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Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2018/2019 н. р. зі спеціальності
«Енергетичне машинобудування» вже за багаторічною традицією відбулася в нашому
університеті 17–19 квітня. Молодь, яка робить перші кроки у гідній справі відродження
вітчизняної науки у такій важливій для України енергетичній галузі, з’їхалася до Харківського
політехнічного з різних міст.
Галузева конкурсна комісія, яку очолив проректор з наукової роботи, д. т. н., професор
Андрій Петрович Марченко, розглянула 88 студентських наукових робіт з 19 вищих
навчальних закладів України. Це Військова академія, Запорізький національний технічний
університет, Криворізький національний університет, Миколаївський національний аграрний
університет, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
Національний транспортний університет, Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова, Національний університет цивільного захисту України, Одеська
національна академія харчових технологій, Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури, Сумський державний університет, Українська інженерно-педагогічна
академія, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський
національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Херсонська філія
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Чорноморський
національний університет імені Петра Могили. Автори кращих робіт, визначені за
результатами рецензування як претенденти на нагородження, були запрошені на підсумкову
науково-практичну конференцію в НТУ «ХПІ».
Пленарне засідання конференції відбулося в Електротехнічному корпусі НТУ «ХПІ».
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Присутніх вітали голова галузевої конкурсної комісії, проректор з наукової роботи НТУ «ХПІ»
професор Андрій Петрович Марченко, заступник директора навчально-наукового інституту
енергетики, електроніки та електромеханіки доцент Андрій Михайлович Маслєнніков,
завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) професор Володимир
Олександрович Пильов, доцент кафедри ДВЗ Олександр Олександрович Осетров.
Учасниками підсумкової науково-практичної конференції стали 30 студентів із 16 вишів
України. Вони взяли участь у роботі секцій конференції: «Двигуни внутрішнього згоряння»
(голова – завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння, д. т. н., професор Володимир
Олександрович Пильов), «Газотурбінні установки і компресорні станції» та «Енергогенеруючі
технології та установки» (голова – завідувач кафедри турбінобудування, д. т. н., професор
Олександр Павлович Усатий) і «Кріогенна та холодильна техніка» (голова – завідувач
кафедри «Технічна кріофізика», д. т. н., професор Олександр Юрійович Сіпатов).
Автори кращих доповідей одержали дипломи переможців конкурсу І–ІІІ ступенів.
Ось яким чином розподілилися призові місця.
Володарями дипломів І ступеню стали:
Олександр Гудошник та Сергій Тристан (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є.
Жуковського «ХАІ»);Єгор Єрмольченко, Денис Коробко та Іван Малимон (НТУ «ХПІ») і
Наталія Магурян (Одеська національна академія харчових технологій).
Дипломи ІІ ступеню одержали:
Геворг Аванян та Дмитро Примак (НТУ); Сергій Полуведько (Запорізький національний
технічний університет); Роман Трифонов (Харківський національний автомобільно-дорожній
університет); Олена Болотнікова (Сумський державний університет); Владислав Турчинко
(Українська інженерно-педагогічна академія); Марина Калітка (Національний технічний
університет «ХПІ»); Михайло Старченко (Сумський державний університет).
Дипломи ІІІ ступеню отримали:
Олександр Антропов (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури); Олег
Берест (Чорноморський національний університет імені Петра Могили); Максим Товпига
(Миколаївський національний аграрний університет); Вікторія Колікова та Вадим Амбросов
(Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова); Руслан Марчук та
Діана Воробйова (Національний університет цивільного захисту України); Дмитро
Переславцев і Денис Боригін (Національний технічний університет «ХПІ»); Вікторія
Вишинська (Харківський національний університет міського господарства ім. О. М.
Бекетова); Максим Мазур (НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського»); Максим Черниш
(Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут»); Ірина Істоміна (Херсонська філія Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова) та Олександр Бондаренко (Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова).
НТУ «ХПІ» щороку тепло і гостинно зустрічає учасників конференції. Всім дуже сподобалися
екскурсії до Музею історії НТУ «ХПІ», до проблемних науково-дослідних центрів та
лабораторій НТУ «ХПІ», а також оглядова автобусна екскурсія Харковом.



