ЯКОВЛЕВА
ОЛЬГА ЮРІЇВНА
к.т.н., доцент кафедри
холодильних установок і
кондиціювання повітря
факультету
Низькотемпературної техніки
та інженерної механіки
ІНН холоду, кріотехнологій і
екоенергетики
ім.В.С.Мартиновського,
ОНАХТ

Коротка біографія:
ОСВІТА
Ступень

Спеціальність

Період

Вищий навчальний
заклад

К.т.н.

Технічна фізика та промислова
теплоенергетика

2008 – 2011

Одеська державна
академія холоду.
(ОНАХТ зараз)

Магістр

Комп’ютерні науки / інформаційні
технології проектування

2003-2004

Одеська державна
академія холоду.
(ОНАХТ зараз)

Bachelor

Комп’ютерні науки

1995-1999

Одеська державна
академія холоду.
(ОНАХТ зараз)

ДОСВІД РОБОТИ
Місце роботи

Період

Назва організації

Доцент кафедри холодильних установок і кондиціювання
повітря

2014 –
наступний
час

ОНАХТ

1.

2.

3.
4.

Розроблено курс енергетичного менеджменту та
аудиту (робочі мови англійсько-українськоросійська).
Голова профспілки професорсько-викладацького
складу, відповідальний за комісії з питань соціального
забезпечення, у складі профспілкового комітету
працівників ОНАФТ.
Науковий керівник студентів-бакалаврів та магістрів
Акредитація. (розробка пакетів: бакалавр, магістр,
докор філософії та гарант спеціальності 142
«Енерегетичне машинобудування», кваліфікація
«бакалавр»)

Місце роботи

Період

Назва організації

Заступник декана з навчальної та виховної роботи.
Факультет низькотемпературної техніки та технологій з 2018
року перейменований на Факультет низькотемпературного
обладнання та інженерної механіки.

2015-2017

ОНАХТ

Старший викладач кафедри холодильних установок і
кондиціювання повітря

2012-2014

ОНАХТ

Технічний перекладач
Робочі мови (англійська, російська, українська, шведська):
- переклад наукових робіт;
- розробка презентацій;
- усний переклад для надання допомоги генеральному
директору.

2012

Технічний перекладач, дослідник
Робочі мови (англійська, російська, українська, шведська):
- переклад наукових робіт;
- робота у дослідницькій групі (хімічні виробництва)

2008-2012

Підручники:

Енергетичний менеджмент і аудит. І частина. Energy
management and audit: Підручник. / Хмельнюк М.Г.,
Яковлева О.Ю., Остапенко О.В.. - Херсон: ФОП Грінь Д.С.,
2016. – 224с.
2. Енергетичний менеджмент, діагностика та аудит. Energy
management, diagnostics and energy audit. Підручник. /
Хмельнюк М.Г., Яковлева О.Ю., Остапенко О.В.. Бежан
В.А., 2018-2019р. (Одеська Національна Академія
Харчових Технологій, Приазовський державний технічний
університет) Видавництво «Апрель», Одеса
3. Енергетичний менеджмент і аудит. І частина. Energy
management and audit: Підручник. / Хмельнюк М.Г.,
Яковлева О.Ю., Остапенко О.В., Бежан В.А.,
Друге видання з доповненням
- Одеса Видавництво
«Апрель», 2019-2020р. – 280с, Одеса

1.

INFOMIR Ltd. Engineering and
Scientific Centre, Odessa,
Ukraine

PROSIM Ltd. Ontario, Canada

ДОСЛІДЖЕННЯ
Період

Сфера досліджень

2012
–
наступний
час

Енергетичні системи, проекти з енергоефективності, енергоменеджмент та аудит.
Дослідження за темою «Стратегія і методологія реалізації енергетичних проектів та
систем»

2008 - 2011

Моделювання і системний аналіз ефективності тепломасообміну у виробництві
карбаміду

ЧИТАЄ ДИСЦИПЛІНИ
Енергетичний менеджмент та аудит
Основи проектування в CAD, CAE, CAM
Введення в спеціальність

Керівництво практикою, випускними роботами бакалаврів та магістрів.

