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Державний вищий навчальний заклад        
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університет» 
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підприємствами Донбасу проводить             
VI міжнародну науково-технічну            
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КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ              
РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ                   

ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРО-
МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ - 2013 

(КРЕС –2013) 
 

Секції наукової роботи конференції: 
- сучасні принципи побудови захисту елементів 

енергосистем та програмовані цифрові при-
строї захисту; 

- експлуатаційна надійність пристроїв релейно-
го захисту і автоматики та її діагностування; 

- автоматизоване керування в електричних і 
електромеханічних системах;  

- математичне моделювання режимів роботи 
електричних та електромеханічних систем; 

- керування режимами роботи спеціальних 
електромеханічних систем; 

- енергоресурсозберігаючі двигуни для регу-
льованого електропривода. 

 
Робочі мови конференції: українська, російсь-
ка, англійська, французька, німецька. 
Мова доповіді обирається авторами. 
 
 
    Організаційний комітет запрошує Вас прийн-
яти участь в роботі VI міжнародної науково-
технічної конференції, що відбудеться базі 
ДонНТУ, м. Донецьк, Україна 
 

21 – 24 травня 2013 р. 

Почесний комітет конференції 
 

Почесний голова – Олександр Кириленко, академік НАН 

України 

 
Є. Вареник – к.т.н., директор УкрНДІВЕ (Україна) 
Л. Васильєв – зав. каф. к.т.н., доц. Донецького НТУ (Україна) 
М. Горбачов – ген. директор ТОВ «ДПНУ», голова Донецького 

обласного осередку УАІЕ (Україна) 
P. Henaff – Prof., Dr.-Ing, habil., проф. університета                        

Сержі-Понтуаз (Франція) 
І. Жежеленко – д.т.н., проф. Приазовського ДТУ (Україна) 
С. Жуков – д.т.н., проф. Донецького НТУ (Україна) 
А. Журахівський – д.т.н., проф. НУ «Львівська політехніка»                 

(Україна) 
В. Калашніков – к.т.н., проф. Донецького НТУ (Україна) 
С. Кардашов – головний інж. Донбаської ЕЕС (Україна) 
В. Клепіков – зав. каф., д.т.н., проф. НТУ «ХПІ», президент 

УАІЕ (Україна) 
О.Ковальов – зав. каф., д.т.н., проф. Донецького НТУ (Украї-

на) 
О. Кожухар – технічний директор                                                           

ПАТ «ДПЕК – Донецькобленерго» (Україна) 
В. Кондрахін – зав. каф., д.т.н., проф. Донецького НТУ (Украї-

на) 
А. Колосов – ген. директор Донбаської ЕЕС (Україна) 
О. Колот – зав. каф., д.т.н., проф. Донбаська ДМА (Україна) 
М. Короткевич – д.т.н., проф. Білоруського НТУ (Білорусь) 
В. Костенко – зав. каф., к.т.н., проф. Донецького НТУ (Украї-

на) 
С. Кужеков – зав. каф., д.т.н., проф. Південно-Російського ДТУ (Ро-

сія) 
Е. Курінний – д.т.н., проф. Донецького НТУ (Україна) 
О. Левшов – проректор, к.т.н., доц. Донецького НТУ (Україна) 
П. Лежнюк – зав. каф., д.т.н., проф. Вінницького НТУ (Україна) 
К. Маренич – зав. каф., к.т.н., доц. Донецького НТУ (Україна) 
А. Мотченко – зав. каф., к.т.н., проф. Донбаського ДТУ (Укра-

їна) 
В. Нагай – д.т.н., проф. Південно - Російського ДТУ (Росія) 
F. Palis – Prof., Dr.-Ing, habil., проф. Магдебурзького                        

Отто-фон-Геріке університету (Німеччина) 
С. Пересада – зав. каф., д.т.н., проф. НТУ «КПІ» (Україна) 
Г. Рогозін – д.т.н., проф. ДонНТУ (Україна) 
О. Садовой – проректор, д.т.н., проф. Дніпродзержинського 

ДТУ (Україна) 
Ю. Саєнко – д.т.н., проф. Приазовського ДТУ (Україна) 
В. Святний – зав. каф., д.т.н., проф. Донецького НТУ (Україна) 
М. Сегеда – зав. каф., д.т.н., проф. НУ «Львівська політехні-

ка» (Україна) 
О. Сидоренко – голова правління                                                     

ПАТ «ДПЕК – Донецькобленерго» (Україна) 
М. Федоров – д.т.н., проф. Донецького НТУ (Україна) 
О. Шавьолкін – д.т.н., проф. Донецького НТУ (Україна) 
В. Шамардіна – декан, к.т.н., доц. НТУ «ХПІ» (Україна) 
О.Чорний – директор інституту, д.т.н., проф. Кременчуцького 

НУ ім. М. Остроградського (Україна) 
О. Яндульський – декан, д.т.н., проф. НТУ «КПІ» (Україна) 

 

 
 

За матеріалами конференції планується видання збі-
рника наукових праць. 
 

Організаційний внесок за участь у роботі 

конференції складає 200 гривень, витрачається 
на покриття витрат на організацію конференції, 
публікацію робочих матеріалів та збірника нау-
кових праць (розмір статті – 3 стор. А4 + 1 стор. 
розширеної анотації англійською мовою). За пе-
ревищення обсягу основного тексту статті (3 

стор.) необхідно сплатити додатково 30 грн. за 
кожну додаткову сторінку. 

