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Адреса: 
Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
інститут" (НТУ "ХПІ"), вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002.  
 

Проїзд: 
від залізничного вокзалу та автовокзалів – на метро до станції 
"Пушкінська" або до станції "Архітектора Бекетова". 
 

Робочі мови конференції: 
українська, російська.  
 

Контактні дані: 
Марченко Андрій Петрович, д.т.н., професор, проректор з наукової 
роботи НТУ "ХПІ" – голова галузевої конкурсної комісії ((057)7004034); 
 Погрібний Микола Андрійович, к.т.н., професор, декан механіко-
технологічного факультету НТУ "ХПІ" – заступник голови галузевої 
конкурсної комісії ((057)7076653); 
 Березуцький В’ячеслав Володимирович, д.т.н., професор, завідувач 
кафедри охорони праці і навколишнього середовища НТУ "ХПІ" – 
заступник голови галузевої конкурсної комісії ((057)7076665); 
 Шоман Ольга Вікторівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри 
геометричного моделювання та комп’ютерної графіки НТУ "ХПІ"  – 
заступник голови галузевої конкурсної комісії ((057)7076431); 
 Сидоренко Олена Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри геометричного 
моделювання та комп’ютерної графіки НТУ "ХПІ" – секретар галузевої 
конкурсної комісії ((057)7076431). 
 

Регламент: 
тривалість доповіді на конференції – до 7 хв. 
 

Технічні засоби: 
комп’ютер з цифровим проектором. 



ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 
ГОЛОВА 

Марченко Андрій Петрович, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, академік АН вищої школи України, член-кореспондент Інженерної 
академії України, проректор з наукової роботи НТУ "ХПІ" (м. Харків). 

 
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ: 

Погрібний Микола Андрійович, к.т.н., професор, декан механіко-
технологічного факультету НТУ "ХПІ" (м. Харків); 
Шоман Ольга Вікторівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри геометричного 
моделювання та комп’ютерної графіки (ГМКГ) НТУ "ХПІ" (м. Харків);  
Березуцький В’ячеслав Володимирович – д.т.н., професор, завідувач кафедри 
охорони праці і навколишнього середовища (ОПіНС) НТУ "ХПІ" (м. Харків). 

 
СЕКРЕТАР 

Сидоренко Олена Сергіївна – к.т.н., доцент кафедри ГМКГ НТУ "ХПІ" 
(м. Харків). 

 
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Адаменко Микола Ігорович – д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки 
життєдіяльності Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
(м. Харків); 
Аушева Наталія Миколаївна – д.т.н., доцент, професор кафедри автоматизації 
проектування енергетичних процесів і систем Національного технічного 
університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського" (НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", м. Київ); 
Бойчук Олександр Васильович – к.мист., професор, заслужений діяч 
мистецтв України, професор кафедри дизайну Харківської державної академії 
дизайну і мистецтв (ХДАДМ, м. Харків); 
Ванін Володимир Володимирович – д.т.н., професор, заслужений працівник 
народної освіти України, декан фізико-математичного факультету НТУУ "КПІ 
ім. Ігоря Сікорського" (м. Київ); 



Васіна Олена Валентинівна – к.мист., доцент, доцент кафедри дизайну 
ХДАДМ (м. Харків); 
Гнатушенко Володимир Володимирович – д.т.н., професор, завідувач 
кафедри автоматизованих систем обробки інформації Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара (ДНУ ім. О. Гончара, 
м. Дніпро); 
Голобородько Віталій Миколайович – к.т.н., професор, професор кафедри 
інженерно-технічних дисциплін ХДАДМ (м. Харків); 
Ковальов Юрій Миколайович – д.т.н., професор, завідувач кафедри 
комп’ютерних технологій дизайну і графіки Національного авіаційного 
університету (м. Київ); 
Корчинський Володимир Михайлович – д.т.н., професор, завідувач кафедри 
електронних засобів телекомунікацій ДНУ ім. О. Гончара (м. Дніпро); 
Куценко Леонід Миколайович – д.т.н., професор, професор кафедри 
інженерної та аварійно-рятувальної техніки Національного університету 
цивільного захисту України (НУЦЗУ, м. Харків); 
Мартин Євген Володимирович – д.т.н., професор, завідувач кафедри 
управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Львів); 
Найдиш Андрій Володимирович – д.т.н., професор, завідувач кафедри 
прикладної математики та інформаційних технологій Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
(м. Мелітополь); 
Ніцин Олександр Юрійович – д.т.н., професор, професор кафедри ГМКГ 
НТУ "ХПІ" (м. Харків); 
Пилипака Сергій Федорович – д.т.н., професор, завідувач кафедри нарисної 
геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну Національного університету 
біоресурсів і природокористування (м. Київ); 
Плоский Віталій Олексійович – д.т.н., професор, академік АН вищої освіти 
України, академік Академії будівництва України, проректор з наукової роботи 
та міжнародних зв’язків Київського національного університету будівництва і 
архітектури (м. Київ); 



