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Кількість студентів які брали участь у зарубіжних наукових конференціях, кількість 

доповідей за участю студентів і назви конференцій – 4 студентів: 

Кравченко Марина Павлівна, Уколова Ольга Сергіївна, Ус Ганна Олександрівна, Чорнуха 

Мирослава Миколаївна взяли участь у Європейський конгрес «Perspektywy Women in 

Tech Summit 2019» Європейського проекту «IT for SHE» який проходив з 13-

14 листопада 2019 року у м. Варшава Республіка Польща 

 

на Міхнародній науково-технічній конференції молодих вчених та студентів 

«Інновації молоді – машинобудуванню», секція "Динаміка і міцність машин". – К: НТУУ 

«КПІ», 2019 р.  

 – 36 доповідей  

1 доповідь секція «Технологія машинобудування»,  

2 доповіді секція «Прикладна механіка» 

 

доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2019»  
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при складних навантаженнях  (співавтори: Шидловський М. С., Заховайко О. П., Димань М. 

М.,  Мусієнко О. С.) 

 

16 міжнародна науково-практична конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 

"Ресурсозберігаючі технології та обладнання", Київ-2019, 22-23 квітня: 

41. Штефан Н.І.,  Ясеньчук В.В. (студент); ; Назва доповіді - Окремий випадок визначення 

узагальненого інтеграла енергії. 

42. Штефан Н.І., Хоменко М.В. (студент); Назва доповіді - Рівняння поступального руху тіла 

змінної маси ; 

43. Штефан Н.І., Сацердотов О.О. (студент);Назва доповіді -  Застосування функції Рауса при 

вивченні сферичного руху тіла. 

44. Штефан Н.І.,  Ковальов Р.В. (студент);  Назва доповіді - Дві основні задачі в теорії 

потенціального силового поля. 

 

24 Всеукраїнська науково-практична конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 

"Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів", Київ-2019, 

22-23 квітня: 

45. Штефан Н.І.,  Чорна В.О. (студент); Назва доповіді - Врахування добового обертання Землі 

при визначенні прискорення літака.  

46.  Штефан Н.І.,Кот А.С. (студент); Назва доповіді -  Побудова механічних систем, які є 

аналогами електричних . 

 

доповіді на на  ХІХ Міжнародній науково - технічній конференції «Прогресивна техніка, 

технологія та інженерна освіта», Київ, 2019 р 

47. Одудько Д.Г. Характеристики жорсткості засобів остеосинтезу кінцівок при просторовому 

навантаженні (у співавторстві з Шидловський М.С., Димань М.М., Заховайко О.П.) 

48. Тріфонов С.О. Жорсткість фіксації переломів щелеп при дії фізіологічних навантажень (у 

співавторстві з Шидловський М.С., Мусієнко О.С., Заховайко О.П., Павличук Т.О.) 

 

XVII  Міжнародна  наук.-практ. конференція молодих вчених та студентів “Сучасні 

проблеми наукового забезпечення енергетики”. Тези доповідей. – Київ, 23-26 квітня 

2019  

49. Дзерун М.С.(студент), Федоров В.М. Про використання нелінійності характеристики 

маятникової коливальної системи для знаходження початкових умов її руху //. – с.4. 
 


