Протокол № 1
засідання кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря
від 28.08.2019 р.
ПРИСУТНІ: зав. каф. ХУіКП., проф. Хмельнюк М.Г., доц. Когут В.О., доц.
Подмазко О.С., доц. Желіба Ю.О. доц. Зімін О.В., доц. Жихарєва Н.В., доц. Яковлева
О.Ю., доц. Стоянов П.Ф., доц. Піщанська Н.О., ст. викл. Остапенко О.В., ст. викл.
Трандафілов В.В., лаб. Супрунова О.Б., ст.лаб. Речицька О.В., зав. лаб. Босий В.К., інж.
Талибли Р.Е.
Порядок денний
1.
Завдання кафедри на 2019/2020 н.р. згідно отримання ліцензії, питань науки,
співробітництва між відділом аспірантури та докторантури ОНАХТ з метою
проведення наукових досліджень та розробки наукових праць з подальшою
публікацією у наукометричних виданнях України та зарубіжжя. Застосування
новітніх підходів щодо підвищення якості наукових праць.
2.
Розподіл навчального навантаження та обов'язків викладачів кафедри на
2019/2020н.р.
3.
Виконання наказу з дипломних робіт магістрів та дипломного проектування
бакалаврів та проведення практик (ознайомчої, технологічної, переддипломної та
науково-дослідницької роботи).
4.
Різне.

1. Завдання кафедри на 2019/2020 н.р. згідно отримання ліцензії, питань науки,
співробітництва між відділом аспірантури та докторантури ОНАХТ з метою
проведення наукових досліджень та розробки наукових праць з подальшою
публікацією у наукометричних виданнях України та зарубіжжя. Застосування
новітніх підходів щодо підвищення якості наукових праць.
ВИСТУПИЛИ:
Левінцова О.О., завідувач відділом аспірантури і докторантури ОНАХТ,
щодо підвищення кваліфікації професорсько-викладацького составу згідно
Постанови кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 №1187 «по проведення
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» п.2 абзац 7 «Додатково
зазначається наявність сертифіката відповідно до Загальноєвропейської
рекомендації з мовної освіти на рівні не нижче В2 з англійської мови або наявність
кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що
пов’язані з використанням зазначеної мови у разі провадження освітньої діяльності
з підготовки іноземців та осіб без громадянства.»
1.

2.

Хмельнюк М.Г. завідувач кафедри ХУКП з вирішенням питань щодо:
Прийняти до виконання питання згідно Постанови кабінету міністрів
України від 30 грудня 2015 №1187 «по проведення Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності» п.2 абзац 7;
Запропоновано до 30 жовтня 2019 доц.каф.ХУКП Яковлевої О.Ю.
проходження екзамену IELTS на рівень B2;
Запропоновано до 30 липня 2020 року доц.каф.ХУКП Яковлевої О.Ю.
та ст.викл.каф.ХУКП Остапенко О.В. проходження екзамену САЕ на рівень
С1
Проведення всеукраїнської конференції по холоду у вересні 2019;
Проведення співпраці між Приазовським державним університетом та
каф.ХУКП, ОНАХТ про сумісні наукові публікації на базі перетину
наукових напрямів з метою підвищення кваліфікації співробітників під

керівництвом проф. Хмельнюка М.Г. доцентом Яковлевою О.Ю. та
ст.викладачем Остапенко О.В.;
Запропоновано
придбати
ліцензійне
інженерне
програмне
забезпечення для підвищення якості наукових праць та застосування
відновлювальних джерел енергії з блоком охолодження в енергетичних
установках за підтримкою зацікавленого лиця заохоченого академіком
міжнародної академії холоду, президентом української філії, проф.
Хмельнюком М.Г.;
Визначити пріоритет для проведення наукових досліджень з
використання ліцензійного інженерного погромного забезпечення Яковлеві
О.Ю. та Остепенко О.В. для роботи над докторськими дисертаціями та
аспірантам проф.Хмельнюка М.Г. для роботи над кандидатськими
дисертаціями.
Желіба Ю.О. доц.каф.ХУКП, щодо проведення щорічного всеукраїнського
семінару по холоду від 3го вересня 2019 року с запрошенням представників
промисловості та менеджерів відомих компаній, проведення доповідей щодо
новітніх розробок у холодильної промисловості та можливість їх застосування у
учбовому процесі при виконанні кваліфікаційних робіт магістрів.. Вирішення
організаторських питань щодо проведення семінару.
3.

Яковлева О.Ю. доц.каф.ХУКП, щодо методів заохочення студентів у
роботі наукової конференції по холоду для написання тезів та подальшої співпраці.
4.

