовою дисципліною на підприємстві та шляхи її підвищення. 
Григоренко В.О., ст. гр. МОм-09, науковий керівник – к.е.н., професор 
Лесько О. Й. 

32. Інформаційне забезпечення системи управління на підприємстві. 
Васютинська А.С., ст. гр. МОр-09, науковий керівник – к.е.н., професор 
Лесько О. Й. 

33. Нові форми трудових взаємовідносин на підприємстві. 
Гавловський Б.В., ст. гр. МОр-09, науковий керівник – к.е.н., професор 
Лесько О. Й. 

34. Аналіз основних методів оцінки конкурентоспроможності виробничого 
підприємства. 
Мороз М.О., ст. гр. МОм-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Адлер О. О. 

35. Аналіз основних методів технічного нормування праці на підприємстві. 
Кушпіта О.О., ст. гр. МОм-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Адлер О.О. 

36. Управління персоналом: система участі у прибутках. 
Ількова Д., ст. гр. МОм-09, науковий керівник – к.е.н., доцент  
Нікіфорова Л.О. 

37. Використання рекламних технологій як один із ефективних інструментів 
маркетингу. 
Ковтун Р., ст. гр. МОм-09, науковий керівник – к.е.н., доцент 
Нікіфорова Л.О. 

38. Нейроекономічні засади мотивації людини. 
Кришталь В., ст. гр. МОм-10, науковий керівник – к.е.н., доцент  
Нікіфорова Л.О. 

39. Розробка інноваційної стратегії підприємства. 
Богуцька В.О., ст. гр. МОм-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Ратушняк О.Г. 

40. Особливості розробки інноваційної стратегії підприємства. 
Богуцька В.О., ст. гр. МОм-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Ратушняк О. Г.  

41. Шляхи покращення інвестиційної діяльності на підприємстві. 
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Коломієць М.В., ст. гр. МОр-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Ратушняк О. Г. 

42. Удосконалення управління оборотним капіталом підприємства. 
Кравець Н. В., ст. гр. МОм-12сп, науковий керівник – к.е.н., доцент  
Причепа І.В. 

43. Проблеми формування конкурентних переваг підприємства. 
Стелюк К.О., ст. гр. МОр-10, науковий керівник – к.е.н., доцент Причепа І.В. 

44. Критерії ефективності менеджменту на підприємстві. 
Коваль О.М., ст. гр. МОм-09 науковий керівник – к.е.н., доцент Причепа І.В. 

45. Шляхи удосконалення внутрішньогосподарського механізму підприємства. 
Паламарчук Н.М., ст. гр. МОм-09, науковий керівник – к.е.н., доцент 
Причепа І.В.  

46. Дослідження внутрішнього середовища підприємства. 
Кисильова А.В., ст. гр. МОр-09, науковий керівник – к.е.н., доцент  
Причепа І.В. 

47. Шляхи покращення інноваційної діяльності підприємства. 
Франчук О.О., ст. гр. МОр-09, науковий керівник – к.е.н., доцент  
Причепа І.В. 

48. Новітні підходи до організації стимулювання працівників на підприємстві.  
Приймак Р.В., ст. гр. МОр-09, науковий керівник – к.е.н.,  ст. викладач  
Бальзан М.В. 

49. Тайм-менеджмент як технологія організації робочого часу.  
Демчук Г.В., ст. гр. МОм-09, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач 
Лазарчук О.В. 

50. Особливості оцінки ефективності господарської діяльності.  
Свидницька О.М., ст. гр. МОр-09, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач 
Лазарчук О.В. 

51. Оптимізація збутової діяльності на підприємствах переробної 
промисловості.  
Лічман Ю.І., ст. гр. МОм-12, науковий керівник – асистент Малініна Н.М. 

52. Сутність економічної ефективності органічного бджільництва.  
Казіміров О.В., ст. гр. 1КСУА-12м, науковий керівник – асистент  
Захараш О.О. 

53. Формування та розвиток ринку інтернет-реклами в Україні.  
Павлик Т. М., ст. гр. 2КІ-12м, науковий керівник – асистент Тарасюк Н.М. 

54. Управління матеріальними ресурсами на підприємстві та шляхи його 
покращення. 
Вітюк М.В., ст. гр. МОм-09, науковий керівник – к.е.н., асистент  
Тарасюк Н.М. 

55. Фінансова безпека підприємства: системний підхід.  
Пудова М.О., ст. гр. УБ-09, науковий керівник – асистент Глущенко Л.Д. 

56. Формування та розвиток ринку інтернет-реклами в Україні.  
Шауро Т.О., ст. гр. УБ-09, науковий керівник – асистент Глущенко Л.Д. 
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57. Відмітні ознаки різних типів інновацій у відповідності до «Керівництва по 

збору та аналізу даних по інноваціях «Керівництво Осло». 
Кучеренко М., ст. гр. 2ТМ-12сп, науковий керівник –  ст. викладач 
Кавецький В.В. 

58. Деякі аспекти розробки інвестиційної стратегії підприємства. 
Брашкін Л.В., ст. гр. МОм-09, науковий керівник – ст. викладач  
Кавецький В.В. 

59. Гудвіл як економічне відображення репутації підприємства. 
Коваль О., ст. гр. 3ІМ-09, науковий керівник – асистент Руда Л.П. 

60. Особливості розробки бізнес-плану реалізації комерційної ідеї. 
Кравченко В.В., ст. гр. МОм-09, науковий керівник – асистент Острий І.Ф. 

61. Оцінювання та управління виробничими ризиками на підприємстві. 
Хацановський О.В., ст. гр. МОм-09, науковий керівник – асистент  
Острий І.Ф. 

62. Практичні навики роботи на ринку FOREX. 
Стародуб О.С., ст. гр. 3ПІ-09, науковий керівник – асистент  
Мещерякова Т.К. 

 
СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
21 березня, 1415, ауд. 2411 

 
Голова секції: д.т.н., професор Роїк О.М. 

Заступник голови: к.т.н., доцент Азарова А.О. 
Секретар: інженер Коваль Н.П. 

 
1. Підсумки наукової діяльності кафедри АІМ за 2012 р. 

Роїк О.М., д.т.н., професор. 
2. Механізм підвищення ефективності підприємства на основі сучасного 

методу нечітких множин. 
Міронова Ю.В., к.т.н., асистент. 

3. Покращення системи управління маркетинговою діяльністю вітчизняних 
підприємств засобами інформаційного забезпечення. 
Кухар А.В., ст. гр. МОі-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Азарова А.О. 

4. Аналіз і проектування інформаційної системи управління кадровою 
частиною на підприємстві. 
Лавренюк О.М., ст. гр. МОі-11, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

5. Покращення управління організаційним капіталом вітчизняних підприємств 
на основі сучасних інформаційних систем. 
Остапчук Т.В., ст. гр. МОі-11, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

6. Шляхи покращення інформаційної безпеки на підприємстві з використанням 
сучасних ПЗ. 
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Коберник Н.С., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

7. Покращення інформаційної системи управління фірмою засобами сучасних 
інформаційних систем. 
Вансков О.В., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

8. Побудова математичної моделі оцінювання рівня інформаційної безпеки 
підприємства на основі апарату нечітких множин (організаційно-технічні  
засоби).  
Воєділова Д.Д., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

9. Покращення маркетингової політики на підприємстві на основі новітніх ПЗ. 
Головко О.С., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О.  

10.  Основні підходи до оцінювання фінансового обліку на основі сучасних 
методик та методів. 
Жухевич Т.А., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

11.  Удосконалення збутової політики на підприємстві з використанням 
сучасних інформаційних засобів. 
Капустянська Л.А., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Поплавський А.В. 

12.  Розробка політики інформаційної безпеки підприємства. 
Мельник І.П., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

13.  Покращення кадрового менеджменту на підприємстві на основі сучасних 
програмних засобів. 
Очеретна Л.Л., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

14.  Інформаційні технології в системі управління кадрами на підприємстві. 
Назаренко М.В., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

15.  Організація планування комунікаційних процесів на підприємстві на базі  
сучасних інформаційних систем. 
Пивоварова А.А., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Поплавський А.В. 

16.  Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності на підприємстві. 
Трунова С.С., ст. гр. МОі-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Поплавський А.В. 

17.  Удосконалення інформаційної системи менеджменту на підприємстві. 
Гоч О.О., ст. гр. МОі-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Азарова А.О. 

18.  Удосконалення роботи менеджера сучасними засобами та технологіями. 
Дармопук В.Г., ст. гр. МОі-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 
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19.  Удосконалення системи збуту на підприємстві на базі сучасних 

інформаційних технологій. 
Мельник В.А., ст. гр. МОі-12сп, науковий керівник – к.т.н.. доцент  
Азарова А.О. 

20.  Покращення системи управління персоналом засобами СППР “Солон -2”. 
Ракуха О.В., ст. гр. МОі-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

21.  Покращення системи захисту інформації на підприємстві. 
Оригуб О.В., ст. гр. МОі-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

22.  Удосконалення управління системою кадрів на підприємстві на основі 
сучасних програмних засобів. 
Фрицак О.В., ст. гр. МОі-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

23.  Покращення системи інформаційних потоків на підприємстві на основі 
сучасних інформаційних технологій. 
Янчиюк К.О., ст. гр. МОі-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

24.  Математична модель та метод оцінювання інтелектуального капіталу на 
підприємстві. 
Воробець Г.Ф., ст. гр. МОі-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

25.  Розробка математичної моделі та методу управління 
конкурентноспроможністю вітчизняних підприємств. 
Года К.О., ст. гр. МОі-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Азарова А.О. 

26.  Удосконалення системи фінансового обліку засобами сучасних 
інформаційних технологій. 
Олійник Ю.В., ст. гр. МОі-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Азарова А.О. 

27.  Удосконалення служби інформаційної безпеки підприємства. 
Амонс А., ст. гр. МОі-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Азарова А.О. 

28.  Розробка математичної моделі оцінювання рівня розвитку інтелектуального 
капіталу на підприємстві. 
Антонюк С., ст. гр. МОі-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Азарова А.О. 

 
СЕКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

 
21 березня, 1415, ауд. 2412 

 
Голова секції: к.т.н., доцент Яремчук Ю.Є. 
Заступник голови: к.т.н., доцент Куземко С.М. 
Секретар: к.т.н., ст. викладач Карпінець В.В. 

 
1. Автентифікація сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей. 
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Яремчук Ю.Є., к.т.н., доцент. 

2. Нечіткі множини в системах захисту інформації. 
Куземко С.М., к.т.н., доцент. 

3. Захист авторського права векторних географічних карт цифровими 
водяними знаками. 
Карпінець В.В., к.т.н., ст. викладач. 

4. Статистичний спосіб опису побічних електромагнітних випромінювань. 
Головатюк О.В., асистент, інженер Центру інформаційних технологій і 
захисту інформації. 

5. Дослідження систем криптографічного підпису та виявлення їх недоліків 
Кец Д.О., асистент, інженер Центру інформаційних технологій і захисту 
інформації. 

6. Криптографічна стійкість функцій хешування на основі математичного 
апарату еліптичних кривих.  
Присяжний Д.П., асистент, інженер Центру інформаційних технологій і 
захисту інформації. 

7. Аналіз електромагнітного методу блокування витоку мовної інформації 
через звукозаписуючі пристрої. 
Павловський П.В., інженер Центру інформаційних технологій і захисту 
інформації. 

8. Аналіз методу синфазної перешкоди для блокування витоку інформації 
каналами ПЕМВН. 
Гижко М.Ю., ст. гр. УБ-12м, технік Центру інформаційних технологій і 
захисту інформації, науковий керівник – к.т.н., доцент Яремчук Ю.Є. 

9. Аналіз методів цифрового підписування в системах захисту інформації. 
Безпалий К.В., ст. гр. УБ-12м, технік Центру інформаційних технологій і 
захисту інформації, науковий керівник – к.т.н., доцент Яремчук Ю.Є. 

10. Аналіз методів забезпечення доступності ресурсів глобальної мережі 
користувачами локальної мережі. 
Жевега Т.О., ст. гр. УБ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Яремчук Ю.Є. 

11. Вдосконалення методу аналізу текстової інформації на наявність порушень 
авторського права. 
Цимбалюк Н.С., ст. гр. УБ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Яремчук 
Ю.Є. 

12. Забезпечення доступу до інформації засобами автентифікації. 
Сандул Є.О., ст. гр. УБ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Яремчук Ю.Є. 

13. Метод та засоби розподілу ключів в системах захисту інформації. 
Касюн О.О., ст. гр. УБ-12сп науковий керівник – к.т.н., доцент  
Яремчук Ю.Є. 

14. Прогнозування мережевої безпеки на основі багатошарової нейронної 
мережі. 

 109 



 
Сапальова М.В., ст. гр. УБ-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент    
Куземко С.М. 

15. Захист зображень цифровими водяними знаками у соціальних мережах. 
Відерська Ю.А., ст. гр. УБ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент     
Куземко С.М. 

16. Аналіз характеристик існуючих пристроїв виявлення несанкціоновано 
встановлених металевих предметів. 
Ніколаєва А.Б., ст. гр. УБ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент      
Куземко С.М. 

