
09 грудня 2020 р. на кафедрі відбулася Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція  (секція «Машиновикористання в землеробстві»). З 

доповідями виступили 39 здобувачів вищої освіти: 

1. Сідельник В.А. 24 МБ АІ «Обґрунтування конструктивних та режимних 

параметрів активного гвинтового стеблепідйомника для збирання 

полеглих хлібів». 

2. Клецко І.М. 21МБАІ «Обґрунтування доцільності отримання біогазу в 

Україні». 

3. Шиленко А.С.21МБАІ «Удосконалення поливу та режимів краплинного 

зрошення в умовах закритого грунту». 

4. Постол О.Г.21МБАІ «Обґрунтування доцільності використання 

альтернативного палива». 

5. Дімітров І.С. 21АІ «Особливості документообігу на приватній пасиці». 

6. Іваненко С.Г. 21АІ «Вирощування сої на крапельному зрошені». 

7. Ярошенко І.О. 21 АІ «Система обробітку ґрунту при вирощуванні 

органічної продукції». 

8. Сопін А.О. 21АІ «Використання безпілотних літальних апаратів при 

десикації ріпаку озимого». 

9. Муравйов І.І., 21МБАІ «Обґрунтування засобів механізації для 

передпосівного обробітку ґрунту під просапні культури». 

10. Подрєзов В.І., 21МБАІ «Обґрунтування технологічного процесу 

міжрядного обробітку посівів просапних культур з використанням 

ротаційної борони». 

11. Шепілов В.А., 21МБАІ «Обґрунтування технологічного процесу 

міжрядного обробітку посівів просапних культур з використанням 

пружинної борони» 

12. Лебедєв В.А., 21МБАІ «Обґрунтування схеми та параметрів посівного 

агрегату». 

13. Жмаєва О.С., 21МБАІ «Обґрунтування схеми та параметрів 

транспортно-технологічних засобів малої механізації для їх 

використання у сільськогосподарському виробництві». 

14. Нижник О.А., 21МБАІ «Обґрунтування способу та засобів механізації 

для розселення трихограми в технологічному процесі біологічного 

захисту культурних рослин». 

15. Бородін А.О., 21МБАІ «Обґрунтування технологічного процесу 

міжрядного обробітку посівів просапних культур з використанням 

борони ротаційної пружинної». 

16. Абдурахманов М.А., 21МБАІ «Дослідження надійності двигунів 

тракторів і комбайнів». 

17. Алієв Рєнат Ділавер Огли, 21МБАІ «Дослідження експлуатаційної 

надійності збиральних комплексів». 



18. Паршин В.І., 21МБАІ «Розроблення нової технології сервісного 

обслуговування сільськогосподарської техніки агропромислових 

підприємств Мелітопольського району Запорізької області». 

19. Лебедєв Є.А., 21МБАІ «Удосконалення конструктивної схеми та 

параметрів пневматичної сівалки точного висіву для її використання». 

20. Король М.В., 21МБАІ «Обґрунтування режимів роботи штангових 

оприскувачів». 

21. Тіторов М.С., 21МБАІ «Удосконалення технологічного процесу 

міжрядного обробітку». 

22. Владіміров О.В., 21МБАІ «Удосконалення технологічного процесу 

основного обробітку ґрунту». 

23. Данилевський С.А., 21МБАІ «Обґрунтування засобів механізації для 

весняного обробітку ґрунту за технологією Strip-till в умовах півдня 

України». 

24. Лобода А.О., 21МБАІ     «Обґрунтування засобів механізації для 

осіннього обробітку ґрунту за технологією Strip-till в умовах півдня 

України». 

25. Зенін О.О., 21МБАІ «Обґрунтування засобів механізації для збирання 

незернової частини врожаю». 

26. Литвиненко І.В., 21МБАІ «Обґрунтування параметрів удосконаленої 

конструкції проріджувача сходів цукрових буряків в технологіях їх 

вирощування». 

27. Стешенко В.Ю., 21МБАІ «Обґрунтування параметрів удосконаленої 

конструкції начіпного ярусного плуга». 

28. Шостак С.А., 21МБАІ «Обґрунтування впливу механізованого 

обробітку ґрунту на його ущільнення при проведенні польових робіт в 

умовах посушливого клімату півдня України». 

29. Шиленко А.С., 21МБАІ «Обґрунтування екологічно безпечних 

властивостей мобільних засобів при виробництві сільськогосподарської 

продукції». 

30. Клецко І.М., 21МБАІ «Удосконалення механізованого процесу 

глибокого обробітку ґрунту способом копання». 

31. Мозговий Сергій Андрійович, 21МБАІ «Удосконалення сервісного 

обслуговування автомобілів». 

32. Москівець В.Р., 21МБАІ «Обґрунтування ефективного використання 

машин та засобів механізації при виробництві озимої пшениці». 

33. Савонік М.С., 21МБАІ «Обґрунтування процесу ефективного внесення 

мінеральних добрив». 

34. Пурик Д.В., 21МБАІ «Удосконалення технології післязбиральної 

обробки зерна». 

35. Павленко Є.Є., 21МБАІ «Обґрунтування механізованої технології 

виробництва озимої пшениці». 

36. Петров П.А., 21МБАІ «Розробка механізованої енергозберігаючої 

технології вирощування соняшнику». 



37. Мосьпан Дмитро Васильович, 21МБАІ «Обґрунтування механізованої 

енергозберігаючої технології післязбиральної обробки зерна». 

38. Постол О.Г., 21МБАІ «Розробка лемішно-відвального причіпного плуга 

загального призначення для агрегатування з тракторами тягового 

класу 8». 

39. Інува Самсон Аріко, 24МБАІ «Підвищення ефективності процесу 

змішування та навантаження органо-мінерального компосту із 

обґрунтуванням параметрів навантажувача – змішувача». 


