
© Н. О. Гордієнко, 2013 
Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. № 2/2013 (2). 

Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua 
 

 

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ 
125 

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТА П ЕРСП ЕКТИВИ РОЗВИ ТКУ НАУКОВИ Х НАП РЯМІ В  

УДК 061.3(100):62-83-52 

ЧОТИРНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ 

СИСТЕМАХ. НАУКА, ОСВІТА І ПРАКТИКА»  
Н. О. Гордієнко 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: natalya.gordyenko@gmail.com. 
Надано матеріал стосовно проведення Інститутом електромеханіки, енергозбереження і 

систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського ХIV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми 
автоматизованого електроприводу. Теорія і практика», де знайшли відображення 
найважливіші етапи проведення великого міжнародного форуму: пленарне засідання,  
VIІ спеціалізована виставка «Сучасні технології в освіті та виробництві», доповіді за 
закінченими дисертаційними роботами, виступи молодих учених. Відзначено високий рівень 
організації даного заходу та висловлено сподівання, що конференція буде розвиватись і далі 
та будуть знаходитися нові, ефективні форми її проведення.  
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Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: natalya.gordyenko@gmail.com. 
Представлен материал, касающийся проведения Институтом электромеханики, 

энергосбережения и систем управления Кременчугского национального университета имени 
Михаила Остроградского ХІV Международной научно-практической конференции 
«Проблемы энергоресурсосбережения в электротехнических системах. Наука, образование и 
практика», в котором нашли отражение важнейшие этапы проведения крупного 
международного форума: пленарное заседание, VIІ специализированная выставка 
«Современные технологии в образовании и производстве», доклады по законченным 
диссертационным работам, выступления молодых ученых. Отмечен высокий уровень 
организации данного мероприятия и выражена надежда на то, что конференция будет 
развиваться и далее и будут находиться новые, эффективные формы ее проведения.  

Ключевые слова: научно-практическая конференция, пленарное заседание, 
специализированная выставка. 

 
Протягом чотирнадцяти років Інститут електромеханіки, 

енергозбереження і систем управління (ІЕЕСУ) Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) 
щороку проводить Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. 
Наука, освіта і практика» (ICPEES '2013). І нинішній рік не став 
винятком: з 14 по 16 травня 2013 р. пройшла Чотирнадцята 
конференція, яка з'явилася черговою віхою в історії Інституту.  

Співорганізаторами даного заходу були Українська Асоціація інженерів-електриків та 
Інститут електродинаміки (ІЕД) Національної академії наук України (НАНУ).  
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Для проведення конференції наказом ректора КрНУ був створений організаційний 
комітет, до якого увійшли: голова – Чорний О.П., д.т.н., професор, директор ІЕЕСУ КрНУ; 
заступник голови – Перекрест А.Л., к.т.н., доцент кафедри систем автоматичного управління 
та електроприводу (САУЕ) КрНУ; члени організаційного комітету: Бялобржеський О.В., 
к.т.н., доцент, КрНУ; Гладир А.І., к.т.н., доцент, КрНУ; Коренькова Т.В., к.т.н., доцент, 
КрНУ; Калінов А.П., к.т.н., доцент, КрНУ; Огарь В.О., к.т.н., доцент, КрНУ; Прус В.В., 
к.т.н., доцент, КрНУ. 

 

 
Обговорення важливих питань перед початком конференції.  

Завідувач кафедри САУЕ проф. Родькін Д.Й. та директор ІЕЕСУ КрНУ проф. Чорний О.П. 
 
Конференцію відкрив проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в 

освіті, к.т.н., доцент Сергієнко С.А., який у своєму виступі відмітив важливість даного 
форуму.  

 

  
Відкриття конференції  

 
Метою конференції було безпосереднє спілкування науковців та представників 

виробництва, обговорення проблем енергоресурсозбереження, діагностики, оптимізації 
електротехнічних систем, питань якості освіти та перепідготовки кадрів. Творче спілкування 
– невід'ємна частина будь-якої конференції, не менш важлива, ніж доповіді, конкурси або 
засідання. Участь у подібного роду форумах приваблює ще й можливістю поспілкуватися з 
колегами, поділитися своїми думками, ідеями та планами. У цьому сенсі нинішня 
конференція вдалася якнайкраще!  
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Творче спілкування – невід'ємна частина будь-якої конференції 

 
Перед початком конференції було зареєстровано сто двадцять ії учасників, серед яких 