17. Дослідження методів генерації криптографічних ключів на основі 
біометричних даних в системах захисту інформації. 
Пудова М.О., ст. гр. УБ-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач 
Карпінець В.В. 

18. Забезпечення захисту авторських прав на цифрову інформацію за 
допомогою WEB-сервісу вбудовування часових міток. 
Маловічко Н.А., Чечелюк О.В. ст. гр. УБ-09, науковий керівник – к.т.н., ст. 
викладач Карпінець В.В. 

19. Захист рентгенівських знімків пацієнта на основі стеганографічних методів 
вбудовування інформації. 
Шауро Т.О., ст. гр. УБ-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач  
Карпінець В.В. 

20.  Використання цифрових водяних знаків для захисту фотобанків. 
Юзькова І.О., ст. гр. УБ-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач 
Карпінець В.В. 

21. Аналіз методів захисту звукової інформації на основі стеганографічних 
методів. 
Шевчук Л.А., Молчанов А.О. ст. гр. УБ-09, науковий керівник – к.т.н., ст. 
викладач Карпінець В.В. 

22. Аналіз сучасних методів криптографічного підпису та їх застосування. 
Кравець С.В., ст. гр. УБ-10, науковий керівник – асистент, інженер ЦІТЗІ 
Кец Д.О. 

23. Аналіз сучасних систем автоматизованого захисту баз даних. 
Ющенко В.В., ст. гр. УБ-12сп, науковий керівник – асистент, інженер ЦІТЗІ 
Кец Д.О. 

24. Удосконалення методів та засобів аутентифікації ОС Windows 7. 
Клименко С.Ю., ст. гр. УБ-10, науковий керівник – асистент, інженер ЦІТЗІ 
Присяжний Д.П. 

25. Аналіз ефективності розпаралелювання алгоритмів симетричного блокового 
хешування. 
Лавенюк І.І., ст. гр. УБ-10, науковий керівник – асистент, інженер ЦІТЗІ 
Присяжний Д.П. 

26. Захист DNS систем перетворення імен на основі криптографічних 
сертифікатів. 
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Неміров О.М., ст. гр. УБ-12сп, науковий керівник – асистент, інженер ЦІТЗІ 
Присяжний Д.П. 

27. Аналіз сучасних систем діагностики знань. 
Корнелюк О.В., ст. гр. УБ-10, науковий керівник – асистент, інженер ЦІТЗІ 
Присяжний Д.П. 

28. Імітація багатопроменевого каналу на основі IEEE 802.11b. 
Мельник І.П., ст. гр. УБ-12сп, науковий керівник – асистент, інженер ЦІТЗІ 
Павловський П.В. 

 

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ 

Оргкомітет 

1. Петрук В. Г., д. т. н., професор – голова оргкомітету 
2. Ранський А. П., д. х. н., професор – заступник голови оргкомітету 
3. Мокін В. Б., д. т. н., професор – член оргкомітету 
4. Євсєєв Л.Г., к.п.н., професор – член оргкомітету 
5. Васильківський І.В., к.т.н., доцент – член оргкомітету 
6. Іщенко В.А., к.т.н., доцент – член оргкомітету 
7. Кватернюк С.М., к.т.н., с.н.с., доцент – вчений секретар оргкомітету 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

13 березня, 1415, ауд. 7314 
20 березня, 1415, ауд. 7314 

 
Голова: д. т. н., професор Петрук В.Г.  

Заступник голови: д.х.н., професор Ранський А.П.  
Секретар: к.т.н., доцент  Кватернюк С.М. 

 
1. Підсумки наукової діяльності ІнЕЕК за 2012 рік.  

Ранський А. П., д.х.н., професор. 
2. Розробка засобів неінвазійної діагностики поверхневих онкопатологій на 

основі спектрофотометрії та мультиспектральних зображень.  
Петрук В.Г., д. т. н., професор, Кватернюк С.М., к. т. н., с.н.с. 

 
CЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
13 березня , 1500,  ауд. 7203 
14 березня , 1415, ауд. 7203 

 
Голова секції: д.т.н., професор Петрук В.Г. 

Заступник голови: к.т.н., доцент Васильківський І.В. 
Секретар: к.т.н., доцент  Кватернюк С.М. 
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1. Стан та перспективи розвитку наукової роботи кафедри ЕЕБ.  
Петрук В.Г., д. т. н., професор. 

2. Екологічні дослідження аерозолю атмосфери.  
Васильківський І.В., к. т. н., доцент. 

3. Регіональна програма моніторингу довкілля.  
Іщенко В.А., к. т. н., доцент. 

4. Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у 
м. Ладижин. 
Іщенко В.А., к. т. н., доцент. 

5. Розробка та вдосконалення автоматизованих засобів екологічного контролю 
полідисперсних середовищ для екологічного моніторингу. 
Кватернюк С.М., к. т. н., доцент. 

6. Екологічна безпека та аналіз ризиків транспортування і знешкодження 
небезпечних відходів. 
Турчик П.М., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Петрук В. Г. 

7. Комплексний метод переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно 
безпечних продуктів та рекультивації забруднених ґрунтів 
Петрук Р.В., аспірант, науковий керівник – д. х. н., професор Ранський А.П. 

8. Обґрунтування наукових засад оцінювання екологічного стану природних 
водойм м. Вінниці на основі розрахунку техногенних ризиків. 
Дубчак О.В., ст. гр. ЕКО-12м, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Васильківський І.В. 

9. Екологічна безпека інтегрованого управління угрупуваннями мисливських 
тварин Західного Лісостепу України (на прикладі Прибузького лісництва). 
Трач І.А., ст. гр. ЕКО-12м, науковий керівник – д. т. н., професор 
Петрук В. Г. 

10. Екологічна безпека візуального сприйняття природного та штучного 
середовища. 
Цвенько О. О., ст. гр. ЕКО-12м, науковий керівник – д. т. н., професор 
Петрук В. Г. 

11. Екологічне обґрунтування методів використання водню як  
альтернативного палива.  
Слободиський  А. В., ст. гр. ЕКО-12м, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Іщенко В.А. 

12. Обґрунтування наукових засад оцінювання техногенних ризиків від впливу 
іонізуючого випромінювання на навколишнє середовище та здоров’я 
населення України.  
Шаркайте Д.Г., ст. гр. ЕКО-12м, науковий керівник – к. т. н., доцент  
Іщенко В.А. 

13. Ліхеноіндикація забруднення атмосферного повітря та оцінювання 
техногенного впливу підприємств у Вінницькій області.  
Безусяк Я.І., ст. гр. ЕКО-12, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Кватернюк С.М. 
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14. Негативний вплив техногенних аерозолів на здоров’я населення. 

Слободиський  А. П., ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Васильківський І.В. 

15. Екологічний вплив засобів побутової хімії на стан довкілля та здоров’я 
людини.  
Майка Л. М., ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Іщенко В.А. 

16. Аналіз екологічних наслідків добування і використання біогазу.  
Заставна Н. В., ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Іщенко В. А. 

17. Контроль вмісту біогенних та токсичних забруднюючих речовин у водних 
середовищах методом біоіндикації по фітопланктону.  
Денисюк Ю.М., ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Кватернюк С.М. 

18. Обґрунтування  рівня екологічної безпеки місць зберігання радіоактивних 
відходів. 
Вольська О.В., ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник – асистент Турчик П.М. 

19. Аналіз впливу сміттєзвалищ на ґрунтове та водне середовище.  
Кушнір А.С., ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Іщенко В.А. 

20. Обґрунтування заходів екологічної безпеки щодо поліпшення якості 
бутильованої питної води.  
Остапенко А.Є., ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник – д. т. н., професор 
Петрук В. Г. 

21. Новітні технології очищення промислових та стічних вод.  
Шайдаюк Ю.В., ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник – д. т. н., професор 
Петрук В. Г. 

22. Обґрунтування рівня екологічної безпеки та розрахунок ризиків під час 
транспортування нафти та нафтопродуктів.  
Голоднюк В.О., ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник – асистент Турчик П.М. 

23. Екологічно безпечні технології переробки харчових відходів 
м’ясопереробних підприємств.  
Гуцулюк В. І., ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Васильківський І.В. 

24. Аналіз сучасних технологій утилізації осадів стічних вод.  
Запорожська Р.В., ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Васильківський І.В. 

25. Обґрунтування рівня екологічної безпеки процесів знешкодження 
промислових токсичних відходів.  
Килимник В.О., ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник – асистент Турчик П.М. 

26. Оцінка впливу на навколишнє середовище Хмельницької атомної 
електростанції.  
Міськів С.В., ст. гр. 1ЕКО-09, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Васильківський І.В. 
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27. Еколого-економічна оцінка впливу автотранспорту на людину і довкілля. 

Дозорець Я.В., ст. гр. ЕКО-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Васильківський І.В. 

28. Еколого-економічна оцінка забруднення річки Снивода за характеристиками 
макрофітів. 
Мороз Я.В., ст. гр. ЕКО-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Кватернюк С.М. 

29. Еколого-економічна оцінка радіоекологічних та медико-біологічних 
наслідків Чорнобильської катастрофи.  
Томащук Н.Ю., ст. гр. ЕКО-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Васильківський І.В. 

30. Оцінка впливу сполук заліза на навколишнє середовище.  
Мислицька О.В., ст. гр. ЕКО-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент 
Іщенко В. А. 

31. Аналіз екологічних проблем від сміттєспалювальних заводів. Скомаровська 
Л.І., ст. гр. ЕКО-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Іщенко В. А. 

32. Екологічні фактори зростання захворюваності на меланому шкіри та її 
діагностика за допомогою спектрофотометрії та мультиспектральних 
зображень. 
Шевчук Л.І.,  ст. гр.  ЕКО-10,  науковий керівник – к.т.н. ,   доцент   
Кватернюк М.М. 

33. Контроль вмісту біогенних та токсичних забруднюючих речовин у водних 
середовищах методом біоіндикації по фітопланктону. 

Денисюк Ю.М., ст. гр. 1ЕКО-09, Березюк А.П., ст. гр. ЕКО-10, науковий  
керівник – к.т.н., доцент Кватернюк С.М. 

34.  Еколого-економічна оцінка забруднення річки Снивода за 
характеристиками макрофітів. 
Юр В.В., ст. гр. ЕКО-10, науковий  керівник – к.т.н., доцент  
Кватернюк С.М. 

35.   Оцінювання експериментальних результатів  аналізу якості питної води м. 
Вінниці за допомогою традиційних методів та біоіндикації. 
Цимбалюк В.А., ст. гр. ЕКО-10, науковий  керівник – к.т.н., доцент 
Кватернюк С.М. 

 
СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МОНІТОРИНГУ 
 

20 березня, 1430, ауд. 7212 
21 березня, 1430, ауд. 7212 

 
    Голова секції: д.т.н., професор Мокін В.Б. 
 Заступник голови: к.т.н., доцент Крижановський Є.М. 
  Секретар: асистент Скорина Л.М. 
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1. Підсумки наукової діяльності кафедр КЕЕМІГ та ММСС за 2012 рік. 

Мокін В.Б., д.т.н., професор. 
2. Автоматизація ідентифікації та оптимізації характеристик просторово 

розподілених систем за інформаційними моделями їх елементів. 
Мокін В.Б., д.т.н., професор, Крижановський Є.М., к.т.н., доцент. 

3. Створення екологічної ГІС м. Кривий Ріг. 
Мокін В.Б., д.т.н., професор, Крижановський Є.М., к.т.н., доцент, 
Ящолт А.Р., к.т.н., доцент, Гавенко О.В., аспірант. 

4. Розробка системи довідників аналітичного веб-порталу водокористування 
Херсонської області. 
Боцула М.П., к.т.н., доцент, Ящолт А.Р., к.т.н., доцент. 

5. Мультимедійні та дистанційні засоби навчання у процесі професійної 
підготовки еколога. 
Боцула М.П., к.т.н., доцент, Ящолт А.Р., к.т.н., доцент. 

6. Метод зменшення невизначеності під час контролю шкідливих викидів 
стаціонарних джерел. 
Горячев Г. В., к.т.н., доцент, Жуков С. О., к.т.н., доцент. 

7. Прогнозування екологічних ризиків басейну річки на прикладі річки 
Південний Буг з використанням ГІС-технологій. 
Балачук В.Ю., аспірант, Мокін В.Б., д.т.н., професор. 

8. Оцінювання екологічної ситуації в результаті руйнування греблі 
Сабарівської ГЕС. 
Скорина Л.М., асистент. 

9. Методи видобування даних та знань із текстів суворої звітності природною 
мовою. 
Богомолов Ю.С., аспірант, Мокін В.Б., д.т.н., професор, Ящолт А.Р., к.т.н., 
доцент. 

10. Використання спостережуваності для перевірки інформаційної повноти та 
несуперечливості даних в геоінформаційних системах екологічного 
моніторингу. 
Кульомін Д.Ю., аспірант, Мокін В.Б., д.т.н., професор. 