ПОСТАНОВИЛИ:
Прийняти до виконання кафедрою ХУКП питання, що стосовно науки.
Згідно Постанови кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 №1187 «по проведення
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» п.2 абзац 7 затвердити проектну
групу для розробки аккредетаційних документів щодо підготовки докторів технічних наук
спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»: зав.каф.ХУКП, проф.Хмельнюка
М.Г., доц.каф.ХУКП Яковлеву О.Ю. ст.викл.каф.ХУКП Остапенко О.В.
ВИСТУПИЛИ:
д.т.н., проф. Хмельнюк М.Г. з розпорядженнями до затвердження, окреслив завдання
кафедри у 2019/2020 н.р. та прийняти до виконання розпорядження згідно наказу ректора
№185-01 від 07.06.19 «Про введення в дію форми журнала планування та обліку роботи
кафедри ХУКП, викладачів, навчально-допоміжного персоналу». Прийняти до
затвердження план відкритих лекцій кафедри ХУКП. Виконати розпорядження згідно
проведення інструктажів БЖД, охороні праці, електробезпеки та пожежної безпеки.
Заступники відповідального секретаря приймальної комісії, доц., к.т.н. Зімін О.В. та
ст.викл. к.т.н. Трандафілов В.В. доповідали про результати роботи приймальної комісії.
Доц. Когут В.О. доповів про пріоритетні напрямки профорієнтаційної роботи кафедри у
новому навчальному році та про план проведення профорієнтаційних заходів.
Викладачі кафедри обговорили тематику курсових проектів (робіт) по навчальним
дисциплінам.
ПОСТАНОВИЛИ:
прийняти інформацію до відома
2. Розподіл навчального навантаження та обов'язків викладачів кафедри на
2019/2020н.р.

ВИСТУПИЛИ:
Д.т.н., проф. Хмельнюк М.Г. ознайомив присутніх з учбовим навантаженням кафедри на
2019-2020 доповів про розподілення навчального навантаження та запропонував варіант
розподілення обов'язків між викладачами кафедри на 2019/2020н.р.
Вчений секретар кафедри
Доц. Когут В.О.
Передано деканату
Доц. Желіба Ю.О.
Доц. Зімін О.В.
Доц. Жихарєва Н.В.
Доц. Яковлева О.Ю.
Доц. Жихарева Н.В.
Доц. Когут В.О.

підготовка до засідань кафедри,розподілення та коректування учбового
навантаження, поточна робота кафедри
Відповідальний за організацію наукової роботи студентів та підготовку наукових
конференцій
Відповідальний за дипломне проектування (магістри), методична робота
кафедри
Відповідальний за держбюджетну тематику, наукову роботу кафедри
Відповідальний за організацію днів відкритих дверей (представник кафедри),
кураторську та тьюторську роботу
Відповідальна за організацію дистанційного навчання
Відповідальна за організацію роботи інституту культури на кафедрі
Відповідальний за організацію ознайомчої, технологічної та переддипломної
практики студентів, дипломні роботи (магістрів), дипломне проектування
(бакалаври)

Примітка
1. Відповідальним за проведення різних видів робіт перевірити наявність необхідних
документів, своєчасно їх оформлювати
2. Викладачі кафедри несуть персональну відповідальність за доручену їм ділянку роботи.
3. О плані та ході виконання систематично доповідати на засіданнях кафедри
4. Відповідальними за організацію самостійної роботи студентів, організацію роботи
комісій (у складі 3-х викладачів) по захисту курсових проектів є лектори, які викладають
курс
5.Відповідальними за підготовку методичних матеріалів за навчальними дисциплінами є
лектори.
ПОСТАНОВИЛИ:
розподіл навчального навантаження та обов'язків викладачів кафедри затвердити,
прийняти інформацію до відома.
3. Виконання наказу з дипломних робіт магістрів та дипломного проектування
бакалаврів та проведення практик (ознайомчої, технологічної, переддипломної та
науково-дослідницької роботи).
ВИСТУПИЛИ:
доц.Жихарева Н.В. запросила закріпити виконання наказу з дипломних робіт магістрів та
дипломного проектування бакалаврів та наказу з ознайомчої, технологічної,
переддипломної практики та науково-дослідницької практики за доц. Жихаревой Н.В. та
Когутом В.О.
ПОСТАНОВИЛИ:
прийняти до виконання пропозицію, виконання наказу з дипломних робіт магістрів та
дипломного проектування бакалаврів та наказу з ознайомчої, технологічної,
переддипломної практики та науково-дослідницької практики за доц. Жихаревой Н.В. та
Когутом В.О.
4. Різне
Зав. кафедри ХУіКП

М.Г. Хмельнюк

Вчений секретар каф. ХУіКП

О.Ю. Яковлева

