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ЗВІТ 

про виконану роботу 

студентського наукового гуртка 

“Дослідження працездатності деталей автомобільної техніки” 

за 2021 р. 

 

№ 

п/п 

П.І.П. Назва конференції Назва доповіді Об‘єкт дослідження 

1 

 

Лещак Євген 

 

НАДПСУ 

магістрант 

Achievements and prospects 

of modern scientific research. 

Abstracts of the 2nd 

International scientific and 

practical conference. Editorial 

EDULCP. – Buenos Aires, 

Argentina. 2021. – Pp. 140-

146. – URL: https://sci-conf.com.ua/ii-

mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-

11-13-yanvarya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/. 
http://elar.khnu.km.ua/jspui/ha

ndle/123456789/10060 

ТАМ-СНГ – 290 
Using SolidWorks to ensure passability 

of automotive equipment 

Використання SolidWorks для 

забезпечення прохідності 

автомобільної техніки 

 

Стенд правки ободів коліс, гвинт 

 

    

2 

 
Граменко 

Сергій 

НАДПСУ 

магістрант 

The world of science and 

innovation. Abstracts of the 

6th International scientific and 

practical conference. Cognum 

Publishing House. – London, 

United Kingdom. 2021. – Pp. 

217-224. – URL: https://sci-

conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-14-16-

yanvarya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/. 
http://elar.khnu.km.ua/jspui/ha

ndle/123456789/10061 

ТАМ-СНГ - 291 
Impact of blow on the stability of 

details of wheeled machines 

Вплив удару на стійкість деталей 

колісних машин 

 

Автобус ЛіАЗ, рульова сошка 
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3 

 
Соловйов Руслан 

Володимирович 
solovyov.ruslanchik@gm

ail.com 

098 463 3781 
АТ-18-1 

World science: problems, 

prospects and innovations. 

Abstracts of the 5th 

International scientific and 

practical conference. Perfect 

Publishing. – Toronto, 

Canada. 2021. – Pp. 185-191. 

– URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-

problems-prospects-and-innovations-27-29-yanvarya-2021-

goda-toronto-kanada-arhiv/ 
http://elar.khnu.km.ua/jspui/ha

ndle/123456789/10062 

ТАМ-СНГ - 292 
Using  of SolidWorks for simulation of 

screw puller of bearings 

Застосування SolidWorks для 

моделювання гвинтового знімача 

підшипників 

 

Знімач підшипників, цанга 

 

            

    

4 

 
Андрійчук Богдан 

Вікторович 

380964587958@u
kr.net 

096 458 7958 
МТВАм-20-1 

Ресурсно-орієнтоване 

навчання в «3D»: 

доступність, діалог, 

динаміка : збірник тез 

доповідей I Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції (22–23 

лютого 2021 року, м. 

Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 

2021. – С. 88-91. – Режим 

дотупу: 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/ha

ndle/123456789/10195 

ТАМ-СНГ - 293 
Вплив кріплень у SolidWorks 

Simulation на працездатність деталей 

 

 

Знімач підшипників, цанга 

 

         
 

 

5 

 
Ковбасюк Андрій 

Віталійович 

kov3060@ukr.net 

096 825 4685 
МТВАм-20-1 

Інформаційні технології в металургії та 
машинобудуванні. ІТММ’2021: тези 

доповідей міжнародної науково-

практичної конференції (Дніпро, 16 – 18 
березня 2021 р.) / Міністерство освіти і 

науки України, Національна металургійна 

академія України, Дніпропетровський 
національний університет імені О. 

Гончара, Дніпропетровський національний 

університет залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна та ін. – Дніпро: 

НМетАУ, 2021. – С. 268-271. – URL: 
https://nmetau.edu.ua/file/itmm_2021_tesis_full.pdf 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/ha

ndle/123456789/10194 

ТАМ-СНГ - 294 
Дослідження хрестовини рульового керування за 

допомогою SolidWorks Simulation 

 

Іж-2126, рульове керування, хрестовина 

 

 

            

mailto:solovyov.ruslanchik@gmail.com
mailto:solovyov.ruslanchik@gmail.com
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mailto:380964587958@ukr.net
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10195
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10195
mailto:kov3060@ukr.net
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http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10194
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6 

