Протокол № 11
засідання кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря
від 26.06.2020 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. Піщанська Н.О., ст. викл. Остапенко О.В., ст. викл. Трандафілов В.В., ст.лаб.
Речицька О.В., лаб. Супрунова О.Б., зав. лаб. Босий В.К., інж Талибли Р.Е., асп.
Константинов І.О., асп. Дудко О.М, асп. Єршов.В.О., інж. Бутовський Є.Д., асп.
Сливинська М.В., асп. Ялама В.В.
Порядок денний
1. Підсумки роботи кафедри у 2019/2020 н.р. Звіти викладачів кафедри за 2019/2020
н.р.
2. Результати дипломного проектування та екзаменаційної сесії.
3. Затвердження звіту про роботу кафедри за 2019/2020 н.р.
4. Атестація аспірантів за друге півріччя 2019/2020 н.р.
5. Різне.
1. Підсумки роботи кафедри у 2019/2020 н.р. Звіти викладачів кафедри за 2019/2020 н.р
ВИСТУПИЛИ:
викладачі кафедри (звіти додаються).
ПОСТАНОВИЛИ:
звіти викладачів кафедри затвердити.
2. Результати дипломного проектування та екзаменаційної сесії.
ВИСТУПИЛИ:
проф. Хмельнюк М.Г доц. Подмазко О.С., доц. Желіба Ю.О., доц. Яковлева О.Ю., ст.
викл. Трандафілов В.В. Виступаючі обговорили результати роботи екзаменаційної комісії
по захисту дипломних проектів студентів, визначили шляхи вдосконалення дипломних
проектів (робіт). Доц. Зімін О.В. (декан факультету НТтаІМ) доповів про результати
екзаменаційної сесії.
ПОСТАНОВИЛИ:
інформацію прийняти до відома.
3. Затвердження звіту про роботу кафедри за 2019/2020 н.р.
ВИСТУПИЛИ:
проф. Хмельнюк М.Г., ст. викл. Трандафілов В.В., доц. Желіба Ю.О., доц. Подмазко О.С.,
доц. Яковлева О.Ю., Виступаючі обговорили звіт про роботу кафедри за 2019/2020 н.р.
висловили свою думку щодо шляхів підвищення ефективності співпраці професорськовикладацького складу кафедри з представниками промисловості, удосконалення
навчально-методичного забезпечення та науково-дослідницької роботи.
ПОСТАНОВИЛИ:
звіт кафедри за 2019/2020 н.р. затвердити.

4.

Атестація аспірантів за друге півріччя 2019/2020 н.р.

СЛУХАЛИ:
1. Звіт аспіранта другого року навчання Талибли Руслана Еміновича за другий семестр
2019-2020 н.р., навчального року. Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»,
галузь знань 14
«Електрична інженерія». Тема дисертаційного дослідження
«Підвищення енергоефективності малих холодильних машин працюючих на природних
холодоагентах». Науковий керівник: проф. , д.т.н. Хмельнюк М. Г.
2. Звіт аспіранта третього року навчання Константинова Івана Олеговича за другий семестр
2019-2020 н.р., спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», галузь знань 14
«Електрична
інженерія».
Тема
дисертаційного
дослідження
«Підвищення
енергоефективності торгового холодильного обладнання за рахунок переходу на
озонобезпечні холодильні агенти» . Науковий керівник: проф. , д.т.н. Хмельнюк М. Г.
3. Звіт аспіранта третього року навчання Сливинської Марини Володимирівни за другий
семестр 2019-2020 н.р., спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», галузь знань
14 «Електрична інженерія». Тема дисертаційного дослідження «Оцінка ризиків та
прогнозування наслідків аварій аміачних холодильних систем». Науковий керівник: к.т.н,
доц. Желіба Ю.О.
4. Звіт аспіранта першого року навчання Ялами В.В. за другий семестр 2019-2020 н.р.,
(тема наукового дослідження
«Підвищення енергоефективності суднових систем
холодопостачання», спеціальність «142 Енергетичне машинобудування». Науковий
керівник Хмельнюк М.Г.. – д.т.н., проф., зав.каф. ХУКП.). Аспірант доповів про зміст
індивідуального плану наукової та навчальної роботи протягом строку підготовки в
аспірантурі на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
5. Звіт аспіранта першого року навчання Дудко ОМ.. за другий семестр 2019-2020 н.р.,
(тема наукового дослідження «Підвищення енергоефективності холодильних машин
працюючих на R744», спеціальність «142 Енергетичне машинобудування». Науковий
керівник Хмельнюк М.Г.. – д.т.н., проф., зав.каф. ХУКП.). Аспірант доповів про зміст
індивідуального плану наукової та навчальної роботи протягом строку підготовки в
аспірантурі на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
6. Звіт аспіранта першого року навчання Єршова В.О. за другий семестр 2019-2020 н.р.,
(тема наукового дослідження «Інструменти адаптації та переходу холодильних машин на
нові холодоагенти», спеціальність «142 Енергетичне машинобудування». Науковий
керівник Хмельнюк М.Г.. – д.т.н., проф., зав.каф. ХУКП.). Аспірант доповів про зміст
індивідуального плану наукової та навчальної роботи протягом строку підготовки в
аспірантурі на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
ПОСТАНОВИЛИ:
інформацію прийняти до відома, звіти аспірантів схвалити, рекомендувати для
переведення на наступний курс навчання в аспірантурі.
5. Різне.
Зав. кафедри ХУіКП

Вчений секретар каф. ХУіКП

М.Г. Хмельнюк

В.В. Трандафілов

