Протокол № 5
засідання кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря
від 26.12.2019 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. 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.
Порядок денний
1.
2.
3.
4.

Результати захисту дипломних проектів.
Підсумки роботи кафедри у I-ому семестрі навчального року 2019-2020.
Про завдання кафедри у II-ому семестрі навчального року 2019-2020.
Різне.

1. Результати захисту дипломних проектів.
СЛУХАЛИ:
техн. секретаря екзаменаційної комісії по захисту дипломних проектів (ступінь вищої
освіти «Магістр») Супрунову О.Б., яка доповіла про результати роботи екзаменаційної
комісії.
ВИСТУПИЛИ:
доц. Желіба О.Ю., доц. Жихарєва Н.В., доц. Когут В.О., доц. Зімін О.В., проф. Хмельнюк
М.Г. Виступаючі обговорили результати захисту дипломних проектів, виявили шляхи
вдосконалення магістерських робіт, актуальні напрямки дослідження магістрів. Проф.
Хмельнюк М.Г. наголосив про необхідність більш тісної співпраці викладачів кафедри
при підготовці дипломних робіт(проектів) з представниками промисловості, постійного
контролю з боку керівника роботи своєчасного виконання студентом всіх етапів
дипломного проектування.
ПОСТАНОВИЛИ:
результати роботи екзаменаційної комісії вважати задовільними, інформацію прийняти до
відома.
2.Підсумки роботи кафедри у I-ому семестрі навчального року 2019-2020.
ВИСТУПИЛИ:
доц. Подмазко О.С., доц. Желіба Ю.О., доц. Зімін О.В., доц. Жихарєва Н.В., доц. Яковлева
О.Ю., доц. Когут В.О., ст. викл. Трандафілов В.В., ст. викл. Остапенко О.В., проф.
Хмельнюк М.Г. Виступаючі обговорили підсумки роботи викладачів кафедри у I-ому
семестрі навчального року 2019/2020, доповіли про результати проведеної навчальнометодичної та виховної роботи, результати здачі курсових робіт (проектів) та перебіг
екзаменаційної сесії. Проф. Хмельнюк М.Г. доповів про результати роботи кафедри у Iому семестрі 2019-2020 н.р., підкреслив необхідність посилення профорієнтаційної,
методичної та наукової роботи викладачів кафедри.
ПОСТАНОВИЛИ:
результати роботи кафедри вважати задовільними, прийняти інформацію до відома,
3. Про завдання кафедри у II-ому семестрі навчального року 2019/2020.
ВИСТУПИЛИ:
доц. Жихарєва Н.В., доц. Когут В.О., доц. Яковлева О.Ю., доц. Желіба Ю.О., доц.
Подмазко О.С., проф. Хмельнюк М.Г.

Виступаючі обговорили завдання кафедри у II-ому семестрі навчального року 2019/2020,
дистанційний
навчальний модуль весняного семестру та наповнення дисциплін
закріплених за кафедрою на сайті дистанційного навчання ОНАХТ відповідними
навчально –методичними матеріалами.
ПОСТАНОВИЛИ:
інформацію прийняти до відома.
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