 
Коробка Іван 

Васильович 

korobkavana@gmai

l.com 

063 647 9491 
МТВАм-20-1 

Science and education: 

problems, prospects and 

innovations. Abstracts of the 

6th International scientific and 

practical conference. CPN 

Publishing Group. – Kyoto, 

Japan. 2021. – Pp. 79-84. – 

URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-

education-problems-prospects-and-innovations-3-5-marta-

2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/. 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/ha

ndle/123456789/10147 

ТАМ-СНГ - 295 
CAD/CAE-systems in the study of 

performance of the off-road 

differential 

CAD/CAE-системи у дослідженні 

працездатності диференціала 

позашляховика 

 

ЛуАЗ-1301, передній міст, диференціал, сателіт 

 

 

7 

Гуменюк Олександр 

Олександрович 

mailto:sanya.gymenyuk
@gmail.com 

098 896 5914 
АТ-18-1 

 
Барчишин Дмитро 

Андрійович 
bardiman98@gmail.com 

097 707 2053 
МТВАм-20-1 

Розвиток сучасної освіти і 

науки: результати, 

проблеми, перспективи. Том 

Х:Ефекти участі в розвитку 

науки та освіти на відстані/ 

[Ред.: Я.Ґжесяк, І.Зимомря, 

В.Ільницький]. Конін – 

Ужгород – Херсон: Посвіт, 

2021. – С. 299-302. – Режим 

дотупу: 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/ha

ndle/123456789/10221 

ТАМ-СНГ - 296 
Дослідження працездатності 

пристосування для стиску пружин 

передньої підвіски 

 

 

Пристосування для стиску пружин передньої 

підвіски, гвинт 

 
 

    

mailto:korobkavana@gmail.com
mailto:korobkavana@gmail.com
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-3-5-marta-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
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https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-3-5-marta-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-3-5-marta-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10147
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10147
mailto:sanya.gymenyuk@gmail.com
mailto:sanya.gymenyuk@gmail.com
mailto:bardiman98@gmail.com
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10221
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10221
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8 

 
Фасоля Владислав 

Олегович 
f.vlados74@gmail.com 

097 320 3071 
МТВАм-20-1 

Interdisciplinary research: 

scientific horizons and 

perspectives: collection of 

scientific papers «SCIENTIA» 

with Proceedings of the I 

International Scientific and 

Theoretical Conference (Vol. 

2), March 12, 2021. – Vilnius, 

Republic of Lithuania: 

European Scientific Platform. 

– Pp. 51-53. – URL: 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/12.03

.2021/471 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/ha

ndle/123456789/10152 

ТАМ-СНГ - 297 
CAD/CAE-systems in the research of 

motor vehicle details 

CAD/CAE-системи у дослідженні 

деталей автомобільного транспорту 

 

Знімач підшипників, цанга 

 

    
 

 

9 

 
Хоміч Максим 

Олександрович 
makshomish2000@gmail.com 

096 340 5729 
АІ 18-1 

 
Середюк Василь 

Вікторович 
serediuk1102@gmail.com 

068 089 5988 
АІ 18-1 

Achievements and prospects 

of modern scientific research. 

Abstracts of the 2nd 

International scientific and 

practical conference. Editorial 

EDULCP. Buenos Aires, 

Argentina. 2021. – Pp. 15-21. 

– URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-

prospects-of-modern-scientific-research-11-13-yanvarya-

2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/. 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/ha

ndle/123456789/10148 

ТАМ-СНГ - 298 
Using SolidWorks to calculate of a 

tractors bearing puller 

Використання SolidWorks для 

визначення працездатності знімача 

підшипників тракторів 

 

 

Трактори, знімач підшипників, захват 

 

 
 

 

 

    

mailto:f.vlados74@gmail.com
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/12.03.2021/471
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/12.03.2021/471
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10152
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10152
mailto:makshomish2000@gmail.com
mailto:serediuk1102@gmail.com
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https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-11-13-yanvarya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/
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http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10148


 5 

10 

 
Томусяк Артур 

Андрійович 
arturmetroo@gmail.com 

096 515 3673 
МТВАм-20-1 

Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології у виробництві та 

освіті: стан, досягнення, 

перспективи розвитку: 

матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної Internet-

конференції. – Черкаси: 

ЧНУ, 2021. –С. 105-107. – 

Режим доступу: 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/ha

ndle/123456789/10217 

ТАМ-СНГ – 299 
Дослідження працездатності 

стенду для ремонту коробок 

передач автомобілів КамАЗ-5320 

 

 

Стенд для ремонту коробок передач, втулка 

 

    

11 

 
Юхневич 

Владислав 

Сергійович 
yuchnevischwlad2000@g

mail.com 
097 064 9308 

АТ-18-1 

 
Черкас Ярослав 

Русланович 
yarikcherkas1@gmail.com 

068 712 78 85 
МТВАм-20-1 

Сучасні інформаційні 

технології в освіті і науці : 3 

Всеукр. наук. Інтернет-

конф., 26-27 березня 2021 р. 

: (зб. матеріалів) / МОН 

України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла 

Тичини, Ін-т інформаційних 

технологій і засобів навч. 

НАПН України [та ін.] ; 

[редкол.: Медведєва М.О. 

(голов. ред.), Ткачук Г.В., 

Жмуд О.В., [та ін.]. – Умань 

: Візаві, 2021. – С. 117-119. – 

Режим доступу: 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/ha

ndle/123456789/10193 

ТАМ-СНГ - 304 
Інформаційні технології у ремонті 

автомобільного транспорту 

 

 

Пристосування для випресування осі шарніра 

ланцюга, корпус 

 

 
 

 

mailto:arturmetroo@gmail.com
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10217
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10217
mailto:yuchnevischwlad2000@gmail.com
mailto:yuchnevischwlad2000@gmail.com
mailto:yarikcherkas1@gmail.com
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10193
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10193


 6 

12 

 
Яременко Сергій 
Олександрович 

mailto:sergey.yaremenko.01@
gmail.com 

063 309 14 19 
АТ-18-1 

 
Мурашко Нікіта 
Миколайович 
МТВАм-20-1 

Класичні та прикладні 

аспекти спадкоємної 

математичної підготовки у 

ЗВО : історичний та 

сучасний погляд молодих 

вчених і здобувачів вищої 

освіти : матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених. – Харків: 

ХНАДУ. – 2021. – С. 315-

318. 

 

ТАМ-СНГ – 305 
Випресування та контроль 

запресовування запірного кільця півосі 
 

 

Стенд для випресування запірного кільця 

підшипника півосі й перевірки якості його 

напресування, опора 

 

 

13 

 
Вовк Вадим Юрійович 

vovkvadym4@gmail.com 

097 103 14 50 
АТ-18-1 

 
Собко Едуард 

Романович 
МТВАм-20-1 

Класичні та прикладні 

аспекти спадкоємної 

математичної підготовки у 

ЗВО : історичний та 

сучасний погляд молодих 

вчених і здобувачів вищої 

освіти : матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених. – Харків: 

ХНАДУ. – 2021. – С. 123-

126. 

 

ТАМ-СНГ – 306 
Розрахунок пристосування для заміни 

сайлентблоків із застосуванням методу 

скінченних елементів 

 

 

Пристосування для випресування сайлентблока 

верхнього важеля, гайка 

 

     

14 

 
Потапська Богдана 

Валентинівна 
bohdanochka.2104@gmail.com 

Класичні та прикладні 

аспекти спадкоємної 

математичної підготовки у 

ЗВО : історичний та 

сучасний погляд молодих 

вчених і здобувачів вищої 

освіти : матеріали 

Всеукраїнської науково-

ТАМ-СНГ – 307 
Використання SolidWorks Simulation 

для аналізу напруженого стану деталей 

 

Знімач підшипників, скоба 

mailto:sergey.yaremenko.01@gmail.com
mailto:sergey.yaremenko.01@gmail.com
mailto:bohdanochka.2104@gmail.com


 7 

0732060954 
МТВАм-20-1 

 

Сторожук Вадим 

Васильович 
storozhuk258@gmail.com 

 
МТВАмз-20-1 

практичної конференції 

здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених. – Харків: 

ХНАДУ. – 2021. – С. 172-

175. 

