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with an improved automatic control system 

P. Koltun, РhD, Adjunct Ass. Prof – Victoria University, Melbourne, Australia, V. 

Klymenko, Doc. tech Sciences, prof., V. Soldatenko, РhD, Associate Professor, R. Teliuta, 

РhD, Senior Lecturer - Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, 

Ukraine 
 

28. Актуальні проблеми підвищення надійності процесу передачі електроенергії 

шляхом моніторингу експлуатаційного ресурсу  опор леп в польових умовах 

В. Бондаренко, асп., С. Серебренніков, проф., к.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 

 

29. Автоматизація процесу діагностики експлуатаційного ресурсу залізобетонних 

опор леп в умовах невизначеності 

В. Бондаренко, асп., С. Серебренніков, проф., к.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
 

30. Підвищення надійності сільських електричних мереж в умовах однофазного 

замикання на землю 

А. Котиш, доц., к.т.н., Т. Величко, ст. викл., Я. Гюльвердієв, магістрант - 

Центральноукраїнський національний технічний університет, А. Некрасов, доц., 

к.т.н. - Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

31. Вплив провалів напруги на роботу систем електропостачання підприємств 

хімічної промисловості 

О. Львов, магістрант, О. Козловський, доц., к.т.н., А. Орлович, проф., к.т.н. - 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

 
 

32. Ранжування операторів системи розподілу за поточним станом розподільчих 

електричних мереж та формування стимулюючих тарифів на передачу 

електроенергії 

К. Петрова, доц., к.т.н., С. Серебренніков, проф., к.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
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33. Мінімізація функції втрат активної потужності на основі оптимального 

розміщення фотоелектричних ДРГ в мережі 0,4 кВ 

А. Саченко, магістрант, А. Котиш, доц., к.т.н., І. Савеленко, доц., к.т.н. - 

Центральноукраїнський національний технічний університет 
 

34. Автоматизована система керування режимами енерговикористання побутовими 

споживачами у часі 

В. Михайловський, асп., С. Серебренніков, проф., к.т.н., О. Проводян, магістрант, Р. 

Юрченко, магістрант - Центральноукраїнський національний технічний університет 
 

35. Аналіз поточного стану проблеми функціонування енерготехнологічного 

комплексу сушіння твердих корисних копалин 

Д. Хоменко, магістрант, К. Петрова, доц., к.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
 

36. Оптимізація розміщення конденсаторних установок в електричних мережах 0,4-

10 кВ споживачів 

А. Заїць, магістрант, О. Сіріков, доц., к.т.н. - Центральноукраїнський національний 

технічний університет 
 

37. Електроопалення з теплоакумуляцією в житлових приміщеннях 

Р. Телюта, доц., к.т.н., О. Козловський, доц., к.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет, А. Телюта, викл. - Кропивницький коледж 

механізації сільського господарства 

 

38. Доцільність електроіндукційного опалення з акумуляцією тепла 

В. Клименко, проф., д.т.н., В. Комович, магістрант - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
 

39. Оцінка ефективності системи освітлення на промисловому підприємстві в 

програмному комплексі DIALUX 

О. Новікова, магістрант, Н. Гарасьова, доц., к.т.н., Т. Величко, ст.викл. - 

Центральноукраїнський національний технічний університет 
 

40. Аналіз енергоефективності системи паралельно працюючих насосів з 

регульованим електроприводом 

І. Буров, магістрант, Н. Гарасьова, доц., к.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
 

41. Недоліки нелінійних обмежувачів перенапруги 

І. Переверзєв, доц., к.т.н., А. Іващенко, магістрант - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
 

42. Методи розрахунків грозостійкості ліній електропередач 

І. Переверзєв, доц., к.т.н., Т. Величко, ст.викл., Ю. Капшитар, магістрант - 

Центральноукраїнський національний технічний університет 
 

43. Підвищення пропускної здатності високовольтних ліній електропередачі 

Т. Величко, ст.викл., Н. Гарасьова, доц., к.т.н., І. Переверзєв, доц., к.т.н. - 

Центральноукраїнський національний технічний університет 
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44. Обґрунтування конструкції блоку для вимірювання кріоскопічних температур 

розчинів 

О. Козловський, доц., к.т.н., Р. Телюта, доц., к.т.н., В. Клименко., проф., д.т.н. - 

Центральноукраїнський національний технічний університет 
 

45. Підвищення ефективності електроіндукційного опалення шляхом застосування 

теплоакумуляторів 

В. Комович, магістрант, В. Клименко, проф., д.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет, В. Ковальов, викл. - Кропивницький коледж 

