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творчість та винахідництво. 
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2020 р., Республіка Польща. 

 Учасник міжнародного конкурсу «INTARG 2020», срібна медаль, 2020 р., Республіка Польща. 
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р., Сполучені Штати; переможець національного відбору на «Think Science Dubai» і 
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 Учасник Міжнародного форуму «Innovation market», 2019 р. 
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Сфера наукових інтересів: Управління на розвиток проєктів, стартапів, інноваційні технології, 

бізнес та ІТ індустрії, фінанси, оптимізація процесів та розробка програмного забезпечення. 

Дослідницьку роботу присвячено розробці високоефективної технології бездротової передачі 

електроенергії. Основними недоліками існуючих технологій є коротка відстань і низька 

ефективність передачі та неможливість живлення кількох пристроїв одночасно. Дослідження 

показало, що використання псевдосферичних антен та сильного резонансного зв’язку дозволяє 

позбутися цих недоліків. Експерименти демонструють перевагу псевдосферичних антен у відстані 

передачі, ефективності та стабільності зв’язку. Вимірювання показали, що на відстані 1,8м 

ефективність бездротової передачі електроенергії близька до 1. Приймальна антена може вільно 

рухатися у просторі без втрати зв’язку. Використання низькочастотних електромагнітних хвиль 

робить технологію безпечнішою ніж аналоги. Потенціал може бути використаний у промисловості, 

транспорті, медицині, розумних будинках та містах як частина системи Інтернету речей. 

Оптимізувавши таким чином різні сфери діяльності людини, ми зробимо наше життя 

комфортнішим та збільшимо продуктивність і ефективність праці. 