Соболь Олександр Миколайович – д.т.н., с.н.с., начальник кафедри 
управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту НУЦЗУ 
(м. Харків); 
Тормосов Юрій Михайлович – д.т.н., професор, професор кафедри 
холодильної та торговельної техніки і механіки Харківського державного 
університету харчування та торгівлі (м. Харків); 
Турчин Владислав Вікторович – к.мист., доцент, учений секретар ХДАДМ 
(м. Харків); 
Хворост Микола Васильович – д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони 
праці і безпеки життєдіяльності Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків); 
Черніков Олександр Вікторович – д.т.н., професор, завідувач кафедри 
інженерної та комп’ютерної графіки Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету (м. Харків); 
Воронцова Ірина Володимирівна – інженер-програміст І категорії кафедри 
ГМКГ НТУ "ХПІ" (м. Харків); 
Остапенко Тетяна Михайлівна – інженер ІІ категорії відділу науково-
технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи НТУ "ХПІ" (м. Харків). 

 



ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

27 березня 
 

 1400–1700 – реєстрація учасників 
Місце проведення: аудиторія № 602 кафедри геометричного моделювання 

та комп’ютерної графіки, 6-й поверх навчального корпусу № 1 (корпус У1) 
НТУ "ХПІ". 
 

 1400–1700 – технічна підготовка, налаштування учасниками своїх 
презентацій для доповідей 

Місце проведення: аудиторія № 602 кафедри геометричного моделювання 
та комп’ютерної графіки, 6-й поверх навчального корпусу № 1 (корпус У1) 
НТУ "ХПІ". 
 

 1530 – загальні збори 
Місце проведення: аудиторії №№ 602, 603 кафедри геометричного 

моделювання та комп’ютерної графіки, 6-й поверх навчального корпусу № 1 
(корпус У1) НТУ "ХПІ". 
 
 

 
 



28 березня 
 
 1000–1030 – Відкриття конференції. Пленарне засідання 

Місце проведення: аудиторія № 12 головного (ректорського) корпусу 
НТУ "ХПІ". 

 
 1030–1100 – перерва, кава-брейк 

 
 1100–1300 – засідання секцій "Ергономіка" та "Прикладна 

геометрія, інженерна графіка"  
 
 1300–1400 – обідня перерва 
 
 1400–1600 – засідання секції "Прикладна геометрія, інженерна 

графіка"  
 

 1630 – круглий стіл  
 



Секція 
"ЕРГОНОМІКА" 

 
Місце засідання: аудиторія № 1 (2-й поверх) електротехнічного корпусу 

НТУ "ХПІ". (28 березня, 1100–1300) 
 
Доповіді:  

 
1. СОЛОДОВНИК І.В. Українська інженерно-педагогічна академія 

(м. Харків). Дослідження функціонального стану та адаптаційних 
можливостей студентів у процесі навчання. 

2. МАРЧЕНКО Ю.М. Національний університет Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба (м. Харків). Розробка інформаційної моделі контролю 
технічного стану озброєння та техніки РТБ. 

3. НЕБЕЛЮК В.І. Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності (м. Львів). Дослідження ергономічних чинників 
діяльності оперативно-рятувальних підрозділів. 