механізації сільського господарства 
 

46. Модернізація котельного агрегату теплотехнологічного комплексу для 

використання твердого біопалива 

В. Клименко, проф., д.т.н., С. Поляков, магістрант - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
 

47. Сучасна технологія утилізації СО2 з відхідних газів виробництва біоетанолу 

А. Плотнік - комерційний директор ТОВ «ТРИКУТА ТРЕЙД», В. Клименко, проф., 

д.т.н., О. Скрипник, к.т.н. - Центральноукраїнський національний технічний 

університет 
 

48. Вплив роботи трансформаторів струму та напруги на похибки системи обліку 

електроспоживання 

А. Саченко, магістрант, А. Котиш, доц., к.т.н., С. Плєшков, доц., к.т.н. - 

Центральноукраїнський національний технічний університет 
 

49. Розробка стенду для дослідження частотно-регульованого асинхронного 

електроприводу 

А. Микитюк, асп., С. Серебренніков, проф., к.т.н., П. Плєшков, проф., к.т.н. -

Центральноукраїнський національний технічний університет 
 

50. Впровадження систем локальної рекуперації повітря для забезпечення 

оптимальних параметрів мікроклімату будівель навчальних закладів 

А. Микитюк, асп., П. Плєшков, проф., к.т.н., С. Плєшков, доц., к.т.н. - 

Центральноукраїнський національний технічний університет 
 

51. Нечітка модель для визначення вагових коефіцієнтів в системі керування 

генерацією активної потужності комбінованою електроенергетичною системою 

П. Плєшков, проф., к.т.н., С. Плєшков, доц., к.т.н., В. Зінзура, доц., к.т.н., В. 

Солдатенко, ст. викл., к.т.н. - Центральноукраїнський національний технічний 

університет 
 

52. Комп’ютерна імітаційна модель гібридної системи електропостачання з 

нечіткою моделлю визначення вагових коефіцієнтів в системі керування 

К. Вербицька, магістрант, В. Солдатенко, ст. викл., к.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
 

53. Ефективність використання комбінованих джерел енергії в системах 

теплопостачання 

Є. Шалова, магістрант, М. Бондаренко, магістрант, І. Савеленко, доц., к.т.н. - 

Центральноукраїнський національний технічний університет 
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54. Неруйнівні методи діагностування експлуатаційного ресурсу залізобетонних 

опор леп 

В., Бондаренко, асп., С. Серебренніков, проф., к.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
 

55. Застосування газогідратної технології для підвищення ефективнсті АГНКС 

М. Босий, ст. викладач, В. Клименко, проф., д.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
 

56. Порівняльний аналіз застосування газифікуючих агентів в газогенераторному 

процесі 

С. Конончук, к.т.н., В. Клименко, проф., д.т.н., В. Пукалов, доц., к.т.н. - 

Центральноукраїнський національний технічний університет 
 

57. Оптимізація режимів випікання в тунельних електричних печах харчових 

виробництв 

А. Орлович, проф., к.т.н., О. Співак, зав. лаб. - Центральноукраїнський національний 

технічний університет 
 

58. Комп’ютерне імітаційне моделювання нечіткої системи автоматичного 

регулювання напруги розподільних електричних мереж 

К. Зозуля, студ., В. Зінзура, доц., к.т.н. - Центральноукраїнський національний 

технічний університет 
 

59. Дворівнева інтелектуальна система автоматичного регулювання напруги 

електричних мереж 

П. Котиш, студ., В. Зінзура, доц., к.т.н. - Центральноукраїнський національний 

технічний університет 
 

60. Оптимальна система автоматичного керування рівнем показників якості 

електроенергії в електричних мережах 

П. Плєшков, проф., к.т.н., А. Котиш, доц., к.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет, А. Некрасов, доц., к.т.н. - Кременчуцький 

національний університет імені Михайла Остроградського 
 

61. Research of ways to increase energy efficiency of production at bakeries 

R. Halka, stud., P. Plieshkov, prof., Ph.D, І. Savelenko, Ph.D - Central Ukrainian National 

Technical University 
 

62. Дослідження впливу завад на якість функціонування каналів передачі даних на 

промислових підприємствах 

А. Суржок, студ., І. Савеленко, доц., к.т.н. - Центральноукраїнський національний 

технічний університет 
 

63.  Securement of the optimal microclimate parameters in accomodations of the 

educational institutions for children by implementation of the system of local air 

recuperation 

P. Plieshkov, prof., Ph.D, K. Petrova, Ph.D, І. Savelenko, Ph.D - Central Ukrainian 

National Technical University 
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СЕКЦІЯ № 2. АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА КОМП'ЮТЕРНО-