11 докторів, 18 кандидатів наук, понад 90 викладачів, аспірантів та студентів.  
Для участі у конференції надіслали матеріали представники семи країн  України, 

Білорусії, Чехії, Словаччини, Марокко, Словенії та Росії.  
У конференції взяли участь 14 вищих навчальних закладів, провідні університети 

України: Інститут електродинаміки Національної академії наук України (п’ять докторів 
наук); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
(НТУУ «КПІ») (чотири доктори наук, три кандидати наук, один старший викладач, один 
аспірант та один студент); Національний університет кораблебудування (один кандидат 
наук); Сумський державний університет (один кандидат наук); Донецький національний 
технічний університет (один кандидат наук, три аспіранти); Запорізький національний 
технічний університет (один аспірант); Криворізький національний університет (один 
аспірант); Українська державна академія залізничного транспорту (один аспірант); 
Національний університет біоресурсів і природокористування України (два аспіранти); 
Львівська політехніка (два аспіранти); Луцький національний технічний університет (два 
аспіранти) [1]. 

Представники чотирьох іноземних вищих навчальних закладів виявили бажання стати 
учасниками конференції (Московського державного університету шляхів сполучення; 
Білоруського національного технічного університету; Університету Хасан II Аін Щок PO 
Box 8118, Оасіс, Касабланка, Марокко; Кошицького технічного університету (м. Кошице, 
Словаччина). 

Декілька промислових підприємства України щорічно незмінно стають учасниками 
міжнародного форуму: Не стала винятком і нинішня конференція. Такі підприємства, як  
СВ «Альтера» (м. Кременчук), ДП «Електроважмаш» (м. Харків), ВАТ "НДI "Перетворювач" 
(м. Запоріжжя), продемонстрували свою продукцію на VII спеціалізованій науково-технічній 
виставці «Сучасні технології в освіті та виробництві».  

У рамках конференції було проведено два пленарних та чотири секційних засідання. На 
пленарному засіданні було заслухано три та на секційних – 34 доповіді, з них дві – за 
підготовленими докторськими дисертаційними роботами, шість – за підготовленими 
кандидатськими дисертаціями та 29 – за науковими дослідженнями викладачів, аспірантів та 
студентів [1]. 

Велику зацікавленість присутніх викликала доповідь «Нелінійне керування в 
електромеханічних системах на основі декомпозиційного підходу» доктора технічних наук, 
професора, завідувача кафедри електромеханічних систем автоматизації та електроприводу 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 
Пересади С.М. та відмічено її високий рівень.  
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Д.т.н., професор Пересада С.М.  

 
За закінченими докторськими дисертаційними роботами виступили кандидати 

технічних наук, доценти кафедри САУЕ КрНУ Коренькова Т.В. з доповідью 
«Енергоресурсозберігаючі системи й алгоритми управління насосними установками та 
комплексами» та Калінов А.П. з доповідью «Системи оцінки та підвищення 
енергоефективності роботи електроприводу змінного струму на основі аналізу перетворення 
енергії». 

 
Виступ доцента кафедри САУЕ  

Коренькової Т.В. 

 
Доповідь доцента кафедри САУЕ  

Калінова А.П. 
 

Зацікавила присутніх пленарна 
доповідь к.т.н., доцента кафедри САУЕ 
КрНУ Перекреста А.Л. на тему «Підвищення 
ефективності функціонування систем 
теплопостачання будівель та споруд 
навчального закладу».  

Доцент кафедри САУЕ Перекрест А.Л. 
 

На секційних засіданнях конференції надано результати наукових досліджень та 
розробок представників провідних навчальних та наукових закладів України (м. Київ,  
м. Донецьк, м. Харків, м. Алчевськ, м. Луганськ, м. Львів, м. Луцьк, м. Запоріжжя, м. Суми, 
м. Кривий Ріг, м. Кременчук) та інших країн (Білорусії, Чехії, Словаччини, Марокко, 
Словенії та Росії), пролунали доповіді за закінченими дисертаційними роботами старшого 
викладача кафедри САУЕ КрНУ Зачепи Ю.В. та асистентів тієї ж кафедри Сердюка О.О., 
Кравця О.М., Алєксєєвої Ю.О. 
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Доповіді Зачепи Ю.В., Сердюка О.О., Кравця О.М. 