4. КОСАТКЕВИЧ Л.Р. Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків). Використання принципів 
ергономіки для забезпечення доступу маломобільних груп населення 
до освітньої установи. 

5. ДЕЙНЕГА М.С. Національний технічний університет "Харківський 
політехнічний інститут" (м. Харків). Дослідження ефективності 
енергопоглинаючого сидіння водія. 

6. ЯКОВЕНКО А.А. Сумський державний університет (м. Суми). 
Ергономічне забезпечення процесу навчання в модульних системах 
e-learning. 

7. ПОРХУН О.О., ПРОКОПЕНКО Д.А. Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет (м. Харків). Оцінки складності 
управління фронтальним навантажувачем Т–156Б-09-03 в системі 
"людина – машина – середовище". 

8. ЛІПОВЕЦЬ В.О. Одеський національний політехнічний університет 
(м. Одеса). Компонування робочого місця оператора токарно-
револьверного верстата. 



9. ГУНЬКО Б.М. Дніпропетровський національний університет імені 
Олеся Гончара (м. Дніпро). Порівняльна ергономічна характеристика 
користувацьких інтерфейсів програм для захисту даних. 

10. КАПРАЛЬЧУК О.М. Національний університет цивільного захисту 
України (м. Харків). Дослідження діяльності рятувальників в системі 
"рятувальник – засоби порятунку і захисту – екстремальне 
середовище". 

 
 



Секція 
"ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА" 

 
Місце засідання: аудиторія № 507 (5-й поверх) навчального корпусу № 1 

(корпус У1) НТУ "ХПІ". (28 березня, 1100–1600) 
 

Доповіді:  
 

1. ЯНЧЕНКО Д.В. Дніпропетровський національний університет імені Олеся 
Гончара (м. Дніпро). Розпізнавання та тривимірна візуалізація 
геопросторових даних. 

2. БАЛИНСЬКА С.О., ШИЛОВА О.В. Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Б. Хмельницького (м. Мелітополь). 
Управління кривиною в методі варіативного формування різницевих 
схем кутових параметрів. 

3. ПОТУРНАК В.С. Дніпропетровський національний університет імені Олеся 
Гончара (м. Дніпро). Імітаційне комп’ютерне моделювання повної 
системи механічних випробувань радіоелектронних засобів за їхніми 
геометричними моделями. 

4. БУКІНА О.В. Одеська державна академія будівництва та архітектури 
(м. Одеса). Графоаналітичний метод побудови контура падаючої тіні. 

5. КАРАСЬ І.В., ПРИЛУЦЬКА Ю.Д. Національний технічний університет 
"Харківський політехнічний інститут" (м. Харків). Розробка засобів 
оптимізації створення анімації та візуальних ефектів. 

6. БАДАЙ М.В., ПРИБИТЬКО М.Д. Чернігівський національний технічний 
університет (м. Чернігів). Дослідження технологічних можливостей 
3D друку ABS пластиком. 

7. ЛЮБАРСЬКИЙ В.А., РОМАНЕНКО В.І. Національний технічний 
університет "Харківський політехнічний інститут" (м. Харків). 
Дослідження способів побудови скелетної анімації при розробці 
двовимірного анімаційного відеоролика. 

8. ЗАВАЛКО Є.А., КРЕМЕНЧЕНКО О.С. Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили (м. Миколаїв). Стереометрія 
ізопараметричних апроксимацій: нестандартні базиси. 



9. ЖАРКІХ А.Д, ОСАДЧУК В.В. Херсонський національний технічний 
університет (м. Херсон). Конструктивні алгоритми побудови 
апроксимуючих лемніскат. 

10. ТРОНІК В.Ю. Національний університет цивільного захисту України  
(м. Харків). Побудова траєкторії руху мобільного пожежного робота. 

11. ДРУЗЬ Є.І. Миколаївський національний університет імені 
В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв). Геометричне моделювання 
скелетних ліній профілів лопаток осьових компресорів газотурбінних 
двигунів. 