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Керівник: професор Сергій ОСАДЧІЙ 

Секретар: доцент Дмитро ТРУШАКОВ 

 

1. Mathematical modelling of rod piezoelectric transducers for automation systems 

C. Bazilo, Assoc. Prof., Dr. Tech. Sc. - Cherkasy State Technological University 
 

2. Рreparation of the structure of a fuzzy-neural nerwork for control process of power 

supply with solar panels and wind turbine 

Olena Holyk, Associate Professor, Ph.D tech. sci, Deputy Dean, Roman Zhesan, Associate 

Professor, Ph.D tech. sci, Оleksandr Holyk, student - Central Ukrainian National Technical 

University 
 

3. Creation of an information and communication system for monitoring territory street 

pollution in cities and towns of Ukraine 

N. Postoronko, pupil - Junior Academy of Sciences of Ukraine Kirovograd Region, D. 

Trushakov, Assos. Prof., PhD tech. Sci - Central Ukrainian National Technical University, 

Kropyvnytskyi, Ukraine 
 

4. Analysis of methods for defazzification of fuzzy sets 

А. Matsui, Phd, Associate Professor, А. Matsui, master, А. Loscinin, student, М. Didov, 

student - Central Ukrainian National Technical University 
 

5. Розробка функціональної схеми автоматизації промислової вентиляторної 

градирні з точки зору теорії автоматичного керування 

Р. Жесан, доц., к.т.н., О. Голик, доц., к.т.н., А. Грунтова, магістрант - 

Центральноукраїнський національний технічний університет 
 

6. Розробка системи керування роботом 6-DOF методом модельно-орієнтованого 

проектування 

А. Ніколенко, магістрант, В. Каліч, проф., к.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
 

7. Розробка системи контролю стану залізобетонних виробів  

А. Ткаченко, магістрант, В. Зозуля, доц., к.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
 

8. Метод модельно-орієнтованого проектування мехатронної системи 

В. Зозуля, доц., к.т.н. - Центральноукраїнський національний технічний університет 
 

9. Дослідження каналу вимірювання вологості повітря в зоні гігротермічної 

обробки печі 

І. Гудовичев, магістрант, В. Версаль, доц., к.т.н. - Центральноукраїнський  

національний технічний університет 
 

10. Розробка системи автоматичного керування квадрокоптера 

Є. Мажара, магістрант, В. Каліч, проф., к.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
 

 

 



Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві, 2020 

 

 

11. Особливості процесу сушки насіння сонячнику в зерносушарках різних типів 

С. Янишевський, магістрант, І. Єніна доц., к.т.н. - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
 

12. Застосування нейромережі з «тандем»-архітектурою для розв’язку оберненої 

задачі при вихрострумовому вимірювальному контролі 

В. Тичков, доц., к.т.н., А. Сторчак, асп., В. Гальченко, проф., д.т.н., Р. Трембовецька, 

доц., к.т.н. - Черкаський державний технологічний університет 
 

13. Overview of the use of small UAVs in multimedia space 

B. Kariazha, magister, O. Siryk, magister - Flight Academy of the National Aviation 

Institute 
 

14. Оптимізація режиму роботи групи теплового обладнання при опаленні 

коттеджного будинку 

Т. Клябіна, студ., К. Беглов, доц., к.т.н. - Одеський національний політехнічний 

університет 
 

15. Цифрові технології в обліковій діяльності: проблеми автоматизації 

Н. Лобода, доц., к.е.н., С. Стахів, бакалавр - Львівський національний університет 

імені Івана Франка, О. Чабанюк, доц., к.е.н. - Львівський торговельно-економічний 

університет 
 

16. Особливості математичного моделювання динаміки рівня рідини в барабанному 

парогенераторі 

Н. Ложечнікова, асп., В. Ложечніков, доц., к.т.н. - Одеський національний технічний 

університет 
 

17. Передумови інноваційного розвитку підприємства в умовах цифрової 

трансформації економіки 

В. Дубницький, проф., д.е.н., О. Нефедова, магістрант - Український державний 

хіміко-технологічний університет 
 

18. Підвищення цукристості буряка за рахунок розробки оптимального фільтру 

І. Березюк, доц., к.т.н., Я. Добровольський, магістрант - Центральноукраїнський 

національний технічний університет 
 

19. Розробка та дослідження автоматизованої системи динамічного поосного 

зважування автомобілів 

Д. Трушаков, доц., к.т.н., О. Дідик, доц., к.т.н., О. Гержов, магістрант - 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

 

20. Стабілізація температури теплоносія в камері ескімогенератора 
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