 

 
 

 

15 

 
Кісаров Артем 

Олександрович 
kerushka.szsh1@gmail.com 

096 457 44 57 

АТ-18-1 

Інформатика, інформаційні 

системи та технології: тези 

доповідей шістнадцятої 

всеукраїнської конференції 

студентів і молодих 

науковців. Одеса, 23 квітня 

2021 р. – Одеса, 2021. – С. 

73-75. – Режим дотупу: 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/ha

ndle/123456789/10222 

ТАМ-СНГ – 308 
Інформаційні технології у дослідженні 

працездатності пристосування для 

запресовування сайлентблока 

 

Пристосування для запресовування 

сайлентблока, упор 

 

 
16 

 
Турицький Сергій 

Васильович 
sergiy32307@ukr.net 

067 380 47 09 
МТВАм-20-1 

Інформатика, інформаційні 

системи та технології: тези 

доповідей шістнадцятої 

всеукраїнської конференції 

студентів і молодих 

науковців. Одеса, 23 квітня 

2021 р. – Одеса, 2021. – С. 

77-79. – Режим дотупу: 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/ha

ndle/123456789/10223 

ТАМ-СНГ – 309 
Математичне моделювання 

пристосувань для ремонту 

автотранспорту на основі SolidWorks 

Simulation 

 
 

Універсальний знімач рульових сошок, захват 

 

 

mailto:storozhuk258@gmail.com
mailto:kerushka.szsh1@gmail.com
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10222
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10222
mailto:sergiy32307@ukr.net
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10223
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10223
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17 

 
Барчишин Дмитро 

Андрійович 
bardiman98@gmail.com 

097 707 2053 
МТВАм-20-1 

Інформатика, інформаційні 

системи та технології: тези 

доповідей шістнадцятої 

всеукраїнської конференції 

студентів і молодих 

науковців. Одеса, 23 квітня 

2021 р. – Одеса, 2021. – С. 

75-77. – Режим дотупу: 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/ha

ndle/123456789/10224 

ТАМ-СНГ - 310 
SolidWorks Simulation у дослідженні 

працездатності стендів ремонту 

автомобільної техніки 

 

Стенд для ремонту редуктора заднього моста, 

стулка рухома 

    
18 

 

 

 
Яковишин Вадим 

Володимирович 
vadim12pdf@gmail.com 

098 73 82 943 
МТВАм-20-1 

 

Сучасні інформаційні технології в 

освіті і науці : 12 Всеукр. студ. 

наук. Інтернет-конф., 22-23 квітня 

2021 р. : (зб. матеріалів) / МОН 

України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини, Ін-т 

інформаційних технологій і 

засобів навч. НАПН України [та 

ін.] ; [редкол.: Медведєва М.О. 

(голов. ред.), Ткачук Г.В., Жмуд 

О.В., [та ін.]. – Умань : Візаві, 

2021. – C/ 247-248/ 

 

ТАМ-СНГ - 311 
Методологія викристання ІКТ на базі 

SolidWorks Simulation 

 

Знімач підшипників, цанга 

 

 

19 

 
Шепіло Олександр 

Віталійович 

printhnu@gmail.com 

096 605 0135 
МТВАм-20-1 

The world of science and 

innovation. Proceedings of the 

10th International scientific and 

practical conference. Cognum 

Publishing House. London, 

United Kingdom. 2021. Pp. 160-

167. – URL: https://sci-

conf.com.ua/x-

mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-

the-world-of-science-and-

innovation-5-7-maya-2021-goda-

london-velikobritaniya-arhiv/ 

ТАМ-СНГ – 312 

Computer simulation of the 

electrohydraulic lift with the help 

SolidWorks Simulation 

Комп’ютерне моделювання 

електрогідравлічного піднімача за 

допомогою SolidWorks Simulation 

 

Електрогідравлічний піднімач, кронштейн 

    

       
Керівник студентського наукового гуртка _________ доц. Рудик О.Ю. 

mailto:bardiman98@gmail.com
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10224
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10224
mailto:vadim12pdf@gmail.com
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https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-5-7-maya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/
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