12. ЗІНЧЕНКО М.В., ТІШКОВ М.Р. Таврійський державний агротехнологічний 
університет (м. Мелітополь). Комп’ютерне моделювання 
конструкторсько-технологічних основ для автоматизованого 
проектування деталі складної геометричної форми.  

13. УСТЕНКО А.С. Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова (м. Миколаїв). Геометричне моделювання 
корабельних кривих. 

14. МОРОЗ В.Ю. Національний університет цивільного захисту України  
(м. Харків). Аналітичні методи опису геометричних об’єктів і 
середовища в задачах пошуку шляху. 

15. ПРОЦЮК І.В., ТОПЧІЙ Т.В. Національний університет "Львівська 
політехніка" (м. Львів). Розробка, моделювання та анімація пристрою 
для зміцнення довгомірних циліндричних деталей поверхневим 
пластичним деформуванням. 

16. СИНЯВІН О.М. Миколаївський національний університет імені 
В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв). Геометричне моделювання плоскої 
кривої з параболічним розподілом кривин на обмеженій площині. 



29 березня 
 

 1000–1115 – засідання секції "Технічна естетика"  
 
 1115–1145 – перерва, кава-брейк 
 
 1145–1300 – продовження засідання секції "Технічна естетика"  

 
 1300–1400 – обідня перерва 

 
 1400–1600 – засідання секції "Прикладна геометрія, інженерна 

графіка"  
 

 1630–1900 – підбиття попередніх підсумків 
 
 



Секція 
"ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА" 

 
Місце засідання: конференц-зала (к. 63, 4-й поверх, нова будівля)  
науково-технічної бібліотеки НТУ "ХПІ". (29 березня, 1000–1300) 
 

Доповіді:  
 

1. БЄЛЯЄВА П.А., ІВАНОВ Є.О. Національний технічний університет 
"Харківський політехнічний інститут" (м. Харків). Проектування та 
дизайн інтерфейсу мобільного додатку для перегляду розкладу занять 
в НТУ "ХПІ". 

2. БОЙЧУК В.І., ЛУГАНЦЕВА Д.А. Національний авіаційний університет 
(м. Київ). Особливості використання та формоутворення елементів 
в українському інтер’єрі з етнічними мотивами. 

3. ЖИРОВ Є.В., МАСЛЯЄВ К.В. Харківський національний автомобільно-
дорожній університет (м. Харків). Параметричне комп’ютерне 
моделювання в дизайні транспортних засобів. 

4. РИЖАВСЬКИЙ К.Є. Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності (м. Львів). Комп’ютерні технології у просторовому 
моделюванні пожежно-технічного устаткування. 

5. ДЬЯКОНОВ А.М. Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
(м. Харків). Дизайн-проектування індивідуального транспортного 
засобу з інноваційними функціями. 

6. ШПЕКО О.С. Чернігівський національний педагогічний університет імені 
Т. Г. Шевченка (м. Чернігів). Український етно-стиль у оздобленні 
предметів інтер’єру. 

7. ВАСИЛЬЄВА К.Ю., КУЖЕЛЄВА О.Ю. Національний технічний 
університет "Харківський політехнічний інститут" (м. Харків). Розробка 
алгоритмів створення візуальних ефектів шляхом деформації 
полігональної сітки. 

8. ВЛАСЕНКО О.С. Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
(м. Харків). Моделювання об’єктів предметного середовища екопарків 
засобами дизайну. 



9. БІЛОКУДРЯ А.О. Харківський національний університет радіоелектроніки 
(м. Харків). Побудови, засновані на арабській геометрії, та їх 
використання. 

10. САВОН А.О. Національний авіаційний університет (м. Київ). Принципи 
створення оздоровчого середовища (на прикладі інтер’єрів ОКЦНН, 
м. Ужгород). 

11. ТОРГАЛО О.О., ХАРЧЕНКО В.Р. Черкаський державний технологічний 
університет (м. Черкаси). Функціонально-конструктивні особливості 
формоутворення освітлювального обладнання. 