11. Удосконалення математичного апарату геостатистичного аналізу пакету 
програм ArcGIS для аналізу якості води у розгалуженій річковій мережі. 
Семчук Ю.С., аспірант, Мокін В.Б., д.т.н., професор. 

12. Розробка ГІС транспортної мережі м. Вінниця. 
Гавенко О.В., аспірант, Мокін В.Б., д.т.н., професор, Сторчак В.Г., к.т.н., 
доцент. 

13. Метод визначення стаціонарних джерел понаднормативних викидів на 
основі нечітких баз знань.Дзюняк Д. Ю., аспірант, Горячев Г.В., к.т.н., 
доцент. 

14.  Методологія розрахунку водогосподарського балансу у басейні річки 
Південний Буг. 
Полудненко Т.В., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – д.т.н., професор 
Мокін В.Б. 
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15. Виявлення та аналіз закономірностей за допомогою геоінформаційних 

технологій щодо можливих причин захворюваності дитячого населення 
Вінницької області на бронхіальну астму. 
Мокін В.Б., д.т.н., професор, Вуж Т.Є., асистент кафедри біофізики та 
медичної інформатики Вінницького національного медичного університету 
ім. М. І. Пирогова. 

16.  Моделювання та візуалізація даних про викиди автомобільного транспорту 
міста з використанням ГІС-технологій. 
Варчук І.В., ст. гр. ЕКО-12мн, науковий керівник – д.т.н., професор 
Мокін В.Б. 

17. Моніторинг, оптимізація та управління природокористуванням агрохолдінгу 
з використанням геоінформаційних технологій. 
Манілко Л.Ю., ст. гр. ЕКО-12мн, науковий керівник – д.т.н., професор 
Мокін В.Б. 

18. Огляд сучасних інформаційно-вимірювальних систем в екології. 
Кепська І.П., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Боцула М.П. 

19. Розробка геоінформаційної системи моніторингу якості вод зрошувальних 
систем. 
Горох Т.В., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник –  к.т.н., доцент 
Крижановський Є.М. 

20.  Візуалізація даних кадастру ставків на основі ГІС Вінницької області. 
Свистун П.В., ст. гр. ЕКО-12сп, Кашлєва Д.С.,  ст. гр. 2ЕКО-09, 
Дідусенко В.В.,  ст. гр. 2ЕКО-09,  науковий керівник – к.т.н., доцент 
Крижановський Є.М. 

21. Оптимізація витрат води у річці та методологія і технологія складання 
графіків попусків води з каскаду ставків на ній. 
Томчук А.В., ст. гр. ЕКО-12сп, науковий керівник – д.т.н., професор  
Мокін В.Б. 

22. Автоматизація обліку відходів підприємств для ВНТУ. 
Видмиш Є.А., ст. гр. ЕКО-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Горячев Г.В. 

23. Використання геоінформаційних технологій для благоустрою м. Вінниця. 
Піта О.В., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник –  к.т.н., доцент Ящолт А.Р. 

24. Розробка геоінформаційної системи стану ґрунтових вод м. Вінниця. 
Костик В.І., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р. 

25. Аналіз забруднення водойм Вінницької області фосфатами. 
Дяк О.О., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р. 

26. Аналіз процесу поводження з відпрацьованим електроустаткуванням і 
електричним обладнанням в Україні. 
Івчанська В.В., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Ящолт А.Р. 

27. Розробка системи довідників аналітичного веб-порталу водокористування 
Херсонської області. 
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Блащук О.П., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Боцула М.П. 
 

СЕКЦІЯ ХІМІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 

13 березня , 1500  , ауд. 1407 
14 березня , 1430 ,  ауд. 1407 

 
Голова секції: д.х.н., професор Ранський А.П. 

Заступник голови: к.т.н., професор Кобилянський О. В. 
Секретар: аспірант Тітов Т. С. 

 
1. Підсумки наукової діяльності кафедри ХБЖД в 2012 році та плани на 

2013 рік. 
Ранський А. П., д.х.н., професор. 

2. Синтез і властивості гетерометалевих координаційних сполук купруму(ІІ), 
ніколу(ІІ) або кобальту(ІІ) і лужноземельних елементів з N, N'-біс (саліцилі-
ден) семикарбазидом.  
Панченко Т.І., аспірант, науковий керівник – д.х.н., професор 
Ранський А. П., к.х.н., доцент Євсєєва М. В. 

3. Синтез, будова і властивості стибію або бісмутвмісних діоксиматів 
ніколу(ІІ) і купруму(ІІ). 
Свергун Б. С., ст. гр. ЕКО-11б, науковий керівник – к.х.н., доцент 
Євсєєва М. В., асистент Панченко Т. І. 

4. Фізико-хімічні властивості гетерометалевих (р-елемент) вмісних 
діоксиматів ніколу(ІІ) і купруму(ІІ).  
Процько Т. О., ст. гр. ЕКО-11б, науковий керівник – к.х.н., доцент 
Євсєєва М. В., асистент Панченко Т. І. 

5. Дослідження протизношувальних властивостей N,N-діалкілдитіокарбаматів 
в індустріальних оливах. 
Тітов Т. С., аспірант, науковий керівник – д.х.н., професор Ранський А. П. 

6. Реагентна утилізація сірковуглецю коксохімічних виробництв та практичне 
використання отриманих продуктів. 
Березюк А. П., ст. гр. ЕКО-10, науковий керівник – асистент Тітов Т. С. 

7. Дослідження триботехнічних характеристик бензоатів та дитіокарбаматів 
деяких 3d-металів в індустріальних оливах.  
Гордієнко О. А., ст. викладач. 

8. Аналітичний контроль за вмістом нітратів в об’єктах довкілля та продуктах 
харчування. 
Жуйко К. К., Шага К. О., ст. гр. ЕКО-10, науковий керівник – ст. викладач 
Гордієнко О. А. 

9. Спряжене окиснення пентану та пропілену. 
Прокопчук С. П., к.х.н, доцент. 

10. Вплив комплексних каталізаторів на рідкофазне окиснення пентану. 
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Левандовський П. В., ст. гр. 1ЗВ-12б, науковий керівник – к.х.н, доцент 
Прокопчук С. П. 

11. Координаційні сполуки Со(ІІ, ІІІ) з N,S-вмісними органічними лігандами. 
Сидорчук Ю. Ю., ст. гр. ЕКО-10, науковий керівник – д.х.н., професор 
Ранський А. П. 

12. Теоретико-методичні засади формування культури безпеки людини. 
Кобилянський О. В., к.т.н., професор. 

13. Аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на 
оптимізацію рівня гігієни та безпеки праці у ВНТУ. 
Бендерський Г. С., нач. відділу охорони праці. 

14. Виявлення факторів впливу на витрати, що пов'язані з управлінням 
твердими побутовими відходами. 
Бладика О. Ф., ст. гр. МІТ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Березюк О. В. 

15. Перспективи використання параметрів відбитого світла для вимірювання 
рівня забрудненості води. 
Павлюк В. В., ст. гр. МІТ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Березюк О. В. 

16. Еколого-економічний аналіз використання твердих відходів 
теплоенергетики. 
Бочкова О. Ю., ст. гр. ТЕ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Лемешев М. С. 

17. Кількісна оцінка ризику електротравматизму на основі пробіт-аналізу. 
Заєць А. А., ст. гр. 2КН-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Бондаренко Є. А. 

18. Проблеми та перспективи розвитку державного страхування від нещасного 
випадку та професійного захворювання в Україні. 
Заюков І. В., к.т.н., доцент. 

19. Заходи та засоби безпеки робіт з оздоблювання фасадів висотних будинків 
без використання рештувань. 
Сорокоумова В. О., ст. гр. 2ІМ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Терещенко О. П. 

20. Застосування системного підходу при формуванні професійної 
спрямованості студентів. 
Кобилянський О. В., к.т.н., професор, Королевська С. В., здобувач. 

21. Соціалізація студентів в процесі викладання дисциплін циклу безпеки 
життєдіяльності. 

 Кобилянська І. М., викладач ВВ КФЕК НУДПС України. 
22. Вдосконалення системи управління охороною праці енергопідприємств. 

Крикливий В. О., ст. методист відділу навчання ДП «Вінницький ЕТЦ». 
23. Вдосконалення технології виконання робіт на висоті. 

Єхлакова С. С., начальник відділу експертизи ДП «Вінницький ЕТЦ». 
24. Застосування ризик-орієнтованого підходу при оптимізації умов праці на 

підприємствах. 
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Васаженко Н. О., викладач кафедри ІСЕ ВІЕ ТНЕУ. 

 
СЕКЦІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ 

 
13 березня, 1430, ауд.3203 
14 березня, 1430, ауд.3203 

 
Голова секції: к.т.н., доцент Корчевський Б.Б. 

Заступник голови: к.т.н., доцент Скорюкова Я.Г. 
Секретар: к.т.н., доцент Козачко О.М. 

 
1. Геометрична модель фотоплетизмографічного сигналу. 

Скорюкова Я.Г., к.т.н., доцент. 
2. Використання системи Scad Office для моделювання просторових 

будівельних конструкцій. 
Корчевський Б.Б., к.т.н., доцент. 

3. Науково-методичні засади організації СРС по графічним дисциплінам. 
Мельник О.П., к.т.н., доцент, Скорюкова Я.Г., к.т.н., доцент. 

4. Математичні моделі аналізу тривимірних зображень. 
Буда А.Г., к.т.н., доцент. 

5. Моделювання кривих поверхонь нечіткими базами знань. 
Козачко О.М., к.т.н., доцент. 

6. Графічно-інформаційні технології як засіб професійної спрямованості 
майбутніх інженерів. 
Козачко О.М., к.т.н., доцент., Козачко А.О., аспірант. 

7. Візуалізація реакцій дорожнього покриття під час руху сідельного 
автопоїзда. 
Гречанюк М.С., інженер 2-ї категорії. 

8. Аналіз методів визначення орієнтації поверхні обертання. 
Черняєва А.О., ст. гр. О-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Скорюкова Я.Г. 

9. Структурна модель кольорових зображень об’єктів за ознакою зв’язності. 
Щерба О.К., ст. гр. О-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Скорюкова Я.Г. 

10. Критерії оцінювання методів сегментації напівтонових зображень. 
Маслій О.В., ст. гр. О-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Скорюкова Я.Г. 

11. Аналіз геометричних ознак зображень для задач розпізнавання клітин крові. 
Краковецький В.Ю., ст. гр. О-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Скорюкова Я.Г. 

12. Створення моделей сходових кліток з використанням програми Archi CAD. 
Колос Д.В., ст. гр. 1Б-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Корчевський Б.Б. 
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13. Практичний досвід виконання кінематичних схем у графічних системах 

КОМПАС та sPlan. 
Рудий М.О., ст. гр. 2ІМ-11б, Трофимчук А.О., ст. гр. 2ІМ-11б, науковий 
керівник – к.т.н., доцент Мельник О.П. 

14. Деякі особливості аналізу просторових форм контурів об’єктів. 
Пушкар О.В., ст. гр. 1АТ-12б, Мартинович І.В., ст.гр. 1М-11, науковий 
керівник – к.т.н., доцент Буда А.Г. 

15. Шляхи вирішення задач підвищення якості, надійності обладнання 
машинобудування. 
Веприк В.О., ст. гр. 1ІМ-12б, науковий керівник – к.т.н., професор 
Шевченко А.В. 

 
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ 

 
Оргкомітет: 

1. Леонтьєв В.О. ,к.т.н., професор – голова оргкомітету 
2. Кухарчук В.В., д.т.н., професор – заступник голови оргкомітету 
3. Рубаненко О.Є. , к.т.н., доцент – вчений секретар оргкомітету 
4. Грабко В.В., д.т.н., професор – член оргкомітету 
5. Лежнюк П.Д., д.т.н., професор – член оргкомітету 
6. Терешкевич Л.Б., к.т.н., доцент – член логкомітету 
7. Мокін О.Б., д.т.н, доцент – член оргкомітету 
8. Кутін В.М. , д.т.н., професор – член оргкомітету. 

 
ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ 
20 березня, 1430, ауд. 4-228 

 
  1. Підсумки наукової роботи інституту за 2012 рік. 

    Леонтьєв В.О., к.т.н., професор. 
2. Презентація навчально-методичного комплекту «Теоретична     

електротехніка та метрологія». 
    Кухарчук В.В., д.т.н., професор. 
3. Оцінювання якості функціонування електричних мереж з   

розосередженим   генеруванням. 
     Комар В.О., к.т.н., доцент. 

 
СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ І СИСТЕМ 

 
20  березня, 1600, ауд. 4305 
21  березня, 1415, ауд. 4305 

          22  березня,  1415, ауд. 4305 
 

Голова секції - д.т.н., професор Лежнюк П.Д., 
Вчений секретар - к.т.н., доцент Рубаненко О.Є. 
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1. Дослідження і аналіз методів розрахунку перехідних процесів в 
електричних  системах. 

