СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
11 квітня 2017 року, 1300–1700
12 квітня 2017 року, 900–1200
аудиторія 1121
СЕКЦІЯ № 1 (ауд. 1121)
Діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження.
Енергетика та енергетичні системи.
Електричні машини та апарати.
Електромеханічні системи.
Методи моделювання та оптимізації.
Керівник СТАРОСТІН Сергій Станіславович, д.т.н., доц., завідувач
кафедри АКІТ.
Секретар НОЖЕНКО Вікторія Юріївна, асистент кафедри САУЕ.
СЕКЦІЯ № 2 (ауд. 1121)
Проблеми вищої школи.
Комп’ютерні технології в освіті та виробництві.
Лабораторне обладнання.
Інновації в освіті та виробництві.
Автоматизація.
Керівник ЧОРНИЙ Олексій Петрович, д.т.н., професор, директор ІЕЕСУ.
Секретар ЛЕЩУК Олексій Юрійович, асистент кафедри АКІТ.

Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
Інститут електромеханіки,
енергозбереження і систем управління
Карагандинський державний індустріальний університет

XV Міжнародна науково-технічна конференція
молодих учених і спеціалістів
«ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ
СИСТЕМИ. МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ
ТА ОПТИМІЗАЦІЇ»

ПРОГРАМА

11–12 квітня 2017 р.
Україна, Кременчук

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
11 квітня, вівторок
900–1030
1030–1200
1200 –1300
1300–1700

реєстрація учасників конференції (ауд. 1121)
пленарне засідання, присвячене відкриттю конференції
(ауд. 1121)
перерва, ознайомлення з лабораторіями кафедр ІЕЕСУ
секційне засідання (ауд. 1121)

12 квітня, середа
900 –1200
1200–1400
1400–1500

секційне засідання (ауд. 1121)
перерва, спілкування, творчі дискусії
пленарне засідання, присвячене закриттю конференції
(ауд. 1121)

Робочі мови конференції: українська, англійська.
Регламент роботи конференції:
доповідь на пленарному засіданні – до 30 хв.;
доповідь на секційному засіданні – до 10 хв.
Адреса організаційного комітету конференції:
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600,
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського.
Телефони: (05366) 3-11-47 – кафедра АКІТ;
Факс: (05366) 3-60-00 з поміткою ESMO’2017;
E-mail: esmo.krnu@gmail.com

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
11 квітня 2017 року, 1000–1200
ауд. 1121
1. Відкриття конференції
Загірняк М.В., д.т.н., професор, голова програмного комітету
конференції, ректор Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
2. Вітальне слово
Жаутиков Б. А., д.т.н, професор, ректор Карагандинського
державного індустріального університету
3. Феномен близнюків і двійників в структурній організації і
еволюції об'єктів електромеханіки
Шинкаренко В.Ф., д.т.н., професор, завідувач кафедри
електромеханіки Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
4. Технології енергетичного моніторингу та ефективного
використання енергоресурсів при теплозабезпеченні
багатоповерхових будинків з централізованим
теплопостачанням
Перекрест А. Л., к.т.н, доцент, доцент кафедри автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих
технологій
Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського
5. Інформація про порядок роботи конференції
Чорний О. П., д.т.н., професор, голова оргкомітету конференції,
директор Інституту електромеханіки, енергозбереження та систем
управління
Кременчуцького
національного
університету
імені Михайла Остроградського.