«Наша спеціальність «Енергетичне машинобудування», – говорять Дмитро Примак і Геворг
Аванян, п’ятикурсники Національного транспортного університету (НТУ). Хлопці виконали
роботу «Додавання води до повітряного заряду ДВЗ» під керівництвом професора кафедри
двигунів і теплотехніки НТУ Анатолія Олександровича Корпача. Вона стала продовженням
бакалаврської роботи студентів.
«Це була досить вдала спроба покращити екологічні та енергетичні показники двигуна для
трактора, – розповідають хлопці. – Далі у магістерській роботі система подачі води до
двигуна буде ще більше вдосконалена, що дозволить домогтися ліпших результатів.
Брати участь у конференції такого масштабу нам було дуже цікаво. Адже завжди важливо
почути доповіді інших студентів, що приїхали з різних куточків країни, та їх наукових
керівників».
Єгор Єрмольченко, студент 6 курсу кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ»: «Свою наукову роботу
«Імітаційний зразок системи керування віртуальним дизелем» я виконав під керівництвом
професора А. О. Прохоренка. У ній ми розробили симулятор, який модулює керування
віртуальним дизелем. Ця робота нестандартна, вона вимагала навичок та вмінь працювати
з комп’ютером із сучасним програмним забезпеченням, таблицями та результатами
досліджень. Вона завершилась створенням незалежного електронного приладу для
вдосконалення процесів регулювання двигуна. Цей прилад будуть використовувати в
навчальному процесі на нашій кафедрі.
Мені було дуже важливо почути думку досвідчених спеціалістів про мою роботу, дізнатися
про наукові дослідження, які проводили студенти з багатьох міст України. Після закінчення
ХПІ бажав би працювати інженером-конструктором у АТ «Турбоатом», де проходив
переддипломну практику».
Іван Малимон, магістрант кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ», вже вдруге бере участь у
цій конференції (минулого року він одержав диплом учасника). Сьогодні Іван представив
доповідь «Аеродинамічне дослідження вісерадіальних дифузорів осьового компресора
ГТУ». Над цією темою він працював на 6 курсі під керівництвом професора кафедри
турбінобудування НТУ «ХПІ» Юрія Олексійовича Юдіна.
«Мета цієї роботи – знайти оптимальний варіант виконання вихідного дифузору компресора
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задля зменшення втрат у ньому та поліпшення розподілу повітряного потоку, – зауважує
Іван. – У результаті наших досліджень ми дійшли висновку, що, крім модернізації дифузора,
рекомендується відмовитися від випрямних решіток на виході з компресора. Дослідження
дозволяє зменшити металоємність компресора та дещо спростити його конструкцію, а також
покращити характеристики компресора на змінних режимах.
Мені було дуже цікаво взяти участь у конференції, яка організована на найвищому рівні. Уже
в травні я буду захищати свою магістерську роботу, у майбутньому хотів би вступати до
аспірантури».

Денис Боригін, студент 6 курсу кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ»: «Під керівництвом
завідувача кафедри професора О. П. Усатого ми з Максимом Вшивцевим, який вже закінчив
магістратуру, займалися розробкою уніфікованого ступеню високого тиску для першого
відсіку циліндра високого тиску турбіни К-310-23,5-3, яку виробляє АТ «Турбоатом». Цій
тематиці була присвячена моя доповідь, з якою виступив на сьогоднішній конференції у
секції «Газотурбінні установки і компресорні станції».
Наприкінці квітня на нашій кафедрі відбулася щорічна XV Міжнародна науково-технічна
конференція «Енергетичні та теплотехнічні процеси і обладнання». На ній я виступав з
доповіддю, присвяченою системному підходу до оптимального проектування турбомашин.
Саме цією темою я займався у своїй магістерській роботі.
У минулому семестрі я проходив дуальне навчання – 3 дні слухав лекції на кафедрі та 2 дні
працював інженером-конструктором у АТ «Турбоатом». Сподіваюсь, що після успішного
захисту дипломної роботи буду вступати до аспірантури».
Підготували Поліна Ніколенко та Ігор Гаєвий
Знімки Валерія Таємницького та Ігоря Гаєвого

    