      Кучерук О.М., ст. гр. ЕСмі-12, науковий керівник – к.т.н., професор 
 Свиридов М.П. 
2. Захист від обриву проводу в повітряних лініях електропередачі напругою 6-

35 кВ. 
      Севастьянов О.О., ст. гр. 2Е-09, науковий керівник – д.т.н., професор  
 Кутін В.М. 
3. Вдосконалення режимів роботи генераторів з вітровою турбіною роторного 

типу. 
 Хлівненко М.С., ст. гр. 2Е-09, науковий керівник  – д.т.н., професор  
 Кутін В.М.  
4. Вдосконалення методів і засобів захисту від ОЗЗ в розподільних мережах 

напругою 6-35 кВ. 
 Стукан В.О., ст. гр. 2Е-09, науковий керівник  – д.т.н., професор Кутін В.М.  
5. Діагностування силових трансформаторів. 
 Грубий О.В., ст. гр. ЕСмі-12, науковий керівник  – д.т.н., професор  
 Кутін В.М.  
6. Вдосконалення системи контролю ізоляції в оперативних мережах 

постійного струму електричних станцій. 
 Ілюхін І.О., ст. гр. ЕСмі-12, науковий керівник  – д.т.н., професор  
 Кутін В.М.  
7. Методи і засоби захисту від впливу електричного поля в електроустановках 

напругою 6-35 кВ. 
 Сидорук О.В., ст. гр. ЕСМмі-12, науковий керівник  – д.т.н., професор  
 Кутін В.М. 
8. Впровадження мікропроцесорних захистів на ЛЕП-110 кВ Ладижинської 

ТЕС. 
 Базалицький Д. А., ст. гр. ЕСмі-12, науковий керівник  – к.т.н., доцент  
 Лагутін В.М. 
9. Оцінка меж регулювання напруги на електричних станціях. 
 Побережний Є. Г., ст. гр. ЕСмі-12, науковий керівник  – к.т.н., доцент  
 Комар В. О. 
10. Аналіз результатів моніторингу паперово-оливної ізоляції конденсаторного 

типу високовольтного обладнання підстанції «Вінницька 750 кВ». 
 Смагло І.І., ст. гр. ЕСмі-12, науковий керівник  – к.т.н., доцент  
 Рубаненко О.Є. 
11. Дослідження несиметричних режимів розподільних електричних мереж. 
 Головатюк І. Ю., ст. гр. ЕСМмі-12, науковий керівник  – к.т.н., професор 

Леонтьєв В.О. 
12. Статистична стійкість електричних систем з розосередженим генеруванням. 
 Кириченко В. Ф., ст. гр. ЕСМмі-12, науковий керівник  – к.т.н., доцент  
 Кулик В.В. 
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13. Оптимізація режимів розподільних електричних мереж з розосередженим 

генеруванням. 
 Крукова Ю. О., ст. гр. ЕСМмі-12, науковий керівник  – д.т.н., професор 
 Лежнюк П.Д. 
14. Дослідження впливу розосереджених джерел енергії на режими роботи 

електричних мереж енергосистем. 
 Круковський А. В., ст. гр. ЕСМмі-12, науковий керівник  – к.т.н., доцент  
 Кулик В.В.  
15. Компенсація реактивної потужності в електричних мережах з 

відновлювальними джерелами енергії. 
 Півнюк Ю. Ю., ст. гр. ЕСМмі-12, науковий керівник  – д.т.н., професор  
 Лежнюк П.Д. 
16. Визначення залишкового ресурсу трансформаторів і автотрансформаторів в 

задачах оптимального керування режимами ЕЕС. 
 Рубаненко І. О., ст. гр. ЕСМмі-12, науковий керівник  – д.т.н., професор  
 Лежнюк П.Д. 
17. Тепловізійний  контроль електрообладнання. 
 Бондар А.С., ст. гр. 2Е-09, науковий керівник  – к.т.н., доцент Лесько  В.О. 
18. Лабораторії по визначенню місць пошкоджень кабельних ліній. 
 Дембіцький А.А., ст. гр. 2Е-09, науковий керівник  – к.т.н., доцент  
 Лесько В.О. 
19. Перехід на елегазове обладнання при проектуванні або реконструкції 

діючих об’єктів. 
 Шарандак Г.П., ст. гр. 2Е-09, науковий керівник  – асистент  
 Вишневський С.Я.  
20. Організаційні та технічні заходи по підвищенню надійності ПЛЕП. 
 Гуцол С.В., Борисюк Т.О., ст. гр. 2Е-09, науковий керівник  – к.т.н., доцент 

Головатюк М.О. 
21. Розвиток біоенергетики в Україні. 
 Коцюрба О.В., ст. гр. 2Е-09, науковий керівник  – к.т.н., доцент  
 Головатюк М.О. 
22. Розрахунок  нормальних  режимів  з  урахуванням  залишкового ресурсу 

силових трансформаторів. 
 Кравчук С.В., ст. гр. 2Е-09, науковий керівник  – к.т.н., доцент  
 Рубаненко О.Є. 
23. Оптимізація схем під’єднання відновлювальних джерел електроенергії в 

електричних мережах. 
 Кравчук С.В., ст. гр. 2Е-09, науковий керівник  – д.т.н., професор  
 Лежнюк П.Д. 
24. Дослідження мікропроцесорного захисту REF 615. 
 Залізняк С.Ю., ст. гр. 2Е-10, Лялька О.Л., ст. гр. 2Е-09, науковий керівник  – 

к.т.н., доцент Рубаненко О.Є. 
25. Розробка лабораторного стенду з використанням захисту REU 525. 
 Грищук М.О. ст. гр. 2Е-10, науковий керівник  – к.т.н., доцент 
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  Рубаненко О.Є. 
26. Особливості використання КРУЕ в сучасних умовах розвитку енергетичної 

галузі. 
 Валькова А.Г., ст. гр. 2Е-09, науковий керівник  – асистент  
 Вишневський С.Я. 
27. Аспекти використання елегазу в якості ізоляційного та дугогасильного 

середовища. 
 Лялька О.Л., ст. гр. 2Е-09, науковий керівник  – асистент Вишневський С.Я. 
28. Проектування електричних схем в середовищі See Electrical. 
 Коваленко В.О., ст. гр. 1Е-11, науковий керівник  – к.т.н., доцент Бевз С.В. 
29. Методи послідовного пошуку екстремуму у критеріальному моделюванні. 
 Баранюк В.Ю., ст. гр. 2Е-11, науковий керівник  – к.т.н., доцент Бевз С.В. 
30. Реалізація логічних схем засобами мультиплексора у ППП OrCAD. 
 Щенявська О.Є., Булега В.І., ст. гр. 2Е-10, науковий керівник  – к.т.н., 

доцент Бевз С.В. 
31. Розрахунок показників надійності електроенергетичних об’єктів. 
 Песоцька А.Є., ст. гр. 2Е-10, науковий керівник  – к.т.н., доцент Бевз С.В. 
32. Системи відносних одиниць в критеріальному моделюванні. 
 Бевз С.В., к.т.н., доцент, Богданова М.С., аспірант. 
33. Функціональні можливості програмного забезпечення IGE – XAO Group. 
  Бевз С.В., к.т.н., доцент, Кручок І.В., інженер. 
34. Профілактика ізоляції високовольтного обладнання електричної станції. 
 Єлістратов М.В., ст. гр. ЕС-12сп, науковий керівник  – к.т.н., професор  
 Собчук В.С. 
35. Обмеження внутрішніх перенапруг в електропередачах 750 кВ.  
 Синявська В.В., ст. гр. 2Е-09, науковий керівник  – к.т.н., професор  
 Собчук В.С. 
36. Дослідження швидкісних характеристик високовольтних вимикачів. 
 Рубаненко О.Є., к.т.н., доцент, Мисенко С.В., інженер служби підстанцій 

ПЗЕС. 
37. Оптимізація  місць  розташування  крос-трансформаторів  в електричних 

мережах електроенергетичних систем. 
 Лежнюк П.Д., д.т.н., професор, Килимчук А.В., аспірант. 
38. Еквівалентування локальних електричних систем критеріальним методом в 

задачах оптимального керування. 
 Рубаненко О.Є., к.т.н., доцент, Кузьмик О.В., аспірант. 
39. Задачі  оптимізації  локальних  електричних  систем  з  розосередженими 

джерелами енергії. 
 Рубаненко О.Є., к.т.н., доцент, Малогулко Ю.В., аспірант. 
40. Розрахунок  нормальних  режимів  ЕЕС  з  урахуванням  стану системи 

охолодження трансформаторів. 
 Лежнюк П.Д., д.т.н., професор, Казьмірук О.І., асистент. 
41. Формування  цінових  заявок  виробників  з  урахуванням  двосторонніх 

договорів на постачання електроенергії.  
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 Тептя В.В., інженер 1 кат. каф. ЕСС, науковий керівник  – д.т.н., професор 

Лежнюк П.Д. 
42. Умови оптимальності нормальних режимів електроенергетичних систем з  

 довгими лініями електропередачі. 
  Кулик В.В., к.т.н., доцент, Вишневський С.Я., асистент. 
43.Особливості діагностування високовольтного обладнання в задачах 

керування режимами ЕЕС. 
  Рубаненко О.Є., к.т.н., доцент каф. ЕСС. 

44. Оптимальне  керування  нормальними  режимами   ЕЕС з використанням   
критеріального методу  та методів нейронечіткого моделювання. 

 Рубаненко О.О., к.т.н., асистент. 
45. Обгрунтування  точки підключення  ВДЕ в електричну мережу. 
      Кравчук С.В., ст. гр. 2Е-09б, науковий керівник – д.т.н., професор  
      Лежнюк П.Д. 
 

 
СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ 

ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

20  березня, 1600, ауд. 4310 
  21  березня, 1415, ауд. 43105 

22  березня, 1415, ауд. 4310 
 

 Голова секції:  д.т.н., професор Бурбело М.Й. 
Заступник голови:  к.т.н., доцент Демов О.Д. 

      Вчений секретар:  асистент Войнаровський А.Ж. 
 

1. Оперативне  прогнозування  електричних  навантажень промислових     
 підприємств із врахуванням їх фрактальних властивостей. 
Шуллє Ю.А., асистент. 

2. Комплексне використання БСК для компенсації реактивної потужності та 
місцевого регулювання напруги. 
Терешкевич Л.Б., к.т.н., доцент, Чайка І.П., аспірант. 

3.  Оптимізація режимів напруги та реактивної потужності в системах 
електропостачання з нелінійними навантаженнями. 
Климчук Р.В., асистент.  

4. Оптимальне керування компенсаційними симетрувальними установками. 
Войтюк Ю. П., інженер, науковий керівник - д.т.н., професор  Бурбело М. Й. 

5.  Діагностика асинхронних двигунів з використанням пульсуючої  
потужності. 
Гаврилюк В. В., інженер, науковий керівник - д.т.н., професор   
Бурбело М. Й . 

6. Системи  керування установками динамічної компенсації реактивної 
потужності з симетруванням навантажень. 
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Никитенко М. В., аспірант, науковий керівник - д.т.н., професор  
Бурбело М. Й. 

7.  Захист розподільних мереж від неповнофазних режимів. 
Мельничук С. М., аспірант, науковий керівник - д.т.н., професор   
Бурбело М. Й. 

8. Розрахунок несиметричних режимів розподільних мереж в системі ортого 
нальних координат. 

  Кошкалда В. О., аспірант, науковий керівник - д.т.н., професор   
 Бурбело М. Й. 

9. Деякі питання з інженерної підготовки та благоустрою території з 
врахуванням СЕП освітлення. 
Волоцька Н.А., ст. викладач спецдисциплін Вінницького будівельного 
технікуму. 

10. Вплив динаміки електричного режиму на результати керування реактивним 
навантаженням. 
Владико О.С., магістрант, науковий керівник - к.т.н., доцент  
Терешкевич Л.Б. 

11. Алгоритм аналітичного визначення розв'язків електроенергетичних задач в 
умовах нечітко заданих даних. 
Ковальчук О. О., ст. гр. ЕСЕм – 12, науковий керівник - к.т.н., доцент  
Камінський В.В. 

12. Визначення затрат в лінію електропередавання в умовах нечітко заданого   
струму лінії. 
Горчиця Д. П., ст. гр. ЕСЕм – 12, науковий керівник - к.т.н., доцент  
Камінський В.В. 

13 Комп'ютерні моделі автоматизації контролю допустимості даних та 
керованих змінних енергетичних задач прийняття оптимальних рішень. 
Беспятчук В. М., ст. гр. ЕСЕм – 12, науковий керівник - к.т.н., доцент  
Камінський В.В. 

14. Вплив якості електроенергії на збільшення втрат електроенергії. 
Гуртовий В. О., ст. гр.  Ем-08, науковий керівник - д.т.н., професор  
Бурбело М.Й. 

15. Аналіз та оцінка збитків від низької якості електроенергії. 
Хурцилава М. В., ст. гр. Ем-08, науковий керівник - д.т.н., професор   
Бурбело М. Й. 

16. Компенсація реактивної потужності за умов низької якості електроенергії. 
Чорнолата І. П., ст. гр. Ем-08, науковий керівник - д.т.н., професор  
Бурбело М.Й. 

17. Застосування синхронних двигунів для підтримання рівнів напруги. 
Довгалюк П. В., ст. гр. 3Есе-09, науковий керівник - д.т.н., професор  
Бурбело М. Й. 

