
 

15. Використання автономних систем електроспоживання на виробництві та у побуті. 

Рабцун В.С., провідний інженер, ТОВ «ФОГО Україна». 
16. Особливості продовження навчання в університеті Британської Колумбії 

(м. Ванкувер, Канада) та отримання сертифікату професійного інженера Асоці-

ації професійних інженерів. 

Пізнюр О.В., магістр, Університет Британської Колумбії, інженер під-

приємства «John Deere - Hitachi» (м. Ванкувер, Канада). 
17. Сучасне електроустаткування для підприємств та побуту. 

Нікулішин І.А., директор, ТОВ «Поділля Кабель-1». 

18. Використання сучасних частотних перетворювачів фірми Mitsubishi Electric 

в обладнанні для виготовлення друкованих плат і гальванічних ліній. 

Пізнюр В.П., технічний директор, «НПП Спецтехобладнання»; 

Залізецький А.М., старший викладач кафедри машин та апаратів, ХНУ. 

19. Автоматизовані системи обліку, контролю та управління в технологічному 

процесі водопостачання та водовідведення МКП «Хмельницькводоканал». 

Рабійчук О.С., інженер - конструктор ВГЕ, МКП  «Хмельницькводоканал». 

20. Вимоги до сучасного фахівця на  ринку праці. 

Багрій В.В., технічний директор, автоцентр «Хмельниччина-Авто». 

21. Врахування вимог підприємств в навчальних планах закладів I-го рівня акре-

дитації при підготовці спеціалістів за напрямом «Електромеханіка». 

Федонюк Г.М., директор, Рабцун Т.В., зав. відділ., Калинівський техн. технікум. 

22. Проблеми при підготовці молодших спеціалістів у навчальних закладах I-го 

рівня акредитації. 

Недошитко М.І., директор, Никифорчин С.З., зав. відділенням, Кам`янець-

Подільський індустріальний коледж. 

23. Особливості підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» у Новоград-

Волинському промислово-економічному технікумі. 

Сімчук В.В., викладач, Тарасюк В.В., зав. відділенням, Новоград-Волинський про-

мислово-економічний технікум. 

24. Особливості підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» у Могилів-

Подільському монтажно-економічному коледжі.  

Токарчук О.М., заст. директора, Могилів-Подільський монтажно-екон. коледж. 

24. Організація навчального процесу на кафедрі машин і апаратів Хмельницького 

національного університету. 

Поліщук О.С., доцент кафедри машин та апаратів, Хмельницький національний 

університет. 

25. Обговорення навчальних планів напрямів підготовки «Електромеханіка», 

«Електротехніка та електротехнології» та «Машинобудування». 

Поліщук О.С., доцент кафедри машин та апаратів, Хмельницький національний 

університет. 

 

Міністерство освіти і науки України 

Хмельницька обласна державна адміністрація 

Хмельницька міська рада 

Хмельницький національний університет 

ТОВ «Спарк-швейне обладнання» 

ТОВ «Літма» 

Факультет інженерної механіки 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Кафедра машин та апаратів запрошує представників підприємств, 

викладачів, а також студентів старших курсів навчальних закладів 

до участі у IV-му науково-практичному семінарі «Сучасні техноло-

гії та обладнання у виробництві та навчальному процесі», який 

пройде у Хмельницькому національному університеті відповідно до 

листа Міністерства освіти і науки України №1/9-110 від 14.02.2014 

р.  

 

ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 

Кафедра машин та апаратів заснована в 1968 році. На кафедрі 

працює 6 докторів технічних наук та професорів, 15 кандидатів тех-

нічних наук. Кафедра машин та апаратів готує фахівців за напряма-

ми підготовки "Машинобудування", "Електромеханіка", "Електро-

техніка та електротехнології". 

 

ПЛАН СЕМІНАРУ 

09
00

 Реєстрація учасників (3-й навчальний корпус, ауд. 401) 

09
30

 Пленарне засідання (3-й навчальний корпус, ауд. 401) 

12
00

 Екскурсія по університету та до навчального музейно-

виставкового центру «Історія та сучасність техніки» 

12
30

 Обідня перерва 

14
00

 Екскурсія на підприємство 

15
30

 Екскурсія лабораторіями кафедри машин та апаратів 

16
00

 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.517. 
Проїзд від автовокзалу №1 автобусом №21, від залізничного вокза-

лу тролейбусом №7а, автобусом №51 та маршрутним таксі №29, 52 до 

зупинки «Університет» 

 

РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ 

На основі попередньо поданих заявок розміщення учасників семі-

нару в готельних номерах Хмельницького національного університе-

ту 

 

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. 

2. Привітання учасників семінару від Хмельницької обласної державної адмініст-

рації. 

Фасоля О.І., директор департаменту освіти і науки, Хмельницька обласна 

держадміністрація. 

3. Привітання учасників семінару від Хмельницької міської ради.  

Чернилевський К.І., секретар, Хмельницька міська рада. 

4. Перспективи впровадження систем електроопалення, розроблених Хмельниць-

ким національним університетом, в Хмельницькій обл. 

Параска Г.Б., проф., д.т.н., проректор з наукової роботи ХНУ. 

5. Переваги використання електромобілів в умовах міського циклу. 

Назаров В.В., професор, д.т.н., провідний науковий співробітник ПАТ ЕК «Хме-

льницькобленерго». 

6. Сучасні технології у виробництві килимових виробів. 

Олійник П.П., інженер, ТОВ «Карат», м.Хмельницький. 

7. Перспективи використання вентильних двигунів у професійному та побуто-

вому електроінструменті. 

Агєєв К.Р., директор, ПП «АВК-Система». 

8. Особливості організації виробничих підприємств в Україні. 

Михальський В.І., генеральний директор, Михальська В.В., директор, ТОВ «Літма». 

9. Нові напрямки розвитку швейного обладнання. 

Іскрицький С.О., директор, Красій М.М., головний інженер,  

ТОВ «Спарк швейне обладнання». 

10. Використання твердопаливних котлів в умовах підприємства. 

Мокрота В.Б., інженер-енергетик, ТОВ «Сіріус-екстружн». 

11. Системи та методи зниження технологічних витрат і електроенергії в елек-

тричних мережах енергопостачальної компанії. 

Луців П.Д., заступник головного інженера з енергоаудиту та обліку електрое-

нергії, ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго». 

12. Застосування мікроконтролерних систем в промисловості та побуті. 

Корсун С.Ю. провідний спеціаліст, ТОВ «Террател». 

13. Автоматизовані системи обліку і контролю електроенергії в побуті. 

Вешко В.В., інженер, ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго». 

14. Сучасні методи оздоблення швейних виробів 

Прибега Д.В., директор, ПП «Прибега». 

 

 


