Результати проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
за спеціальністю „Електричні машини та апарати”
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України „Про проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році” № 1193 від 21.10.2014р. на базі
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського проводився
II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю „Електричні
машини та апарати”.
Цього року на конкурс було подано 117 студентських наукових роботи (162 автори),
представлених студентами 22 ВНЗ України. Роботи традиційно приймались за трьома
затвердженими науковими напрямками:
1. Використання нових технологій та матеріалів в електричних машинах та
апаратах:
- нові технології, матеріали та обладнання в електромеханіці та електротехніці;
- інформаційні технології та інтелектуальні системи в електричних машинах та
апаратах;
2. Теоретичні дослідження та проектування електричних машин та апаратів:
- проектування, конструювання та розрахунки електричних машин та апаратів;
- моделювання та оптимізація в електричних машинах та апаратах.
3. Експериментальні дослідження, випробування та експлуатація електричних машин
та апаратів:
- лабораторне обладнання для дослідження електричних машин та апаратів;
- випробування та експлуатація електричних машин та апаратів;
- ефективність та надійність електричних машин та апаратів.
За результатами попереднього рецензування галузевою конкурсною комісією було
визначено 40 кращих наукових робіт (49 авторів) від 22 вищих навчальних закладів. Авторів
даних робіт було запрошено на підсумкову науково-практичну конференцію, яка була
проведена 16-18 березня 2015 р. на базі кафедри електричних машин та апаратів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Загалом на
конференції представили свої роботи 42 автори від 22 вищих навчальних закладів.
Продовжено практику дистанційного захисту наукових робіт із використанням сучасних
Інтернет- технологій, що було попередньо узгоджено з Інститутом інноваційних технологій і
змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Це дозволило взяти участь у конференції
представникам вищих навчальних закладів Східної України, що знаходяться у зоні
проведення АТО.
На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників науково-практичної
конференції галузева конкурсна комісія вирішила визначити претендентами на переможців
Конкурсу та нагородити:
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Вітаємо переможців та бажаємо їм успіхів і натхнення у подальшій науковій роботі!
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