
ЗВІТ 

про роботу студентського наукового гуртка  

за 2016-2017 навчальний рік 

 

Члени наукового гуртка: студент 1 курсу магістратури денного відділення 

Лапенко В.Т., студенти 2 курсу магістратури денного відділення Погребняк 

А.А., та Погребняк С.А., студент 1 курсу магістратури заочного відділення 

Кауров Д.М., студенти 5 курсу Рудь В.М., Черкасець О.А., Яромич Й.А. 

 

За період з жовтня 2016 року по травень 2017 року було проведено 7 

засідань студентського гуртка. 

З 2016-2017 навчальний рік проведено дослідження літературних 

джерел по вибору марок порошкових дротів для наплавлення стальних 

деталей; процесу вібродугового наплавлення порошковими дротами деталей 

типу «вал»; дослідження деформування конкретних деталей - втулок 

масляних насосів з вібрацією і без вібрації; проведено вдосконалення 

експериментальної віброустановки для  деформування втулок з метою 

зменшення впливу вібрації на показники датчиків; величини зусилля 

деформування в залежності від матеріалу деталі, геометричних параметрів 

деталі та від виду обробки.  

  

Результати досліджень розглянуто та обговорено: 

1. На студентській науково-практичній конференції за підсумками 

науково-дослідної роботи за 2016 рік. Виступили з доповідями студенти 

Лапенко В.Т., Кауров Д.М.:  

1). Кауров Д.М. (ІТФ 1 к. м) АІ 2016 - 1м з/о. «Аналіз методів 

відновлення зношених деталей сільськогосподарської техніки». Матеріали 

студентської наукової конференції. Полтава, 26-27 квітня 2017р. 2 ст. 0,13др. 

арк. 



2). Лапенко В.Т. (ІТФ 1 к. м) АІ 2016 - 1м Установка для підготовки та 

садіння коренеплодів цукрового буряка. Матеріали студентської наукової 

конференції. Полтава, 26-27 квітня 2017р. 2 ст. 0,13др. арк.  

2. На ХІІІ – му міжнародному форумі молоді «Молодежь и 

сельскохозяйственная техника в ХХІ веке» 4-5 квітня 2017р. на базі 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка. Виступив з науковою доповіддю студент 1 курсу 

магістратури заочного відділення Кауров Д.М. Тези опубліковані у збірнику 

науково – практичної конференції: «Дослідження застосування вібрації при 

відновлення деталей машин» Матеріали ХІІІ міжнародного форуму молоді. 

Харків 2017р. 1 ст., 0,07др. арк. 

Дослідження в напрямку обраної тематики будуть продовжені та 

поглиблення у наступному навчальному році. 

 

 

 

Керівник наукового гуртка 

к.т.н., доц. каф. РМ і ТКМ                                                 Іванкова О. В. 

 

 


