
10. Впровадження новітніх технологій в сучасне виробництво.
Корнійчук В.М., директор,
ТОВ Арт-Інвест КНВ.

11. Автоматизовані системи обліку, контролю та управління в
технологічному процесі водопостачання та водовідведення МКП
"Хмельницькводоканал".
Рабійчук О.С., інженер - конструктор  ВГЕ,
МКП  "Хмельницькводоканал".

12. Сучасне електроустаткування для підприємств та побуту.
Нікулішин І.А., директор,
ТОВ  "Поділля Кабель-1".

13. Нові напрямки розвитку швейного обладнання.
Іскрицький С.О., директор, Красій М.М., головний інженер,
ТОВ «Спарк швейне обладнання».

14. Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку енергії
ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго».
Луців П.Д., заступник головного інженера з енергоаудиту та обліку
електроенергії,
ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго».

15. Перспективи працевлаштування випускників спеціальності
«Електропобутова техніка».
Корсун С.Ю., провідний спеціаліст,
ТОВ «Террател».

16. Вимоги до сучасного фахівця на  ринку праці.
Багрій В.В., технічний директор ,
Автоцентр  “Хмельниччина-Авто”.

17. Особливості підготовки магістрів в Університеті Британської
Колумбії.
Пізнюр О.В., магістр,
Університет Британської Колумбії (м. Ванкувер, Канада).

18. Особливості підготовки фахівців у Хмельницькому національному
університеті за скороченою формою навчання.
Поліщук О.С., доцент кафедри машин та апаратів,
Хмельницький національний університет.

19. Обговорення навчальних планів напрямів підготовки
«Електромеханіка» та «Машинобудування».
Поліщук О.С., доцент кафедри машин та апаратів,
Хмельницький національний університет.

Міністерство освіти і науки України
Хмельницька обласна державна адміністрація

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної
державної адміністрації

Хмельницький національний університет
ТОВ «Спарк швейне обладнання»

ТОВ «Літма»
Факультет інженерної механіки

КАФЕДРА МАШИН ТА АПАРАТІВ

IІІ-го науково-практичного семінару

29 листопада 2013 р.



ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Кафедра машин та апаратів запрошує представників підприємств,

викладачів, а також студентів старших курсів навчальних закладів
до участі у IІI-му науково-практичному семінарі «Сучасні технології
та обладнання у виробництві та навчальному процесі», який пройде
у Хмельницькому національному університеті відповідно до листа
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-38 від
22.01.2013 р.

ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ
Кафедра машин та апаратів заснована в 1968 році. На кафедрі

працює 3  доктора технічних наук,  14  кандидатів технічних наук.
Кафедра машин та апаратів готує фахівців за двома напрямами
підготовки «Електромеханіка» та «Машинобудування»

ПЛАН СЕМІНАРУ
0900 Реєстрація учасників (3-й навчальний корпус, ауд. 401)
0930 Пленарне засідання (3-й навчальний корпус, ауд. 401)
1200 Екскурсія по університету та до навчального музейно-
виставкового центру «Історія та сучасність техніки»
1230 Обідня перерва
1400 Екскурсія на підприємство “Ажур”
1530 Екскурсія лабораторіями кафедри машин та апаратів
1600 Підведення підсумків та урочисте закриття семінару

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, вул.

Інститутська 11, 3-й навчальний корпус, ауд. 401; будинок побуту 5-
й поверх, кафедра машин та апаратів, ауд.516.

Проїзд від автовокзалу №1 автобусом №21, від залізничного
вокзалу тролейбусом №7а, автобусом №51 та маршрутним таксі №29,
52 до зупинки «Університет»

РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ
На основі попередньо поданих заявок розміщення учасників

семінару в готельних номерах Хмельницького національного
університету

Пленарне засідання

3-й навчальний корпус, ауд. 401
Голова наукового семінару – д.т.н., проф. Скиба М.Є., секретар – доц. Романець Т.П.

1. Вітальне слово учасникам науково-практичного семінару.
Скиба М.Є., проф., д.т.н., член-кор. НАПНУ, ректор ХНУ,
зав. кафедри машин та апаратів.

2. Привітання учасників семінару від Хмельницької обласної державної
адміністрації.
Харчук А.М., заступник начальника управління освіти і науки
Хмельницька обласна держадміністрація.

3. Впровадження наукових розробок через університетську виробничу
базу.
Параска Г.Б., проф., д.т.н., проректор з наукової роботи,
Хмельницький національний університет.

4. Агрополіс.
Назаров В.В., професор, д.т.н., провідний науковий співробітник
 ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго».

5. Особливості професійної підготовки майбутніх інженерів механіків
на сучасному етапі.
Кобилюс О.В., викладач спеціальних дисциплін,
Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП

6. Особливості підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю
«Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної
та легкої промисловості» у Виноградівському державному коледжі.
Черничко І.І., завідувач денним відділенням,
Виноградівський державний коледж МДУ.

7. Використання інформаційних технологій в технічному коледжі
ЛНТУ.
Бондарук Т.М., заступник директора з начальної роботи,
Технічний коледж ЛНТУ (м. Луцьк).

8. Взаємозв’язок навчальних планів закладів I-го рівня акредитації з
вимогами підприємств при підготовці спеціалістів за напрямом
«Електромеханіка».
Ситніков О.О., голова циклової комісії з електромеханіки,
Вінницький технічний коледж.

9. Сучасні освітні інструменти в процесі підготовки фахівців з
механотроніки.
Онофрійчук В.І., ст. викл. кафедри машин та апаратів,
Хмельницький національний університет.


