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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова:  

Михайлова Людмила Миколайвна – в.о. директора навчально-наукового 

інституту енергетики, ПДАТУ. 

Заступник голови:  

Гарасимчук Ігор Дмитрович – завідувач кафедри електротехніки, 

електромеханіки і електротехнологій, ПДАТУ. 

Члени комітету: 

Гоголь Інна Анатоліївна  – начальник  відділу Міжнародної та навчально-

виробничої практики і працевлаштування, 

ПДАТУ. 

Потапський Павло Васильович  – доцент кафедри електротехніки, 

електромеханіки і електротехнологій, ПДАТУ. 

Дубік Віктор Миколайович  – доцент кафедри енергозберігаючих технологій 

та енергетичного менеджменту, ПДАТУ. 

Вільчинська Дарія Володимирівна - асистент кафедри енергозберігаючих 

технологій та енергетичного менеджменту, 

ПДАТУ. 

Хворостовський Віктор Георгійович – асистент кафедри електротехніки, 

електромеханіки і електротехнологій, ПДАТУ. 

Козак Олександр Володимирович – асистент кафедри електротехніки, 

електромеханіки і електротехнологій, ПДАТУ. 

Думанський Олександр Васильович - асистент кафедри енергозберігаючих 

технологій та енергетичного менеджменту, 

ПДАТУ. 

Оленюк Олександр Анатолійович – асистент кафедри електротехніки, 

електромеханіки і електротехнологій, ПДАТУ. 

 

 

 

 

 

 

Технічна підтримка: 

Гарасимчук Ігор Дмитрович – завідувач кафедри енергетики та 

електротехнічних систем АПК ПДАТУ 

 

 



Програма роботи конференції 

 

1100 – Відкриття конференції (ауд. 5 к.3) 

Вітальне слово голови оргкомітету  

 

Михайлової Людмили Миколаївни – в.о. директора навчально-наукового 

інституту енергетики, ПДАТУ. 

Гоголь Інни Анатоліївни  – начальника  відділу Міжнародної та навчально-

виробничої практики і працевлаштування, 

ПДАТУ. 

Гарасимчука Ігора Дмитрович – завідувача кафедри електротехніки, 

електромеханіки і електротехнологій, ПДАТУ. 

 

Доповіді здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітннього 

ступення «Магістр»  спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка»: 

1. Басістий Олександр Михайлович  

Тема доповіді:  «Організація інженерної служби з експлуатації 

електрообладнання та засобів автоматизації». 

2. Баламутовський Дмитро Васильович 

Тема доповіді:  «Технічна документація енергетичної служби 

господарства». 

3. Єлін Сергій Дмитрович 

Тема доповіді:  «Організація взаємовідносин між енергосистемою і 

сільськогосподарськими споживачами». 

4. Хома Сергій Любомирович 

Тема доповіді:  «Організація ремонту повітряних ліній напругою до і 

вище 1000В». 

5. Ткачук Денис Вікторович 

Тема доповіді:  «Забеспечення надійності при експлуатації повітряних 

ліній». 



6. Федчишин Вадим Олегович 

Тема доповіді:  «Забеспечення надійності при експлуатації кабельних 

ліній. Дотримання струмових і теплових режимів». 

7. Шімон Дмитро Васильович 

Тема доповіді:  «Профілактичні випробовування електрообладнання. 

8. Сіньков Назар Іванович 

Тема доповіді:  «Експлуатація пристроїв релейного захисту і 

автоматики». 

9. Скіпор Ілля Васильович 

Тема доповіді: «Експлуатація споживчих підстанцій».  

10. Жарновський Володи-мир Анатолійович 

Тема доповіді: «Випробовування комутаційних апаратів після 

ремонту».   

11. Полудняк Олександр Вікторович 

Тема доповіді:  «Ремонт і випробовування комплектних розподілчих 

пристроїв». 

12. Пасло Анатолій Анатолійович 

Тема доповіді: «Особливості першого вмикання трансформатора після 

монтажу». 

13. Гаврилюк Лілія Леонідівна 

Тема доповіді: «Особливості експлуатації трансформаторів 10/0,4 кВ у 

сільських електричних мережах». 

14. Касперська Тетяна Вікторівна 

Тема доповіді: «Огляд, дефектація і підготовка електричної машини до 

ремонту». 

15. Коваль Іван Олександрович 

Тема доповіді: «Технічне обслуговування трансформаторів». 

16. Ґедзь Юрій Миколайович 

Тема доповіді: «Статистика відмов і аналіз пошкоджуваності 

електричних двигунів  у сільському господарстві». 



17. Стасюк Сергій Олександрович 

Тема доповіді: «Методи і особливості захисту електродвигунів від 

аварійних і анормальних режимів роботи». 

18. Ніколаєв Андрій Олексійович 

Тема доповіді: «Технічне обслуговування, поточний ремонт  і 

діагностування електричних двигунів». 

19. Гнатюк Володимир Іванович 

Тема доповіді: «Випробовування електричних машин після ремонту». 

20. Гораш Анатолій Русланович 

Тема доповіді: «Експлуатація внутрішніх електропроводок». 

21. Савицький Микола Гененадійович 

Тема доповіді: «Експлуатація світлотехнічного обладнання». 

22. Тарасов Сергій Едуардович 

Тема доповіді: «Експлуатація електротеплових установок». 

23. Семенів Степан Васильович 

Тема доповіді: «Експлуатація зварювальних електроустановок». 

24. Кузьма Іван Мирославович 

Тема доповіді: «Експлуатація розподільчих пристроїв, пускової і 

захисної апаратури напругою до 1000 В». 

25. Фурманчук Іван Іванович 

Тема доповіді: «Експлуатація основних типових елементів засобів 

автоматизації». 

26. Христоріз Дмитро Олександрович 

Тема доповіді: «Ремонт пускової, захисної, регулювальної апаратури і 

розподільчих пристроїв напругою до 1000 В». 

27. Адамчук Олександр Петрович 

Тема доповіді: «Експлуатація Електроустановок у твариництві». 

28. Мізюк Валентин Вікторович 

Тема доповіді: «Експлуатація пересувних електрифікованих машин, 

установок, інструменту і пристроїв занулення». 