 

 
2013 року асистент Алєксєєва Ю.О. планує захистити кандидатську дисертацію  

 
Виступи молодих учених викликали дуже багато питань у присутніх. 
 

                    
 

    Д.т.н., проф. Ращепкін А.П.,        Д.т.н., проф. Родькін Д.Й.,           Д.т.н., проф. Юрченко О.М., 
ІЕД НАНУ, м. Київ                  КрНУ, м. Кременчук       ІЕД НАНУ, м. Київ 
 
У рамках конференції було організовано VII спеціалізовану науково-технічну виставку 

«Сучасні технології в освіті та виробництві», яка проходила за напрямами: науково-
методичні розробки та видання; інформаційно-програмне забезпечення; програмно-апаратні 
комплекси для навчального процесу [1].  

 

   
Програмно-апаратні комплекси для навчального процесу 
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Як було відмічено вище, на 

виставці показали свої досягнення 
окремі промислові підприємства 
України. 

 
Матеріали конференції знайшли 

відображення в тематичному випуску 
«Проблеми автоматизованого 
електропривода. Теорія і практика» 
щоквартального науково-виробничого 
журналу «Електромеханічні і 
енергозберігаючі системи», який 
випускає Інститут електромеханіки, 
енергозбереження і систем управління 
КрНУ. До збірника праць конференції 
увійшли 93 наукові статті: 20 % статей 
підготовлено співробітниками КрНУ; 
15 % – іноземними учасниками; 65 % 
– іншими ВНЗ України [2]. 

 
Під час проведення 

міжнародного форуму ми 
поцікавились у гостей, що 
відгукнулися на запрошення 
організаційного комітету й приїхали 
на конференцію, які їхні враження про 
наше місто, університет і про 
конференцію, гостями та учасниками 
якої вони стали. 

 

 
Презентація фірми СВ «Альтера» (м. Кременчук) 

 

 

Щоквартальний науково-виробничий журнал 
«Електромеханічні і енергозберігаючі системи» 

Відповіді були різними, але їх об'єднувала висока оцінка, яка була дана нинішньому 
заходу.  

 
 

К.т.н., доцент кафедри САУЕ Гладир А.І. і 
Матвійчук С.М. 

Директор СВ «Альтера» Матвійчук 
Сергій Миколайович:  

 
«Ми працюємо з більш ніж двадцятьма 

закордонними фірмами. Розроблені нашим 
підприємством системи повсюдно 
упроваджуються на підприємствах України. 
Фірма активно використовує технології 
енергозбереження. Дуже раді показати свої 
розробки на спеціалізованій виставці. 
Дякуємо за надану можливість». 
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Д.т.н., професор Юрченко Микола 
Миколайович, Інститут електродинаміки 
НАН України: 

 
«Ми часті гості у вашому місті, і кожен 

раз у нас залишаються незабутні враження 
від усього побаченого. Ми дуже раді 
подивитися на той матеріал, який пропонує 
ваш Інститут, самі ж ми цього року привезли 
для ознайомлення свою монографію про нові 
технології в галузі енергетики». 
  

Д.т.н., професор Юрченко М.М. 
 

 
Д.т.н., професор Вільнер В.Б. 

Д.т.н., професор Вільнер Валентин 
Борисович, Національний технічний 
університет України «КПІ», кафедра 
електромеханіки: 

 
«Ми приїхали до вас уперше й 

надзвичайно раді, що скористалися вашим 
запрошенням. Нас дуже вразило ваше чудове 
й зелене місто, ваш прекрасний університет. 
Наша делегація має намір запропонувати 
доповідь про надійність перетворювальних 
пристроїв. Доповідь буде робити бакалавр 
нашої кафедри Бабенко Л.Ю. Спасибі за 
запрошення! Сподіваємося на подальшу 
співпрацю». 
 

 

Д.т.н., професор Галиновський 
Олександр Михайлович, Національний 
технічний університет України «КПІ», 
кафедра електромеханіки: 

 
«Ми збираємось запропонувати 

доповіді про системи збудження 
безконтактних несинхронізованих машин. 
Наша кафедра має багато наукових розробок 
у галузі енергетики, які були розроблені 
вперше в Україні. Спасибі за запрошення, 
враження про місто та університет чудові». 
 

 
Д.т.н., професор Галиновський О.М. 
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Д.т.н., професор Пересада С.М. 

