
 
13. Альтернативна енергетика своїми руками. 

Рябуха І.І., інженер, приватний підприємець; Бернов В.О., приватний підп-

риємець. 

14. Особливості процесу зварювання різнорідних металів. 

Рабцун В.С., провідний інженер, ТД «Укрсервіс», м.Вінниця. 

15. Новітні технології та обладнання, що використовуються на підприємст-

ві «John Deere - Hitachi» 

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

ємства «John Deere - Hitachi» (м. Ванкувер, Канада). 

16. Проблеми при підготовці молодших спеціалістів у навчальних закладах II-

го рівня акредитації. 

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

Подільський індустріальний коледж. 

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

акредитації при підготовці спеціалістів за напрямом «Електромеханіка». 

Федонюк Г.М., директор, Рабцун Т.В., зав. відділенням, Калинівський тех-

нологічний технікум. 

18. Особливості підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Монтаж 

і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» у Ново-

град-Волинському промислово-економічному технікумі. 

Сімчук В.В., директор, Тарасюк В.В., викладач, Новоград-Волинський промис-

лово-економічний технікум. 

19. Особливості підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Мон-

таж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» у 

Могилів-Подільському монтажно-економічному коледжі. 

Токарчук О.М., заст. директора, Могилів-Подільський монтажно-економічний 

коледж. 

20. Організація навчального процесу на кафедрі машин і апаратів Хмель-

ницького національного університету. 

Поліщук О.С., доцент кафедри машин та апаратів, Хмельницький націо-

нальний університет. 

21. Обговорення навчальних планів напрямів підготовки «Електроме-

ханіка», «Електротехніка та електротехнології» та «Машинобудування» та 

започаткування підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем 

«доктор філософії» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». 

Поліщук О.С., доцент кафедри машин та апаратів, Хмельницький націо-

нальний університет. 
 

Міністерство освіти і науки України 
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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 V-му науково-практичному семінарі «Сучасні технології 

та обладнання у виробництві та навчальному процесі», який пройде 

у Хмельницькому національному університеті на базі кафедри машин 

та апаратів. 
 

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 

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 

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.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 семіна-

ру 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. 

2. Привітання учасників семінару від Хмельницької міської ради.  

Чернилевський К.І., секретар, Хмельницька міська рада, в.о. міського голови. 

3. Перспективи створення універсальної системи опалення та кондиціонуван-

ня приміщень на базі спільного теплоакумулятора. 

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

4. Проблеми та методи вирівнювання навантажень в системах енергопоста-

чання протягом дня. 

Шпак О.Л., генеральний директор, ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго». 

5. Розширення області використання світлодіодного освітлення. 

Мамчур Валерій Петрович, інженер, ДП «Новатор», м.Хмельницький. 

6. Сучасні системи опалення та кондиціонування промислових підприємств. 

Матвеєв В.В., генеральний директор, ТОВ ВБФ «Хмельницькагропродсервіс». 

7. Енергоефективні технології у вентильному електроприводі та побутових 

пристроях. 

Агеєв 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. Впровадженню альтернативних методів отримання енергії, автоматизо-

ваних систем опалення та енергозберігаючих технологій. 

Шалан В.В., заступник директора монтажної організації, ТОВ «Екоальт». 

10. Основні вимоги до підготовки фахівців з сервісного обслуговування су-

часних автомобілів. 

Параска В.Г., генеральний директор, група автосалонів «Євромотрс». 

11. Розробка та впровадження систем автоматизації в промисловості та по-

буті. 

Корсун С.Ю. провідний спеціаліст, ТОВ «Террател»; Прибега Д.В., доц., 

к.т.н., ХНУ. 

12. Особливості монтажу та експлуатації пристроїв плавного пуску та частот-

них перетворювачів. 

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


