
ЗВІТ 

ПРО РОБОТУ 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ 

КОМПЛЕКСІ» 

 

ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

енергетичних систем в агропромисловому комплексі» проходила в рамках ХХIІ 

Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку 

агропромислового комплексу та сільських територій» 5-7 жовтня 2021 року в 

м. Дубляни. 

 Робота конференції здійснювалася у двох секціях: «Електротехнічні 

системи: моделювання, матеріалознавство, сучасні технології» (голова – д.т.н., 

проф. Калахан О. С.) та «Сучасні енергозберігаючі технології в 

природокористуванні» (голова – к.т.н., проф. Сиротюк В. М.).  

На конференції заслухано 21 наукову доповідь, які охоплювали наступну 

тематику: 

 Моделювання електротехнічних та електромеханічних систем. 

 Сучасні електротехнічні матеріали, поверхневе оброблення, захист 

енергетичного обладнання та елементів електротехнічних систем. 

 Електротехнічні системи електроспоживання. 

 Автоматизований електропривод. 

 Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. 

 

У конференції приймали участь науковці Республіки Польща, 

представники корпорацій та компаній, викладачі, аспіранти, студенти 

факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського 

національного аграрного університету. Активну участь у роботі конференції 

взяла представницька делегація науковців Фізико-механічного інституту ім. 

Г.В. Карпенка Національної академії наук України (м. Львів): д.т.н. Звірко О.І., 

д.т.н. Никифорчин Г.М., д.т.н. Студент М.М., к.т.н. Веселівська Г.Г., закладів 

вищої освіти України: д.т.н. Поліщук Л. К. (Вінницький національний 

технічний університет), к.т.н., Закієв В (Національний авіаційний університет). 

Аналіз і підсумки секційних засідань здійснив на спільному засіданні 

голова оргкомітету конференції проф. Калахан О. С. Конференція засвідчила, 

що науково-педагогічний колектив факультету механіки, енергетики та 

інформаційних технологій успішно працює над розробленням і впровадженням 

науково-обґрунтованих систем енергозбереження, здійснює моделювання 

електротехнічних і електромеханічних систем для суттєвого підвищення їх 

ефективності.   

 



Враховуючи прикладну значимість проведення науково-практичної 

конференції її учасники ухвалили: 

1. Здійснювати прикладні дослідження, що пов’язані з 

енергозбереженням, враховуючи можливості кооперації в цьому плані наукових 

установ (науково-дослідних інститутів) Національної академії наук України, 

Національної академії аграрних наук України, вітчизняних та зарубіжних 

університетів. Розширити участь у міжнародних наукових проектах, 

направлених на вирішення енергетичних проблем сільського господарства. 

2. Створити необхідні умови та посилити мотивацію до участі у науково-

дослідній роботі студентської молоді. Покращити умови проведення науково-

дослідної роботи студентів, діяльність студентських наукових гуртків при 

кафедрах тощо. 

3. Інтенсифікувати пошук інвестицій для розвитку інфраструктури 

наукових досліджень. 

4. Використати матеріали конференції у навчальному процесі, при 

плануванні наступних наукових заходів (міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференцій, практичних семінарів, круглих столів тощо) з 

проблематики розвитку енергетичних систем.  

 

 

 

 