12. ВИШНЕВСЬКА К.В. Київський національний університет будівництва і 
архітектури (м. Київ). Інформаційні складові орнаментальних та 
архітектурних композицій. 

13. КОВАЛЬОВА Д.Ф. Харківський національний університет 
радіоелектроніки (м. Харків). Використання пропорції золотого перетину 
в оформленні поліграфічної продукції. 

 
 



Секція 
"ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА" 

 
Місце засідання: конференц-зала (к. 63, 4-й поверх, нова будівля)  
науково-технічної бібліотеки НТУ "ХПІ". (29 березня, 1400–1600) 
 

Доповіді:  
 

17. ГІРІНА К.П., СМІРНОВ М.Г. Харківський національний автомобільно-
дорожній університет (м. Харків). Комп’ютерне моделювання рамних 
конструкцій. 

18. СТЕЛЬМАХ М.О., ХУТОРЯНСЬКА Ю.П. Національний університет 
біоресурсів і природокористування України (м. Київ). Геометричні способи 
визначення площі зрізаного відсіку поверхні обертання площиною, 
паралельною осі обертання. 

19. ЦОЙ О.М. Київський національний університет будівництва і архітектури 
(м. Київ). Засоби інтегрування енергії вітру в систему безпечного 
енергозабезпечення висотних будівель. 

20. ЛУГОВИЙ А.В. Полтавський національний технічний університет імені 
Юрія Кондратюка (м. Полтава). Моделювання платформи на повітряній 
подушці для складських приміщень. 

21. ЧУРКІН С.М. Сумський державний університет (м. Суми). Геометричне 
моделювання прес-форм для виробів малої авіації з композитних 
матеріалів.  

22. УСЕНКО Д.В. Полтавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка (м. Полтава). Геометричне моделювання просторових 
покриттів будівельних споруд ланцюгами послідовних суперпозицій.  

23. ДОРОГІН О.А., МОСЕНЦЕВ О.О. Харківський національний автомобільно-
дорожній університет (м. Харків). Параметричний підхід до побудови 
3D-моделі та кресленика черв’ячного колеса в пакеті Autodesk Inventor. 

24. БОНДАРЕНКО А.В., МАРАКУЦА А.М. ДВНЗ "Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури" (м. Дніпро). Розробка та 
використання динамічних блоків для підвищення рівня автоматизації 
виконання у AUTOCAD сходових клітин у планах, розрізах на 
архітектурно-будівельних креслениках. 



30 березня 
 

 1200–1330 – оголошення попередніх результатів, засідання 
апеляційної комісії 

Місце проведення:  аудиторія № 602 кафедри геометричного 
моделювання та комп’ютерної графіки навчального корпусу № 1 (корпус У1) 
НТУ "ХПІ". 

 
 1400 – екскурсія  

Час та місце зустрічі з екскурсоводом:  о 1330, аудиторія № 602 кафедри 
геометричного моделювання та комп’ютерної графіки навчального 
корпусу № 1 (корпус У1) НТУ "ХПІ". 

 
 
 

31 березня 
 

 1200–1400 — заключне пленарне засідання  
1. Підбиття підсумків науково-практичної конференції та 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
2016/2017 навчального року з галузі науки "Прикладна геометрія, 
інженерна графіка та ергономіка". 

2. Нагородження учасників конкурсу дипломами. 
Місце проведення:  аудиторія № 12 головного (ректорського) корпусу 

НТУ "ХПІ". 
 
 
 

Від’їзд учасників конференції 



ДЛЯ НОТАТОК



 

 



ПЛАН-СХЕМА РОЗТАШУНКУ НТУ "ХПІ" 

 
Стара назва вулиці Нова назва вулиці 

вул. Артема вул. Алчевських 
вул. Іванова вул. Свободи 
вул. Красіна вул. Манізера 

вул. Ольмінського вул. Максиміліанівська 
вул. Фрунзе вул. Багалія 

вул. Фрунзе №№ 21, 22; 
вул. Червонопрапорна №№ 16, 21 вул. Кирпичова 

вул. Червонопрапорна вул. Мистецтв 
провулок Червонопрапорний провулок Каплунівський 

 


