
Пам’яті видатного науковця
З 31 травня до 2 червня на базі ТДАТУ енергетичним фа-
культетом було організовано проведення V Міжнародної
науково-практичної та навчально-методичної конференції
Енергозабезпечення технологічних процесів АПК». Ця

конференція була присвячена пам яті видатного науковця
1.1. Мартиненка. доктора технічних наук, професора, чле-
на-кореспондента.

У конференції взяли 
участь 60 науковців, з них 
24 доктори наук, 4 канди
дати наук, 10 старших ви
кладачів, 10 асистентів та 
12 аспірантів • представни
ки провідних наукових цен
трів, вищих навчальних 
закладів та промислових 
підприємств України та Ро
сії: На піона льннйтех нічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут», 
Національний університет 
біоресурсів і природокорис
тування, Харківський наці
ональний технічний універ
ситет ім. Петра Василенка, 
Львівський національний 
аграрний університет. За
порізький національний 
технічний університет, Ни- 
жегородський державний

інженерно-економічний 
інститут (Росія), Азово- 
Черноморська державна аг- 
роінженерна академія (Ро
сія).

Для гостей, що прибули 
на конференцію, було орга
нізовано екскурсію до му
зею університету, яку прове
ла О. В. Зімонова, старший 
викладач кафедри украї
нознавства. Вона познайо
мила їх з історією і традиці
ями нашого закладу.

Робота конференції про
ходила за такими напрям
ками: ресурсо- та енергозбе
реження в АПК, енергетика 
електротехнологій в АПК, 
електропривод та автомати
зація технологічних проце
сів сільськогосподарського 
виробництва, удосконален

ня навчального процесу, су
часні екологічні аспекти в 
енергетиці. На пленарно
му та секційних засіданнях 
конференції було заслухано 
понад ЗО доповідей. На пле
нарному засіданні з приві
танням учасників конфе
ренції виступив проректор 
з наукової роботи ТДАТУ 
професор В. Т. Надикто та 
декан енергетичного фа
культету професор Ю. М. 
Федюшко.

Кожна чергова конфе
ренція обов’язково робить 
певний крок у вирішенні 
актуальних проблем сучас
ної вітчизняної енергетики. 
Сьогодні не лише в Украї
ні, а й в усьому світі вдоско
налюються, створюються 
нові «розумні» системи мо
ніторингу та керування ре
жимами об'єднаних енерго
систем. В Україні декілька 
постійних конференцій з 
року в рік збирають науков
ців, які працюють над цими 
проблемами. Продовжує 
бути актуальною й тема

енергоефективності, яка по
стійно с в центрі уваги учас
ників нашої конференції.

Крім традиційних тем, 
слід відзначити й нові, які 
займають все помітніше 
місце в тематиці конферен
ції. Це і застосування си
лової електроніки при ви
користанні відновлюваних 
джерел енергії, і автомати
зація енергетики, нанотех- 
нології в цій галузі.

Велика актуальність і 
серйозність усіх цих про
блем, участь найсильніших 
вчених України та зарубіж
них країн в їх дослідженні 
та обговоренні повинні за
безпечити успіх конферен
ції, яка зробить певні кро
ки у подальшому розвитку 
галузі.

Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
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