18. Моделювання режимів несиметричних навантажень фотоелектричних 
станцій. 
Венгер М. М., ст. 3Есе-10, науковий керівник - д.т.н., професор   
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Бурбело М. Й. 

19. Аналіз динамічних режимів роботи статичних тиристорних компенсаторів. 
Лобода Ю.В., ст. гр. 3Есе-10, науковий керівник - д.т.н., професор  
Бурбело М.Й. 

20. Визначення та вимірювання пульсуючої потужності трифазних несимет-
ричних систем. 
Омелянчук Р.Г., ст. гр. 3Есе-10, науковий керівник - д.т.н., професор  
Бурбело М. Й. 

21. Захист від несанкціонованого використання електричної енергії. 
Безпалько І.В., ст. гр. 4ЕМ-09б, Магдюк Л.Р., ст. гр. 4ЕМ-09б, науковий  
керівник - к.т.н., ст. викладач Девятко М.В. 

22.Підвищення ефективності використання конденсаторних установок. 
Вільчинська О.В., ст. гр. ЕМм -12, Мусійчук Ю.Ю. ст. гр. 4ЕМ-09б, науковий 
керівник - к.т.н., доцент Демов О.Д.  

23.Декомпозиційні методи розрахунку компенсації реактивної потужності в 
електричних мережах.  
Цілімецька Н.Г. ст. гр. ЕМм -12,  науковий керівник - к.т.н., доцент  
Демов О.Д. 

24.Аналіз методів  діагностування технічного стану та виявлення відмов 
електрообладнання СЕП. 
Голубівська Ю.О., ст. гр. 4ЕМ-09б,  науковий керівник - ст. викладач  
Волоцький А.М  

25.Оптимальна стратегія випуску продукції на підприємстві в умовах обмежень 
постачання електричної енергії. 
Дмитришен О.В., ст. гр.4-ЕМ-09б, науковий керівник - к.е.н., доцент  
Милосердов В.О. 

26. Визначення збитку при порушенні електропостачання. 
Магдич І.Ю., ст. гр.4-ЕМ-09б, науковий керівник – к.е.н., доцент  
Милосердов В.О. 

27.Огляд існуючих режимів заземлення нейтралі в мережах 6-35 кВ. 
Поліщук О., ст. гр. 3ЕСЕ-11, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач  
Кравець О.М. 

28.Основні кроки впровадження системи енергетичного менеджменту на 
промисловому підприємстві (на прикладі "ВАТ Вінницький молокозавод"). 
Марущенко Т.С., ст. гр. 4-Ем-09б, науковий керівник - асистент  
Шуллє Ю.А. 

29.Енергоменеджмент та системний підхід як чинники сталого енергетичного 
розвитку підприємства.  
Каруцяк А.В., ст. гр. 4-Ем-09б, науковий керівник - асистент Шуллє Ю.А. 

30.Енергоефективність сонячних колекторів, їх конструктивне виконання. 
Дворецька І.В. ст. гр. 4-Ем-10б, науковий керівник - асистент Шуллє Ю.А. 

31.Енергоменеджмент і альтернативні джерела енергії – системний підхід в 
енергозбереженні та підвищенні енергетичної ефективності. 
Русятинська А.О., ст. гр. 4-Ем-09б, науковий керівник - асистент  
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Шуллє Ю.А. 

32.Визначення компенсації реактивної потужності на промислових 
підприємствах. 
Кириловська О.В.  ст. гр. 4-Ем-09б, науковий керівник - к.т.н., доцент  
Бабенко О.В. 

33. Формування стимулюючих тарифів для ФЕС. 
Стремецька Н.І., ст. гр. Ем-09б, науковий керівник – асистент  
Мельничук Л. М. 

34. Дослідження засобів та методів покращення якості електроенергії в 
промислових та побутових приміщеннях. 
Жидкова Є.С., ст. гр. 4-Ем-09б, науковий керівник - к.т.н., доцент  
Бабенко О.В. 

35. Загальні вимоги до електропостачання систем освітлення. 
Юзькова Юлія Володимирівна, ст. гр. 4Ем-10б, науковий керівник - к.т.н., 
доцент Бабенко О.В. 

36. Підвищення енергоефективності насосних установок. 
Поліщук О.О., ст. гр. Ем-12, науковий керівник - к.т.н., доцент Бабенко О.В. 

  
 

СЕКЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 
ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ  ВИМІРЮВАНЬ 

 
20  березня, 1600, ауд. 4222 
21  березня, 1415, ауд. 4222 
22  березня, 1415, ауд. 4222 

 
Голова секції:  д.т.н., професор Кухарчук В.В. 
Заступник голови:  к.т.н., доцент Родінков В.І. 
 Вчений секретар:  спірант Граняк В.Ф. 

 
1.  Підсумки з наукової роботи кафедри за 2012 рік. 
     Кухарчук В.В., д.т.н., професор. 
2. Фазо-амплітудний метод та засоби вимірювального контролю вологості   

гетерогенних дисперсних діелектриків. 
Граняк В.Ф., аспірант 

3. Високочастотний  повнодіапазонний фазометр. 
Півнюк Ю., магістрант, науковий керівник – аспірант Граняк В.Ф. 

4.  Використання диференційних рівнянь для розрахунку перехідних процесів в 
електричних колах. 
Мельник С.С., ст.гр.1Е-11, наукові керівники– к.т.н., доцент  
Мадьяров В.Г., к.т.н., доцент Ковальчук М.Б. 

5. Використання рядів Фур’є для розрахунку кіл за умови несинусоїдної напруг. 
Томеш О.С., ст.гр.2Е-11, науковий керівник - к.т.н., доцент Мадьяров В.Г., 
к.т.н., доцент Ковальчук М.Б. 
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6. Аналіз типових помилок, які допускають студенти при розв’язуванні задач на 

щорічних олімпіадах з курсу ТОЕ . 
Говор І.К., асистент 

7. Нестандартний аналіз в електротехніці. Аналіз кіл постійного струму з 
ідеальними реактивними елементами. 
Карпов Ю.О., д.т.н., професор, Кацив С.Ш., к.т.н., доцент 

8. Ідентифікація електродинамічної складової амплітудно-частотно-часового 
спектру вібросигналу гідрогенератора. 
Биковський С.О., ст.гр.2КІ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Кацив С.Ш., асистент Говор І.К. 

9.  Випадкові похибки та невизначеності вимірювання моменту інерції. 
Ведміцький Ю.Г., асистент  

10 Вірогідність відомих методів контролю моменту інерції 1-го порядку. 
Ведміцький Ю.Г., асистент    

11.Вплив похибок вимірювання несинусоїдних величин на стійкість системи 
приводу з пружними зв’язками. 
Коваль А.М., асистент 

12.Покращення динамічних властивостей приводу дифузійного апарату. 
Коваль А.М., асистент 

13. Вимірювання температури роторних обмоток гідрогенераторів. 
Усов В.В., к.т.н., доцент 

14.Прогнозування рівня вібрації гідрогенераторів. 
 Усов В.В., к.т.н.,  доцент 

15.Вдосконалена система диференційного захисту приводу похилого   
дифузійного апарату. 
Сташко А.А., Лаура Я.П., ст.  гр.1ЕМп-10, науковий керівник – к.т.н.,  
доцент Родінков В.І. 

16.Впровадження новітніх електронних засобів в системах електроприводів    
цукрових заводів Вінниччини. 
Родінков В.І., к.т.н., доцент. 

 
СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 
20 березня, 1600, ауд. 4225 
21 березня, 1430, ауд. 4225 
22  березня, 1415, ауд. 4225 

 
Голова секції: д.т.н., професор Грабко В.В. 

Заступник голови: к.т.н., доцент  Розводюк М.П. 
Вчений секретар: асистент Шевчук Ю.В. 

 
1. Наукові дослідження на кафедрі та плани на найближчу перспективу. 
 Грабко В.В., д.т.н., професор. 
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2. Мікропроцесорна структура пристрою для діагностування системи 

керування групою насосів, що працюють паралельно. 
 Мошноріз М. М. ,  к.т.н., доцент. 
3. Особливості діагностування тягового електродвигуна. 
 Розводюк М. П., к.т.н., доцент. 
4. Лабораторний стенд для пошуку можливого місця пошкодження ізоляції 

обмоток електричних машин тепловізійними засобами. 
 Грабко В. В., к.т.н., доцент. 
5. Спосіб діагностування гальмівних кіл частотних електроприводів. 
 Левицький С.М.,  к.т.н., доцент 
6. Способи виявлення місця пошкодження ізоляції електротехнічних вузлів 

тролейбуса. 
 Курочка В.П., ст. викладач. 
7. Віртуальний лабораторний стенд для дослідження типових схем керування 

асинхронним двигуном з короткозамкнутим ротором. 
 Мошноріз М. М. , к.т.н. 
8. Розробка однофазного інвертора з мікропроцесорним керуванням. 
 Проценко Д.П., к.т.н. 
9. До питання визначення похідної синусоїдальної напруги в задачі 

регулювання напруги за допомогою силового трансформатора з пристроєм 
РПН. 

 Бальзан І.В., аспірант. 
10. Діагностування  турбогенераторів. 
 Курочка Д.П., аспірант. 
11. Діагностування гідрогенераторів. 
 Варавва М.О., аспірант. 
12. Нові підходи до діагностування високовольтних вимикачів. 
 Вишневський Я.А., аспірант. 
13. Пристрій контролю та забезпечення оптимального натиску 

струмоприймачів тролейбуса на контактну мережу. 
 Курочка Д.П., аспірант. 
14. Моделювання процесу визначення механічної складової гальмівного 

моменту електромеханічної системи гальмування трамвайного вагона. 
 Шевчук Ю.В., асистент. 
15. Лічильник енергії для вітрового колеса. 
 Дячук В.О. ст. гр. ЕМп-9б, науковий керівник - д.т.н., професор Грабко В.В. 
16. Тепловізійне діагностування обмоток ротора гідрогенератора. 
 Бомбик В.С., ст. гр. ЕПАмн-12, Довганич О.О ст. гр. ЕМп-9б, науковий 

керівник - д.т.н., професор Грабко В.В. 
17. Модернізація системи електропривода процесу холодопостачання 

Бершадського пивзаводу. 
 Осельський О. В., ст. гр. ЕПАсп-12, науковий керівник - к.т.н., доцент 

Розводюк М. П. 

 129 



 
18. Дослідження принципу роботи електричних машин (трансформатор, 

машини постійного струму, асинхронні машини) для студентів напрямку 
підготовки «Електромеханіка». 
Злотковський Д.А., Сухов В.О. ст.  гр. 2ЕМт-10б, наукові керівники - к.т.н., 
Мошноріз М. М., інженер Казак М.О. 

19. Ескіз емблеми кафедри з використанням мікроконтролерів типу 
ATMEGA8515, AT90S2313. 

 Власов В.К. ст. гр. 1ЕМп-09б, наукові керівники – аспірант Бальзан І.В., 
інженер Казак М.О. 

20. Дослідження електричних параметрів надшвидкісних електричних машин 
(двигуна постійного струму та індукційного генератора) 

 Кметь Н.Д., Бездітна С.В. ст.  гр. 1ЕМп-09б, наукові керівники - к.т.н., 
доцент Грабко В. В., інженер Казак М.О. 

21. Пристрій для діагностування пристрою РПН за часовими параметрами. 
 Євтухівський М.В. ст. гр. ЕПАмн-12, науковий керівник - д.т.н., професор 

Грабко В.В. 
22. Пристрій для діагностування одночасності пофазного комутування 

високовольтних вимикачів.  
 Бартецький А.А., ст. гр. ЕПАсп-12, науковий керівник - д.т.н., професор 

Грабко В.В. 
23. Система керування насосними агрегатами станції водопостачання при 

роботі на випадковий характер споживання води. 
 Діденко І. О., ст. гр. 1ЕМп-09б, науковий керівник - к.т.н. Мошноріз М. М. 
24. Комп'ютерна модель системи автоматичного керування трансформаторами з 

інтелектуальним регулятором. 
 ст. гр. ЕПАм-12 Колмачов К. І., науковий керівник - к.т.н., доцент 

Левицький С.М. 
25. Налаштування ПІ-регулятора напору на базі перетворювача частоти 

Altivar 31. 
 ст. гр. ЕМп-09 Войтюк Р. М., ст. гр. ЕМп-09 Когут С.В., науковий керівник - 

к.т.н., доцент Левицький С.М. 
26. Діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв 

електропривода. 
 Каліновський О.В., ст. гр. 1ЕМ-09б, науковий керівник - к.т.н., доцент 

Бабій С.М. 
27. Розробка імітаційної панелі лінії кормоприготування на базі ATmega8515. 
 Каліновський О.В., Хижук В.В., ст. гр. 1ЕМ-09б, науковий керівник - к.т.н., 

доцент Бабій С.М. 
28. Розробка лабораторного стенда для дослідження мікропроцесорних систем 

керування двигуном постійного струму. 
 Дідушок О.В., ст. гр. ЕМп-10б, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач 

Проценко Д. П. 
29. SСADA для дослідження ДПС на базі Arduino. 
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 Гоноровський В. В., ст. гр. 1ЕМп-10б, науковий керівник - асистент 

Шевчук Ю. В. 
30. Акустичний вимикач. 
 Кучер А.І., ст. гр. ЕМмс-12б, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач 

Проценко Д. П. 
31. Розробка радіокерованих моделей електромобілів. 
 Мартиненко А.В., ст. гр. ЕМмс-12б, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач 

Проценко Д. П. 
32. Силовий перетворювач для керування двигуном постійного струму на базі 

IGBT транзистора. 
 Сорочинський Є.Р. ст. гр. ЕМт-10, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач 

Проценко Д. П. 
33. Профорієнтаційний стенд для дослідження систем автоматизації на базі 

апаратної платформи Arduino. 
 Гоноровський В. В., ст. гр. 1ЕМп-10б, науковий керівник - асистент 

Шевчук Ю. В. 
34. Пристрій контролю струму витоку тролейбуса. 
 Сухов В.С., ст. гр. 2ЕМ-10б, науковий керівник - ст. викладач Курочка В.П. 
35. Способи стабілізації струму в обмотках крокового двигуна. 
 Лавречко О. В., ст. гр. ЕМт-11, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач 

Проценко Д. П. 
36. Розробка цифрового тахометра.  
 Рихлюк О. В., ст. гр. ЕМт-10, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач 

Проценко Д. П. 
 

СЕКЦІЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ТРАНСПОРТНИХ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ 

 
20 березня, 1600, ауд. 4228 
21 березня, 1430, ауд. 4228 
22  березня, 1415, ауд. 4228 

 
Голова секції – акад. НАПНУ, д.т.н., професор  Мокін Б.І. 

Заступник голови – д.т.н., доцент Мокін О.Б. 
Вчений секретар – к.т.н., доцент Грабко В.В. 

 
1. Винаходи 2012 року, які змінюють світ, або як наукова фантастика стає 

реальністю (за інформацією IEEE та BuzzFeed). 
Мокін О.Б., д.т.н., доцент. 

2. Вплив підвищення зовнішньої рейки на критичну швидкість, з якою потяг 
ще може проходити закруглення залізничної колії. 
Мокін Б.І., акад. НАПНУ, д.т.н., професор, Мокін О.Б., д.т.н., доцент. 

3. Мікропроцесорна реалізація тепловізійного пристрою для діагностування 
електричних машин в процесі їх роботи. 
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Грабко В.В., к.т.н., доцент. 

4. Математична модель пневматичної магістралі гальмівної системи 
електропоїзда. 
Лобатюк Ю.А., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін Б.І. 

5. Умови рекуперації та використання електричної енергії міським 
електричним транспортом. 
Паянок О.А., к.т.н. 

6. Оптимізація руху завантаженого електромобіля з тяговим електродвигуном 
постійного струму послідовного збудження. 
Фолюшняк О.Д., аспірант, науковий керівник – д.т.н., доцент Мокін О.Б.  

7. Дослідження впливу підвищення температури довкілля на показники ТЕС. 
Головченко О.М., к.т.н., доцент. 

8. Експериментальне визначення енергетичного потенціалу вітрових потоків, 
створюваних потягом під час руху. 
Базалицький В.П., аспірант, науковий керівник – д.т.н., доцент Мокін О.Б.  

9. Система керування синхронним генератором у складі 
вітроелектротехнічного комплексу. 
Жуков О.А., к.т.н. 

10. Використання рекуперації електричної енергії для стабілізації напруги 
трамвайної контактної мережі. 
Іпатов Б.Б., аспірант, науковий керівник – д.т.н., доцент Мокін О.Б. 

11. Механізми диференціації тарифів на активну електроенергію. 
Мельничук Л.М., к.т.н. 

12. Система рекуперації енергії руху потяга на основі супермаховиків. 
Лобатюк В.А., ст. гр. ЕТЗ-12м, науковий керівник – д.т.н., доцент  
Мокін О.Б. 

13. Використання сонячної енергії для теплоенергопостачання підприємств та 
оздоровчих закладів Вінниччини. 
Хурцилава М.В., ст. гр. ЕМм-12, Божкевич Н. Г., ст. гр. ЕМм-12, науковий 
керівник – к.т.н., доцент Головченко О.М. 

14. Система рекуперації енергії руху велосипеда на основі мотор-колеса та 
іоністорів. 
Токаленко І.Б., ст. гр. ЕТЗ-12м, науковий керівник – д.т.н., доцент  
Мокін О.Б. 

15. До питання модернізації електропривода вагону метро київського 
метрополітену. 
Шендеренко О.В., ст. гр. 2ЕМ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Паянок О.А. 

16. Дослідження можливості застосування автоматичного керування 
мікрокліматом салону автомобілів сімейства ВАЗ. 
Чоповенко Р.С., ст. гр. ЕТЗ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Богачук В.В. 

17. Стимулюючі тарифи для ФЕС. 
Стремецька Н.І., ст. гр. ЕМ-09, науковий керівник – к.т.н. Мельничук Л.М. 
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18. Теплонасосна установка для теплопостачання промислового підприємства. 

Поліщук О.О., ст. гр. ЕМм-12, Богачук У.М., ст. гр. ЕМсп-12, науковий  
керівник – к.т.н., доцент Головченко О.М.  

19. Дослідження автоматизованого електропривода квадрольоту. 
Смірнов І.П., ст. гр. ЕТЗ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Богачук В.В. 
 

 
ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ 

 
Оргкомітет  

 
1. Бурєнніков Ю.А., к.т.н., професор – голова оргкомітету  
2. Поляков А.П., д.т.н., професор – заступник голови оргкомітету 
3. Біліченко В.В., к.т.н., професор – вчений секретар оргкомітету 
4. Огородніков В.А., д.т.н., професор – член оргкомітету 
5. Іскович-Лотоцький Р.Д., д.т.н., професор – член оргкомітету 
6. Савуляк В.І., д.т.н., професор – член оргкомітету 
7. Сивак І.О., д.т.н., професор – член оргкомітету 
8. Козлов Л.Г., к.т.н., професор – член оргкомітету 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
20 березня, 1430, зала № 12 

 
1. Підсумки наукової діяльності ІнМТ за 2013 рік. 

Бурєнніков Ю.А., к.т.н., професор.  
2. Теоретичні дослідження процесів потокового віброударного фазового 

розділення вологих дисперсних матеріалів. 
Севостьянов І.В. к.т.н., доцент.  

3. Наукова діяльність кафедри АТМ у 2012 році та перспективи її розвитку.  
Біліченко В. В., к.т.н., професор.  

4. Перспективні напрямки розвитку наукових досліджень в області обробки 
металів тиском.  
Огородніков В.А., д.т.н., професор.  

5. Аналіз силових полів при малих товщинах пластично-деформованого шару 
металу. 
Сивак І.О., д.т.н., професор.  

6. Інноваційні технології на кафедрі ТПЗ.  
Савуляк В.І., д.т.н., професор.  
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СЕКЦІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 
21–22 березня, 1430, ауд. 1220 

 
Голова секції: д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Р.Д. 

Співголова: д.т.н., професор Сивак І.О. 
Заступники голови: к.т.н., доцент Обертюх Р.Р., 

к.т.н., доцент Петров О.В. 
Секретарі: к.т.н., ст. викладач Сухоруков С.І., аспірант Слабкий А.В. 

 
1. Тенденції розвитку приводів мобільних та технологічних машин на базі 

гідроапаратури з пропорційним електрогідравлічним керуванням. 
     Бурєнніков Ю.А., к.т.н., професор, Козлов Л.Г., к.т.н., професор. 
2. Залежність траєкторії руху інструменту відносно поверхні заготовки від 

параметру ротаційної витяжки. 
     Шевчук Є.І., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О. 
3. Формування осесиметричних полих деталей складної форми на верстатах з 

ЧПК. 
     Шевчук Є.І., аспірант, Янківський М.М., ст. гр. 1ІМт-10б, науковий керівник 

– д.т.н., професор Сивак І.О. 
4. Експериментально-розрахунковий метод визначення деформованого стану 

заготовки, при якому має місце втрата стійкості процесу ротаційної витяжки. 
     Шевчук Є.І., аспірант, Римкевич І.В., ст. гр. 2ТМ-09б, науковий керівник – 

д.т.н., професор Сивак І.О. 
5. Технологія виготовлення гвинтової канавки кулько-гвинтової пари методами 

локального пластичного деформування. 
     Байло О.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О. 
6. Оцінка напружено-деформованого стану в осередку деформації при 

вдавлюванні кульки. 
     Ярошенко Т.В., інженер , науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О. 
7. Траєкторія руху інструмента, стадії та фази ротаційної витяжки при 

формуванні циліндричної деталі із плоскої заготовки. 
     Лозан Н.М., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О. 
8. Моделювання процесу деформування поверхневого шару при обкатці 

циліндричним роликом 
     Карватко М.А., ст. гр. 1ІМ-09б, Сердюк О.В. інженер, науковий керівник – 

д.т.н., професор Сивак І.О. 
9. Мехатронний привод мобільної робочої машини. 
     Козлов Л.Г., к.т.н., професор. 
10. Гідроманіпулятор з мехатронною системою керування. 
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     Піонткевич О.В., ст. гр. 1ТМ-12м, Коріненко М.П., ст.гр. 1ІМ-09б, 

Зінченко А.В., ст.гр. 1ІМ-09б, науковий керівник – к.т.н., професор 
Козлов Л.Г. 

11. Розробка базової моделі регулятора для гідропривода термопластавтомата. 
     Ковальчук В.А., аспірант, Пилявець В.Г., ст. гр. 1ІМ-09мс, науковий 

керівник – к.т.н., професор Козлов Л.Г. 
12. Статичні та динамічні характеристики гідроприводу з незалежним від 

навантаження розподілом потоків. 
     Лозовський С.М., аспірант, Коріненко М.П., ст. гр. 1ІМ-09б, Рубченко О.Л., 

ст. гр. 1ІМ-11мс, Парадний А.О., ст. гр. 1ІМ-11мс,  науковий керівник – 
к.т.н., професор Козлов Л.Г. 

13. Підвищення продуктивності механічної обробки деталі «Підшипник 
шестеренного насоса». 

     Небесна Н.Г., ст. гр. 1ТМ-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент  
 Дусанюк Ж.П. 
14. Зменшення трудомісткості механічної обробки деталі типу «Кронштейн» 

при модернізації базового технологічного процесу. 
     Іщенко А.Ю., ст. гр. 1ІМт-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент 

Дусанюк Ж.П. 
15. Обґрунтування доцільності застосування обладнання типу оброблюваний 

центр для обробки деталі «Корпус». 
     Черкіс С.В., ст. гр. 1ІМт-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент 

Дусанюк Ж.П. 
16. Аналіз сучасного стану верстатобудівної промисловості України. 
     Столяр А.А., ст. гр. 1ІМт-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент 

Дусанюк Ж.П. 
17. Експериментальне дослідження динамічних характеристик гнучких 

трубопроводів високого тиску. 
     Поздняков М.Ю., ст. гр. 1ТМ-12м, науковий керівник – к.т.н., доц. 

Пурдик В.П. 
18. Регулятор витрат з полімерним робочим органом. 
     Брицький О.Л. інженер, науковий керівник – к.т.н., доцент Пурдик В.П. 
19. Математичне моделювання електрогідравлічної системи керування 

регульованим насосом. 
     Кучеренко М.П., ст. гр. 2ТМ-12сп, Ланова О.О., ст.гр. 1ТМ-12м, науковий 

керівник – к.т.н., доц. Репінський С.В. 
20. Удосконалення схеми гідропривода опорно-поворотного пристрою. 
     Бойко І.В., ст. гр. 1ТМ-12м, Федотенков Є.О., ст. гр. 1ІМ-11мс, Несімо О.С., 

ст. гр. 2ІМ-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент Петров О.В. 
21. Удосконалення конструкції запірно-регулюючого елемента 

гідророзподільника на основі комп’ютерного моделювання гідродинамічних 
процесів. 
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     Печенкін П.О., ст. гр. 1ТМ-12м, Луцик В.Л., ст. гр. 1ІМ-10б, Рубченко О.Л., 

ст. гр. 1ІМ-12мс, науковий керівник – к.т.н., доцент Петров О.В. 
22. Експериментальний стенд для визначення статичних характеристик LS-

гідропривода. 
     Павлюк О.О., ст. гр. 1ТМ-12м, Ярчевська В.В., ст. гр. 2ІМ-09б, 

Мартинів Є.І., ст. гр. 1ІМ-10б, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Петров О.В. 

