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Студенти кафедри електричних машин мають високий рівень підготовки, охоче
демонструють набуті знання, беручи участь і перемагаючи у Всеукраїнській студентській
олімпіаді та Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт.
ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини і апарати»
багато років проходить у Кременчуцькому національному університеті імені М. О.
Остроградського. Уже багато років готує наших студентів до участі у конкурсі доцент Олена
Юріївна Юр’єва, під її керівництвом політехніки з 2008 і до 2020 року вибороли в особистому
заліку 14 призових місць (7 перших, 3 других та 4 третіх), у командному заліку – 11 (7, 2, 2).
Другий тур Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів студентських наукових робіт
приймають такі базові ЗВО: Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського (спеціальність «Електричні машини і апарати»), Дніпровський державний
технічний університет, м. Кам’янське (спеціальність «Електротехніка та електромеханіка»),
Криворізький національний університет (галузь «Гірництво», секція «Гірнича
електромеханіка»), Одеський національний морський університет (галузь «Суднобудування
та водний транспорт», секція «Електротехніка та електромеханіка»), Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв (галузь
«Суднобудування та водний транспорт», секція «Електрообладнання та автоматика суден»).
Міжнародні конкурси студентських наукових робіт відбувалися у Кременчуцькому
національному університеті імені Михайла Остроградського (спеціальність
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»), Одеській національній академії
харчових технологій, Міжнародний конкурс «Black Sea Science» за напрямом «Відновлювані
джерела енергії та охорона навколишнього середовища».
І завжди студенти кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» поверталися до рідного
університету переможцями. В останні роки кількість дипломів сягала 15 – від першого до
третього ступеня, причому завжди переважали дипломи вищого ґатунку. Це перемоги не
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лише студентів, а й усіх викладачів кафедри. Найбільшу кількість переможців підготували
завідувач кафедри Володимир Іванович Мілих та професор кафедри Валентина
Володимирівна Шевченко.
У Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (за 2008–2020 роки) 83 роботи
студенів кафедри отримували високі оцінки і посідали призові місця: 37 перших, 28 других і
18 третіх. Це один з найкращих показників серед усіх кафедр НТУ «ХПІ» та інших закладів
вищої освіти України.
Ми пишаємося нашими переможцями, студентами-науковцями кафедри електричних машин
НТУ «ХПІ»!
Лариса Шилкова, старший викладач кафедри, доктор філософії.
Пам’ятне фото на честь 100-річчя кафедри – студенти-переможці 2020 року зі своїми
науковими керівниками: 1 ряд – доцент Андрій Єгоров, професор Валентина Шевченко,
завідувач кафедри Володимир Мілих, старший викладач Лариса Шилкова, доцент Олена
Юр’єва; 2 ряд – доцент Віктор Шайда, Дмитро Мушенко (Е-Н220а), Віталій Профатілов (Е-
Н219а), Ірина Сороколіт (Е-М220а), Артем Орлов (Е-М220а), доцент Олексій Дунєв; 3 ряд –
Олександр Вишняк (Е-М220а), Павло Вакулик (Е-М219а), Михайло Тимін (Е-Н219а),
Олександр Корсаков (Е-М220а), Дмитро Чечин (Е-217са).


