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Загорулько Іван Володимирович, студент І курсу Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 Учасник Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України: 2019 рік – ІІ етап І місце, ІІІ етап учасник (відділення 

комп’ютерних наук, секція «Комп’ютерні системи та мережі»); 2020 рік – ІІ етап І місце 

(відділення технічні наук, секція «Інформаційно-телекомунікаційні системи та 

технології»). 

 Учасник фінального етапу Х Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу 

молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України», номінація: робототехніка та 

робототехнічні системи: 2019 рік – учасник; IV Міжнародний форум «Innovation market» 

та «Innovation hackathon» - учасник. 

 Учасник Всеукраїнської літньої школи робототехніки та інформаційних технологій» 

2019 рік –учасник. 

 Учасник ІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Техно-Україна 2020»: 2020 рік – ІІ етап ІУ 

місце. 

 Учасник конкурсу «Еко-Техно Україна 2020» - національного етапу міжнародного 

конкурсу науково-технічної творчості учнів ISEF 2020 - ІУ місце, 2020 рік. 

 Учасник конкурсу наукових екологічних проєктів «Genius Olympiad 2020», фіналіст, м. 

Освего (США). 

 Учасник XIII Міжнародної виставки винаходів та інновацій INTARG 2020, бронзова 

медаль, Краків (Польща). 

 Учасник Міжнародного змагання винаходів та інновацій у Канаді ICAN 2020, срібна 

медаль, спеціальна винагорода Міжнародного товариства інновацій та передових 

навичок у Торонто, спеціальна винагорода топ-10 найкращих дизайнів винаходів. 

 Учасник Міжнародного шоу винаходів у Варшаві IWIS 2020, бронзова медаль. 

 

Сфера наукових інтересів: робототехніка, вбудовані системи, штучний інтелект, 

мультикоптерні системи.  

 

Дослідницьку роботу присвячено розробці концепції надання екстреної медичної 

допомоги засобами мультикоптерів.  

Існуючий метод надання першої медичної допомоги не є достатньо швидким, особливо у 

сільській місцевості, що обмежує можливості для порятунку людських життів. Він базується на 

виклику бригади на місце події, але ще до її прибуття можна отримати допомогу 

мультикоптером. Тому дана розробка є актуальною для усього населення задля забезпечення 

ефективнішої та швидшої допомоги.  

Розроблено вимоги до технічних характеристик основних функціональних вузлів дрону та 

запропонувано його компоновку, а також перевірено його льотно-технічні характеристики за 

допомогою програмного продукту та показано їхню відповідність сформованим вимогам. 

Розглянуто дану розробку на прикладі м. Кропивницького та Кіровоградської області. 

Доведено вагомість та значимість такого виду концепції у сучасному житті людини та наведено 

напрямки використання дронів під час екстреної медичної допомоги.  

 