23. Ремонт несучих металоконструкцій. 
     Кубло О.В., ст. гр. 1ІМ-09б, Миколінський А.А., ст. гр. 1ІМ-09б, науковий 

керівник – к.т.н., доцент Савуляк В.В. 
24. Вплив холодної пластичної деформації на зміну структури металу. 
     Середник Ю.В., ст. гр. 1ТМ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент  
 Савуляк В.В. 
25. Вплив геометричних характеристик листових зразків на точність визначення 

граничних деформацій. 
     Ницимайло В.О., ст. гр. 1ТМ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 

Савуляк В.В. 
26. Використання профільованих листових деталей для зміцнення 

металоконструкцій. 
     Деревенко О.О., ст. гр. 2ІМ-10б, науковий керівник – к.т.н., доцент 

Савуляк В.В. 
27. Еволюція теорії тертя і її використання в обробці тиском. 
     Билічкіна В.Є., ст. гр. 2ІМ-10б, науковий керівник – к.т.н., доцент 

Савуляк В.В. 
28. Аналіз розподілу температури по заготовці при поперечно-клиновій 

прокатці. 
     Леонтієв О.П., ст. гр. 1ТМ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 

Сухоруков С.І. 
29. Створення САПР по розрахунку режимів різання та їх оптимізації. 
     Багрій В.О., ст. гр. 1ІМ-10б, науковий керівник – к.т.н., доцент 

Сухоруков С.І. 
30. Використання різних математичних моделей при моделюванні процесів 

обробки тиском в Ansys. 
     Сорокоумова В.О., ст. гр. 2ІМ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент  

Сухоруков С.І. 
31. Модернізація системи керування промислового робота МП-11  на основі 

вільнопрограмованого контролера FESTO  FC620 FST. 
     Ковальчук В.А. аспірант, Павлюк В.О., Солтик О.О., ст. гр 1ІМмс-11, 

наукові керівники – к.т.н., ст. викладач Лозінський Д.О., к.т.н., професор, 
Бурєнніков Ю.А. 

32. Вибір оптимальних параметрів конфігурації системи  ЧПК верстату 
організованої  на базі програмного продукту Mach 3. 
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     Павлюк В.О., Солтик О.О., ст. гр 1ІМмс-11, науковий керівник – к.т.н., 

ст.викладач Лозінський Д.О. 
33. Оптимізація процесу формоутворення гнутих листових заготовок з 

покриттям. 
     Мальований І.Ю., ст. гр. 1ТМ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 

Савуляк В.В. 
34. Теоретичне дослідження розподілу температури в шпиндельному вузлі 

установки для розпилення вольфраму. 
     Івашко Є.І., ст. гр. 1МВ-12м, к.т.н., доцент Іванчук Я.В., науковий керівник – 

д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Р.Д. 
35. Розробка конструкції установки для утилізації відходів за допомогою САПР. 
     Тесовський Д.С., ст. гр. 1МВ-12м, к.т.н., доцент Іванчук Я.В., науковий 

керівник – д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Р.Д. 
36. Теоретичне дослідження процесу горіння в установці для утилізації відходів. 
     Веселовський Я.П., ст. гр. 3ІМв-10, науковий керівник – к.т.н., доцент 

Іванчук Я.В. 
37.Перспективи впровадження установок піролізної утилізації медичних 

відходів.  
     Данилюк О.М., Повстенюк В.І., НВП Вінниця Гідравліка-Сервіс.  
38.Підвищення ефективності процесу розпилення вольфраму за рахунок 

системи охолодження. 
     Повстенюк Д.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Іскович-

Лотоцький Р.Д. 
39.Гідравлічна система установки для зневоднення вторинних продуктів 

харчових виробництв.  
     Любін В.С., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Іскович-

Лотоцький Р.Д. 
40.Особливості використання електромагнітних сервоклапанів в системах ГІП. 
     Міськов В.П., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Іскович-

Лотоцький Р.Д. 
41.Експериментальне дослідження гідроімпульсного пристрою для радіального 

віброточіння. 
     Слабкий А.В., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доцент Обертюх Р.Р. 
42.Пристрій з гідроімпульсним приводом для деформаційного зміцнення 

деталей. 
     Чернійко В.В., ст. гр. 1МВм-12, науковий керівник – к.т.н., доцент    

Обертюх Р.Р.  
43. Пристрій для віброрізання з уніфікованим генератором імпульсів тиску. 
     Цехмістер А.О., ст. гр. 1МВм-12, науковий керівник – к.т.н., доцент 

Обертюх Р.Р.  
44. Пристрій для віброрізання з сильфонною силовою ланкою і уніфікованим 

генератором імпульсів тиску. 
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     Завальний Ю.С., ст. гр. 3ІМв-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  

Обертюх Р.Р.  
45. Моделювання напружено-деформованого стану кузова автомобіля-

самоскида при ударному розвантаженні. 
     Веселовський Я.П., ст. гр. 3ІМв-10, Любонько М.О., ст. гр. АТ-08, науковий 

керівник – к.т.н., доцент Іванчук Я.В. 
46. Дослідження гідравлічного привода конвеера з пусковим пристроєм. 
      Поліщук Л.К., к.т.н. доцент, Коцюбівський Р.П., асистент. 
47. Двобарабанний гідравлічний привод конвеєра стріли відвалоутворювача  
      технологічної лінії подрібнення щебеню. 
  Керничний В.М., ст гр 1МВ-12м, Трофимчук С.В., ст. гр. 3ІМв-09б, 
  науковий керівник – к.т.н., доцент Поліщук Л.К. 
48. Математична модель нестаціонарних режимів роботи вантажопасажирсь- 
      кого ліфта. 
      Грищишин О.О., ст. гр. 1МВ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент  
      Поліщук Л.К. 
49. Приводний пристрій подрібнення деревини для пресування брикетів. 
      Швець Д.В., ст.гр. 1МВ-12с, науковий керівник – к.т.н. , доцент  
      Поліщук Л.К. 
50.  Комплексний привод руки маніпулятора промислового робота з хвильовою  

передачею із проміжними тілами кочення 
     Чорний В.О., ст.гр. 1МВ-12с, науковий керівник – к.т.н., доцент  
     Поліщук Л.К. 
51. Пусковий пристрій гідравлічного привода конвеєра стріли 

відвалоутворювача технологічної лінії подрібнення щебеню.  
Коваль О.О., ст.гр. 3ІМв-09б, Коцюбівський Р.П., асистент, науковий 
керівник – к.т.н.,  доцент Поліщук Л.К. 

52. Використання Calls–технологій в сучасному машинобудівному виробництві.  
Марущак М.В., ст. гр. 3ІМ–10, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Булига Ю.В. 

53.Деякі аспекти математичного моделювання робочих процесів гідропри-водів 
технологічних машин. 

     Пішенін В.О., к.т.н., доцент. 
54. Бабка шліфувального верстата. 
     Бабич П.О., ст. гр. 3ІМ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Пішенін В.О. 
55. Верстатні гідравлічні лещата. 
     Кріпак Р.П., ст. гр. 3ІМ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Пішенін В.О. 
56. Малогабаритна силова гідравлічна головка. 
     Коваленко В.А., ст. гр. 3ІМ-09,  науковий керівник – к.т.н., доцент     

Пішенін В.О. 
57. Вплив кінематичних кутів на конструкцію різального інструменту. 
     Бабій І.В., ст. гр. 1МВ-12, науковий керівник – ст. викладач Штурма А.Л. 
58. Гідроімпульсний привод установки для віброабразивної обробки деталей  

 138 



 
складної конфігурації. 

     Борачук А.А., ст. гр. 3ІМ-10, Захаревич Н.Б, ст. гр. 3ІМ-10, Радзівіл К.Л.,  
     ст. гр. 3ІМ-10, науковий керівник – асистент Манжілевський О.Д. 

 
СЕКЦІЯ АВТОМОБІЛІВ ТА ТРАНСПОРТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
21-22 березня, 1430, ауд. 3217 

 
Голова секції : д.т.н., професор Поляков А.П.  

Заступник голови: к.т.н., професор Біліченко В.В. 
Секретар: аспірант Антонюк О.П. 

1. Стратегії розвитку виробничих систем транспорту.  
Біліченко В.В., к.т.н., професор.  

2.  Методи підвищення ефективності функціонування системи технічного 
обслуговування і ремонту транспортних засобів 
Поляков А.П., д.т.н., професор. 

3. Методи зменшення невизначеності довідкових та розрахункових параметрів 
в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод.  
Кашканов А.А., к.т.н., доцент.  

4. Сучасні методи моніторингу технічного стану автомобілів.  
Кукурудзяк Ю.Ю., к.т.н., доцент.  

5. Використання нечіткої логіки в практиці розслідування дорожньо-
транспортних пригод.  
Кашканов В.А., к.т.н., доцент.  

6. Організація продажу автомобілів по системі "trade-in" у дилерських мережах 
автовиробників.  
Бурєнніков Ю.Ю., к.е.н., доцент.  

7. Шляхи вдосконалення методики проведення натурних експериментів з 
визначення дальності видимості об’єктів на дорозі в умовах недостатньої 
видимості.  
Кужель В.П., к.т.н., ст. викладач.  

8. Спеціалізація як стратегія розвитку підприємств автомобільного транспорту.  
Цимбал С.В., ст. викладач.  

9. Шляхи підвищення ефективності функціонування транспортної 
інфраструктури пасажирських перевезень .  
Севостьянов С.М., асистент.  

10. Ситуаційні методи управління вантажними перевезеннями.  
Вдовиченко О.В., асистент.  

11. Прогнозування обсягів транспортної роботи на основі показників 
конкурентоспроможності. 
Смирнов Є.В., асистент. 
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12. Методика управління визначенням стратегій розвитку підприємств 

автомобільного транспорту через трансформацію.  
Огневий В.О., асистент.  

13. Розробка бізнес-моделі організацій автомобільного транспорту.  
Романюк С.О., асистент.  

14. Аналіз впливу дорожніх умов на поперечну стійкість сідельного автопоїзда.  
Гречанюк М.С., асистент.  

15. Підвищення рівня технічного стану автомобілів шляхом вибору 
раціональних режимів обслуговування.  
Проценко О.М., інженер. 

16. Підвищення експлуатаційної надійності рухомого складу автотранспортного 
підприємства    застосуванням   методики прогнозування номенклатури    та 
кількості запасних частин.  
Антонюк О.П., аспірант.  

17. Покращення показників дизеля використанням сумішевих палив 
Галущак О.О., аспірант. 

18. Аналіз методів діагностики деталей і вузлів ходової частини автомобіля 
Галущак Д.О., аспірант. 

19. Застосування нечіткої логіки в автомобілебудуванні.  
Шевчук І.О., ст. гр. 1АТ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Кашканов В.А.  

20. Розробка діагностичних моделей в системі MatLab.  
Забаштанський М.К., ст. гр. 1АТ-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Кукурудзяк Ю.Ю.  

21. Покращення керованості та стійкості автомобіля при русі на повороті.  
Карпійчук Д.Ф., ст. гр. 1АТ-12м, Паламарчук В.Л., ст. гр. АТ-12мс, науковий 
керівник – к.т.н., ст. викладач Добровольський О.Л.  

22. Особливості організації приміських перевезень пасажирів.  
     Сломнюк Б.В., ст. гр. 1АТ-09, науковий керівник –к.т.н., професор 
     Біліченко В.В.  
23. Показники маршрутної мережі міст.  

Расновський О.В., ст. гр. 2АТ-09, науковий керівник – к.т.н., професор         
Біліченко В.В.  

24. Системи підвищення активної безпеки автомобілів.  
Тишківський І.Р., ст. гр. 2АТ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Кашканов А.А.  

25. Удосконалений метод визначення необхідної номенклатури та кількості 
запасних частин для ремонту автомобілів.  
Рациборинський В.В., ст. гр. 1АТ-09, науковий керівник – к.т.н., професор 
Біліченко В.В.  

26. Покращення техніко-економічних показників автомобілів переведенням     
дизеля на роботу на біодизельне паливо.  
Кривцов М.В., ст. гр. 1АТ-09, науковий керівник – д.т.н., професор  
Поляков А.П.  
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27. Дослідження впливу номенклатури та кількості запасних частин для ремонту    

автомобілів на ефект роботи автотранспортного підприємства.  
Тихоненко Б.І., ст. гр. 1АТ-09, науковий керівник – д.т.н., професор  

      Поляков А.П.  
28. Аналіз шляхів покращення техніко-економічних показників дизелів 

транспортних засобів.  
Маріянко Б.С., ст. гр. 1АТ-12мс, науковий керівник – д.т.н., професор 
Поляков А.П.  

29. Вплив температури повітря на витрату палива автомобілів.  
Капітула В.Я., ст. гр. 2АТ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Крещенецький В.Л.  

30. Практична значимість застосування природного газу на автомобільному 
транспорті.  
Остапцов А.І., ст. гр. 2АТ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Крещенецький В.Л.  

31. Перспективний підхід до оцінювання технічного стану основних вузлів 
гальмівної системи автомобіля.  
Сусметов  О.С.,   Чубатюк Є.Є.,   ст. гр.  1АТ-12м,  Крук В.П., ст. гр. 1АТ-
12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Кашканов А.А.  

32. Дослідження систем контролю якості послуг у сучасному автосервісі.  
Ситник Ю.І., ст. гр. 1АТ-12сп, науковий керівник – к.е.н., доцент, 
Бурєнніков Ю.Ю.  

33. Оптимізація руху автомобілів в великих містах за допомогою bluetooth – 
систем.  
Рудик В.П., ст. гр. 1АТ-12сп, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач 
Кужель В.П.  