Д.т.н., професор Пересада Сергій 
Михайлович, Національний технічний 
університет України «КПІ»: 

 
 
«Я займаюся проблемою управління в 

електромеханічних системах 30 років. 
Планую зробити доповідь на пленарному 
засіданні на тему «Нелінійне управління в 
електромеханічних системах на основі 
декомпозиційного підходу». Ваші розробки в 
галузі енергоресурсозбереження вельми 
вражаючі й знаходяться на високому рівні. 
Дуже задоволений вашою гостинністю». 
 

 

Аспірант Фадєйкін Тимофій 
Миколайович, Московський державний 
університет шляхів сполучення:  

 
 «Перебуваю вперше у Кременчуці. 

Враження самі теплі. Приїхав на 
конференцію з доповіддю про моделювання 
елементів тягового електроприводу 
автономних транспортних засобів. Бажаю 
всім удачі. Дякую за чудовий прийом». 
  

Аспірант Фадєйкін Т.М. 
 

 
Д.т.н., професор Бойко В.С. 

Д.т.н., професор Бойко Валентин 
Степанович, Національний технічний 
університет України «КПІ»: 

 
«Дуже красиве й зелене місто 

Кременчук. Наша делегація підготувала 
доповідь про проблеми енергозбереження. 
Дуже раді зустрітися з представниками 
вашого університету й організаторами 
конференції. У нас залишаться лише 
найкращі спогади й враження про ваш вищий 
навчальний заклад»! 
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У методичному й науковому плані 
конференція пройшла як організований, 
чітко спланований захід. Було відзначено 
її результативність як заходу, що надає 
можливість безпосереднього спілкування, 
взаємного збагачення інформаційними 
матеріалами, встановлення повноцінних 
творчих зв'язків між учасниками 
конференції (аспірантами, здобувачами 
наукових ступенів, викладачами, 
представниками виробництва). 

 
Робочий момент конференції 

Програмний комітет та учасники конференції відзначили широку географію її 
учасників, активну участь промислових підприємств, високу якість підготовки матеріалів та 
доповідей, актуальність наданих результатів наукових досліджень та практичних розробок. 

Організатори та учасники конференції вважають за доцільне використати наступного 
року отриманий позитивний досвід щодо широкого залучення міжнародних учасників та 
співорганізаторів конференції, організації англомовних презентацій та публікацій 
англійською мовою, спонсорської участі представників промисловості України та іноземних 
компаній, упровадження сучасних інформаційних технологій, зокрема створення офіційного 
сайту конференції (http://icpees.kdu.edu.ua), що містить систему електронної реєстрації та 
інформаційної  підтримки, електронну базу для ознайомлення з тезами доповідей учасників 
конференції [1]. 

Збірник наукових праць було розіслано у провідні бібліотеки України.  
Учасники конференції звернулись до ректорату Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського з проханням розглянути можливість 
проведення XV Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми 
енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика" на базі 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2014 році та 
подати відповідні пропозиції до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо 
формування Плану з проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 
конференцій та семінарів на 2014 рік. 

Було відмічено необхідність розширення практики включення до програми конференції 
та фахового видання англомовних доповідей та публікацій, запровадження сучасних 
інтернет-технологій на етапах підготовки та проведення конференції, а також усталену 
практику доповідей за закінченими кандидатськими дисертаціями, що доповнюють 
опубліковані в працях конференції матеріали. 

Проте унаслідок значної кількості наданих учасниками конференції секційних 
доповідей є необхідність збільшити кількість паралельно працюючих секцій, стендових 
доповідей, а також підвищити рівень фахової англомовної підготовки молодих науковців та 
організації англомовних секцій.  

Було прийнято рішення щодо продовження практики запрошення провідних учених 
країни до участі у роботі конференції з наданням на пленарних засіданнях змістовних 
доповідей про стан сучасної науки та започаткування практики проведення «круглих столів» 
з обговорення актуальних проблем науки і техніки [1].  
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The material relating to the Institute of Electromechanics, Energy Saving and Control 

Systems of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University XIV International Scientific 
and Practical Conference «Problems of energy saving in electrical systems. Science, Education and 
Practice», which reflects the important stages of a major international forum: plenary session, the 
VII specialized exhibition «Modern technologies in education and industry», reports on completed 
the dissertation work, the performances of young scientists. There was a high level of organization 
of the event and expressed the hope that the conference will be further developed and will be new 
and effective forms of its implementation. 
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