


Передбачається робота секцій за 
такими науковими напрямами: 

 
1. Загальні питання та елементи 

електротехнічних комплексів та 
систем. 

2. Енергозбереження засобами 
електротехніки та електромеханіки. 

3. Математичне моделювання 
електротехнічних комплексів та 
систем. 

4. Електромеханічні системи з 
електроприводами постійного та 
змінного струму. 

5. Лабораторне обладнання та 
випробувальні стенди для 
дослідження електротехнічних та 
електромеханічних систем. 

6. Електричні мережі та обладнання 
електричних станцій та систем. 

7. Джерела та споживачі електричної 
енергії. 

8. Регулювання якості електричної 
енергії. 

9. Електричні транспортні засоби. 
10. Електромеханічні системи 

автоматизації. 
11. Робототехнічні системи. 
12. Відновлювальні джерела енергії. 
 

Умови проведення конкурсу 
 

У конкурсі можуть брати участь 
студенти / учні та студентські / учнівські 
колективи (не більше 2 осіб). Керівником 
роботи може бути лише представник 
навчального закладу, в якому навчаються 
автори. 

Подані роботи повинні бути 
закінченими науково-дослідними чи 
науково-практичними роботами 
студентів / учнів, що відображають 
результати самостійно проведених 
досліджень з актуальних питань 
електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки. 

На конкурс можуть бути подані 
відповідно перероблені дипломні та 
курсові роботи (проекти). 

Всі представлені роботи повинні мати 
наукове чи прикладне значення або бути 
впроваджені у виробництво чи 
навчальний процес. 

Автори кращих робіт будуть 
запрошені галузевою конкурсною 
комісією на підсумкову науково-
практичну конференцію, яка 
відбудеться 16 травня 2019 року. 
Переможці конкурсу у кожній секції 
будуть визначені за результатами 
вищезазначеної конференції.  

Наукові роботи, подані на конкурс, не 
повертаються. На конкурс не 
приймаються роботи, які подавалися на 
інші конкурсні змагання та були 
удостоєні премій. 

Вимоги 
до оформлення конкурсних робіт 

 
Наукові роботи повинні бути 

оформленні відповідно до Положення 
«Про Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт з 
природничих, технічних і 
гуманітарних наук».  

Зразок роботи та шаблон для її 
написання можна завантажити з веб-
сайту: 
 

http://feeem.vntu.edu.ua/contest/ 
 
 

Отримати більш детальну інформацію 
щодо конкурсу можна за телефоном: 

+38 099 1914612 
(Розводюк Михайло Петрович) 

contestenergo@vntu.edu.ua 
(пошта конкурсу) 

або на веб-сайті конкурсу 
 
 
Роботи приймаються до 30 квітня 2019 р. 

 
за адресою: 

 
21021, м. Вінниця, 

Хмельницьке шосе, 95, Вінницький 
національний технічний університет, 

факультет електроенергетики та 
електромеханіки 
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