34. Інтегровані маркетингові комунікації, як спосіб підвищення рентабельності 
автосервісного підприємства.  
Плохотнюк П.В., ст. гр. 1АТ-09, науковий керівник – к.е.н., доцент 
Бурєнніков Ю.Ю.  

35. Перспективні конструкції електромобілів.  
Писаренко В.В., ст. гр. АТ-11мс, науковий керівник – к.т.н., доцент 
Кашканов В.А.  

36.  Практика побудови логістичних систем.  
Квасьневський В.О., ст. гр. 1АТ-12мс, науковий керівник – д.т.н., професор 
Поляков А.П.  

37. Перспективи застосування на легкових і вантажних автомобілях системи   
рекуперації кінетичної енергії.  
Іщенко А.П., ст. гр. 1АТ-10, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач  

      Кужель В.П.  
38. Аналіз перспектив використання двигунів внутрішнього згорання.  
     Томляк С.І., ст. гр. 1АТ-10, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач  
      Кужель В. П.  
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39. Активна імпульсна система рульового управління.  
     Бишко   М.О.,   ст. гр.   1АТ-10,   науковий керівник – асистент  
     Зелінський В.Й.  
40. Методи вимірювання емісії дорожнього пилу від шин, доріг та гальм      

автомобіля.  
Клименчук А.М., ст. гр. 1АТ-10, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач 
Добровольський О.Л.  

41. Вплив автомобільних шин на навколишнє середовище та людину.  
Палядник Я.В., ст. гр. АТ-12мс, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач 
Добровольський О.Л.  

42. Токсичні викиди від взаємодії пневматичних шин і дорожнього покриття.  
Кукурудзяк П.Д., Стаднійчук Д.С., ст. гр. АТ-12мс, науковий керівник – 
к.т.н., ст. викладач Добровольський О.Л.  

43. Особливості організації автотранспортних послуг.  
Сломнюк Б.В., ст. гр. 1АТ-09, науковий керівник – асистент Романюк С.О.  

44. Класифікація міських маршрутів пасажирських перевезень.  
Косий О.О., ст. гр. 2АТ-09, науковий керівник – ст. викладач Цимбал С.В.  

45. Основи планування перевезень вантажів з урахуванням реальних умов.  
Стаднійчук Д.С., ст. гр. 1АТ-12мс, науковий керівник – асистент 
Вдовиченко О.В.  

46. Двоконтурна система охолодження двигуна.  
Коробов С.С., ст. гр. 1АТ-10, науковий керівник – асистент Смирнов Є.В.  

47. Дослідження впливу на техніко-економічні показники дизеля зміни ступеня 
стиснення.  
Жмудь М.П., ст. гр. 1АТ-11мс, науковий керівник – ст. викладач 
Цимбал С.В.  

48. Метод управління робочими процесами дизеля при переведені його на 
роботу на біодизельне паливо.  
Кушнір С.Л., ст. гр. 1АТ-09, науковий керівник – ст. викладач Цимбал С.В.  

49. Перевірка геометрії кузова легкового автомобіля із застосуванням 
компютерного діагностичного стенду.  
Лісневич С.В., ст. гр. 1АТ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Кукурудзяк Ю.Ю. 

50. Дослідження робочого процесу впорскування бензину електромагнітними 
форсунками.  
Палядник Я.В., Кукурудзяк П.Д., ст. гр. 1АТ-12мс, науковий керівник – 
к.т.н., доцент Кукурудзяк Ю.Ю. 

51. Визначення етхнічного стану систем двигуна за складом відпрацьованих 
газів.  
Букша М.В., Стаднійчук Д.С., ст. гр. 1АТ-12мс, науковий керівник – к.т.н., 
доцент Кукурудзяк Ю.Ю. 

52. Дослідження впливу на ефективність функціонування спеціального 
обладнання машин інженерного озброєння підготовки оператора. 
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Гамбарський О.С., викладач АСВУ  ім.. П.Сагайдачного, науковий керівник  
-  д.т.н., професор Поляков А.П. 

 
СЕКЦІЯ ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ 

 
21-22 березня 1430, ауд.1113 

 
Голова секції: д.т.н., професор Огородніков В.А.  

Заступник голови: к.т.н., доцент Грушко О.В. 
Секретар: асистент Побережний М.І. 

 
1. Перспективні напрямки розвитку наукових досліджень області обробки 

металів тиском.  
Огородніков В.А. д.т.н., професор. 

2. Експериментально-розрахункові методи обробки металів тиском.  
Нахайчук О.В., д.т.н., професор ВНАУ. 

3. Удосконалення технологічних процесів комбінованого видавлювання на 
основі формування карті матеріалу.  
Деревенько І. А., асистент ВНАУ, науковий керівник - д.т.н., професор 
Огородніков В.А. 

4. Механіка формоутворення шліцьового з’єднання холодним пластичним 
деформуванням.  
Музичук В.І., к.т.н., доцент ВДАУ, Єленич М.П., ст. викладач ВДАУ. 

5. Мастильні покриття газостатичних та газодинамічних опор.  
Федотов В.О. к.т.н., професор. 

6. Феноменологічні основи формування карти матеріалу методами 
технологічної механіки.  
Грушко О.В., к.т.н., доцент. 

7. Співставлення методів визначення енергії пластичного деформування 
елементів конструкцій при ДТП та рекомендації, щодо проведення 
уточнених розрахунків.  
Перлов В.Є., к.т.н., ст. викладач. 

8. Створення безпечних конструкцій в автомобілебудуванні за рахунок 
технологічної спадковості.  
Кириця І. Ю., к.т.н., ст. викладач. 

9. Дослідження механічних характеристик анізотропних листових матеріалів.  
Побережний М.І., асистент. 

10. Вплив фазового складу покриттів на утворення вторинних структур на 
поверхні композиційних покриттів.  
Губанов А.В., асистент. 

11. Розробка конструкції та дослідження експлуатаційних характеристик 
шпиндельного вузла на конічному газовому підвісі.   
Федотова І.В., інженер. 
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12. Механіка поперечного згину широких листових заготовок з малопластичних 

металів.  
Молодецька Т.І., інженер, науковий керівник – к.т.н., доцент Грушко О.В. 

13. Моделювання методом кінцевих елементів процесу витяжки тонкостінних 
днищ овальної форми.  
Ткаченко Р.С., викладач науково-методичного відділу ВВПУ ЛГУБЖ, 
науковий керівник – к.т.н., доцент Грушко О.В. 

14. Побудова діаграм руйнування в залежності від параметра напруженого 
стану, що враховує властивості металу.  
Гуцалюк О. В., ст. гр. 1АТ-08, науковий керівник - к.т.н., доцент 
Грушко О.В. 

15. Метод еквівалентної оцінки енергосилових параметрів процесів пластичного 
формозмінення.  
Красиленко В. В., ст. гр. 1АТ-11, науковий керівник – к.т.н., доцент  
Грушко О.В. 

16. Сучасні методи автоматизації механічних випробувань матеріалів.  
Римкевич І.В., ст. гр. 2ІМ-09, науковий керівник –  к.т.н., ст. викладач 
Перлов В.Є. 

17. Застосування методу твердості при діагностуванні елементів конструкцій 
транспортних засобів.  
Несімко О.С., ст. гр. 2ІМ-11, науковий керівник –  к.т.н., ст. викладач  
Перлов В. Є. 

18. Кінематичних аналіз кулачкових механізмів.  
Козинятко К.В., ст. гр. 2ІМ-11, науковий керівник –  асистент  
Побережний М.І. 

19. Вплив легувальних компонентів на термічні напруги в композиційних 
покриттях.  
Підгаєць Р.В., ст.гр. БТ-11, науковий керівник – асистент Губанов А.В. 

20. Розрахунок гальмівного запобіжника підйомника вантажів.  
Вітюк І.В., ст. гр. 1БМ-11, науковий керівник –  к.т.н., професор 
Федотов В.О. 

21. Аналіз та розрахунок захватів будівельних кранів для підйому вантажів.   
Мисловський М.В., ст. гр. 1БМ-11, науковий керівник – к.т.н., професор 
Федотов В.О. 

22. Визначення механічних характеристик листових матеріалів для автомобілів.   
Іванов А.М., ст. гр. 2ІМ-11, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач  
Кириця І. Ю. 
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1. Реноваційні технології у сучасному виробництві. 
 Савуляк В.І. , д.т.н., професор. 
2. Штучний електрод для високо вуглецевого наплавлювання. 
 Осадчук А.Ю., ст. викладач. 
3. Розробка конструкції термодинамічного розпилювального пристрою та його 

дослідження.   
 Гайдамак О.Л., к.т.н., доцент. 
4. Дослідження впливу параметрів зварювання та присадних матеріалів на 

корозійну стійкість зварювальних з’єднань. 
 Савуляк В.І., д.т.н., професор,  Поступайло О.В., аспірант.  
5. Вплив швидкості наплавлення на зносостійкість високо вуглецевих шарів. 
 Шенфельд В.Й., аспірант. 
6. Релаксація залишкових напружень в умовах стабілізуючого відпалу. 
 Архіпова Т.Ф., к.т.н., доцент.   
7. Розробка та вдосконалення зварювальних джерел живлення із комп‘ютерним 

керуванням. 
 Заболотний С.А., к.т.н., доцент.   
8. Удосконалення процесів зміцнення та ремонту рамних конструкцій 

мотодами зварювання. 
 Бакалець Д.В., аспірант. 
9. Графітизуючий відпал та самовідпал  чавунів з компактним графітом. 
 Янченко О.Б. інженер. 
10. Підвищення ефективності виконання механічної обробки деталей при 

відновленні. 
 Федорченко М.П., ст.гр. 1ЗВ-09, науковий керівник –  к.т.н., доцент  

Дусанюк Ж.П. 
11. Залежність величини шару нанесеного покриття від способу відновлення. 
 Мельник А.В. ст. гр. 1ЗВ-09, науковий керівник –  к.т.н., доцент 

Дусанюк Ж.П. 
12. Визначення точності наплавлення суцільним дротом циліндричних 

заготовок. 
 Осадчук А.А., ст. гр. 1ЗВ-12, науковий керівник –  ст. викладач 

Осадчук А.Ю. 
13.  Методика та результати статистичної обробки розмірів наплавлених 

покриттів. 
 Слободянюк Ю.О., аспірант. 
14.  Розрахунки параметрів вузла тертя з пневматичними опорами. 
 Федотова І.В., аспірант. 
15. Діаграма рекристалізації сталі після пластичного деформування.  
 Гордій М.С, ст. гр. ЗВ-10, науковий керівник –   к.т.н., доцент Архіпова Т.Ф.  
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16. Моделювання траекорії руху електронів в осесиметричних електричних 

полях. 
 Філіпченко А.В., Панасюк С.О., ст. гр. ЗВ-10, науковий керівник – к.т.н., 

доцент Архіпова Т.Ф. 
17. Установка для визначення швидкості часток при напилені. 
 Скалецький П.П., Кузнецов Я.В., ст. гр. 1ЗВ-09, науковий керівник – ст. 

викладач Осадчук А.Ю. 
18. Розробка автоматизованого комплексу з нанесення функціональних 

покриттів. 
 Волковський А.В., ст.гр. ЗВ-12мн, науковий керівник – к.т.н., доцент 

Гайдамак О.Л. 
19. Дослідження тріщиностійкості зварних з‘єднань. 
 Філіпченко А.В., Панасюк С.О., ст. гр. ЗВ-10, науковий керівник –   к.т.н., 

доцент Заболотний С.А.  
20. Газотермічне зміцнення поверхні порошковою композицією на основі білого 

чавуну 
 Перегончук В.П.,  ст.  гр.ЗВ-12м.,   науковий   керівник – к.т.н.,    доцент  

Шиліна О.П. 
21. Плазмово-порошкове відновлення зубчастого зчеплення.  
 Федорченко М.П., Кузнецов Я.Р., ст. гр.ЗВ-09, науковий керівник - к.т.н.,  

доцент Шиліна О.П. 
22. Обґрунтування раціонального способу відновлення деталі «Вал 

подвійнийної гідромуфти»  
 Мельник Г.А., ст. гр.ЗВ-09, науковий керівник  - к.т.н.,  доцент Шиліна О.П. 
23. Залежність ефективності відновлення від способу відновлення.  Козинський 

А.М., ст. гр.ЗВ-12м, науковий керівник - к.т.н., доцент Шиліна О.П. 
24. Порівняльні дослідження ефективності механічної обробки та операцій 

відновлення.  
 Пріщенко В.О., ст. гр.ЗВ-12м, науковий керівник - к.т.н.,  доцент 

Шиліна О.П. 
25. Технологія зварювання сплаву на основі алюмінію. 
      Москальчук А.Л., ст. гр. 3В-09, науковий керівник –  к.т.н., доцент   

Архіпова Т.Ф. 
  26. Вплив плівок на механічні властивості поверхні. 
     Дорошенко А.О., Коваленко Г.Ю., ст. гр. 3В-09, науковий керівник-      к.т.н., 

доцент Архіпова Т.Ф. 
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