 
Організаційний комітет передбачатиме про-

живання учасників конференції у гуртожитках 
ДонНТУ, у разі необхідності – у готелях м. Доне-
цька. Витрати на мешкання та харчування, на 
культурну програму учасники конференції несуть 
самостійно. 

 
Організаційний внесок має бути перерахова-

ний не пізніше 1 березня 2013 р. на рахунок 
Донецького обласного осередку Української 
асоціації інженерів-електриків (УАІЕ): 

 

Реквізити: 83048, м. Донецьк, пр. Титова, 8а 

Банк: Р/р 26008200100493 у Відділенні               
"Донецька дирекція ПАТ "Банк Камбіо",              
м. Донецьк 
МФО 380399 
ЄДРПОУ 26020483 

Не є платником податку на прибуток на                  
загальних підставах 
 

Основні дати 
- заяви на участь, копії платіжних доручень про 

оплату організаційного внеску, та доповіді 

представити в Оргкомітет – не пізніше 

01.03.2013 р. 

- запрошення на конференцію – не пізніше 

30.04.2013 р. 
- реєстрація учасників 9

00
-16

00
 (8-й навч. корпус            

ДонНТУ, ауд. 8.503) ……...…................ 21.05.2013 р. 



Організаційний комітет 

 
Голова – М.В. Гребченко, декан електротехнічного 

факультету (ЕТФ) ДонНТУ, д.т.н., проф. 

Заступник – В.Ф. Сивокобиленко, зав. каф., д.т.н., 
проф. 

Заступник – О.І. Толочко, зав. каф., д.т.н., проф. 

 

Члени: 
 

Г.С. Чекавський, к.т.н., доц. – заступник декана ЕТФ                   
з наукової роботи 

М.О. Смірнова, к.т.н., доц. – відповідальний               
секретар збірника 

В.П. Борисенко, к.т.н., проф. – куратор                         
міжнародного співробітництва 

С.М. Ткаченко, к.т.н., доц. – куратор                               
міжнародного співробітництва 

С.О. Гришанов, ст. викл. – адміністратор                  
web-ресурсів конференції 

П.І. Розкаряка, к.т.н., доц. – кафедра ЕАПУ ЕТФ 

С.В. Сольоний, к.т.н., доц. – кафедра ЕПМ ЕТФ 

І.І. Лехтман, к.т.н., доц. – кафедра ЕМіТОЕ ЕТФ 

Д.М. Мирошник, ст. викл. – кафедра ЕлТех ЕТФ 

О.О. Булгаков, асистент – кафедра ЕСіМ ЕТФ 

А.Ю. Федоров, аспірант – кафедра ЕС ЕТФ 

І.О. Журов, аспірант – кафедра ЕАПУ ЕТФ 

 

 
Адреса організаційного комітету «КРЕС-2013»: 
Україна, 83001, Донецьк, вул. Артема, 58, 
ДонНТУ, 8-й навчальний корпус, кафедра еле-
ктричних станцій (ауд. 8.503). 
Телефон для довідок 301-03-72 
E-mail:  kres.2013@elf.dgtu.donetsk.ua 

 konf.kres.2013@gmail.com 
(інформацію просимо дублювати на обидві адреси) 

 

Офіційний web-ресурс VI міжнародної науково-
технічної конференції «КРЕС-2013»: 
http://kres.etf.donntu.edu.ua 

 
 
 
 

ЗАЯВА УЧАСНИКА 
 

Я бажаю прийняти участь в роботі конференції: 
Підпис* ___________ Дата заповнення* ____________ 
Прізвище* _____________________________________ 
Ім’я* _________________________________________ 
По батькові* ___________________________________ 
Вчена ступінь* _________________________________ 
Вчене звання* _________________________________ 
Посада* ______________________________________ 
Організація* ___________________________________ 
______________________________________________ 
Службова адреса* _____________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Службовий телефон_____________________________ 
Мобільний телефон* ____________________________ 
Факс _________________________________________ 
E-mail* _______________________________________ 
Адреса для кореспонденції* ______________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Я планую* 

  виступити з доповіддю …………………………….…                 

  прийняти участь в якості слухача ………………….               
Я потребую 

  розміщення у готелі …………………………..……...                  

  розміщення у гуртожитку ………………………..…..                  
                        у кількості осіб .………………..………..                   
 
Інформація про доповідь* (автори і назва): 
 
 
 
 
 
 
Мова доповіді _________________________________ 
 
Символом * позначено позиції, що є обов’язковими 
для заповнення при подачі заявки. 

 
Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська, французька, німецька. 
Мова доповіді обирається авторами. 
 
 
За додатковою інформацією про конференцію, 
про вимоги до оформлення статей для збірника 
наукових праць просимо звертатися передусім до 
офіційної web-сторінки конференції 

http://kres.etf.donntu.edu.ua 
 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Державний вищий навчальний заклад                             
«Донецький національний технічний університет» 

Інститут електродинаміки НАН України 

Донецький обласний осередок Української асоціації            
інженерів-електриків 

Білоруський національний технічний університет               
(Білорусь) 

Південно-Російський державний технічний університет        
(Росія) 

Магдебурзький Отто-фон-Геріке університет                          
(Німеччина) 

Університет Сержі-Понтуаз (Франція) 

Донбаська паливно-енергетична компанія 

Донбаська електроенергетична система 

 
VI міжнародна науково-технічна конференція 

 

КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ 
ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА  

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ - 2013  
(КРЕС - 2013) 

 

 
 

21-24 травня 2013 г. 
м. Донецьк, Україна 
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