
10. Альтернативна енергетика на Хмельниччині. Стан і перспективи  

 розвитку. 

Поліщук О.С., завідувач кафедри машин і апаратів, 

Хмельницький національний університет. 
 

11. Розробка 3D-принтера та 3D-сканера для навчального процесу. 

Поліщук А.О., Маковський С.В, студенти,  

Хмельницький національний університет. 
 

12. Особливості професійної підготовки майбутніх інженерів механіків на 

сучасному етапі. 

Кобилюс О.В., викладач спеціальних дисциплін, 

Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП. 
 

13. Взаємозв’язок навчальних планів закладів I-ІІІ-го рівнів акредитації з 

вимогами підприємств при підготовці спеціалістів за напрямом «Елек-

тромеханіка». 

Недошитко М.І ., директор,  

Кам`янець-Подільський індустріальний коледж. 
 

14. Особливості підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 

«Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та 

легкої промисловості» у Виноградівському державному коледжі. 

Черничко І.І., викладач, 

Виноградівський державний коледж МДУ. 
 

15. Особливості підготовки електромеханіків у Новоград-Волинському 

промислово-економічному технікумі. 

Тарасюк В. В., завідуюч електротехнічним відділенням,  

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум. 
 

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

ницького національного університету. 

Поліщук О.С., завідувач кафедри машин та апаратів,  

Хмельницький національний університет. 
 

17. Обговорення навчальних планів напрямів підготовки  

«Електромеханіка», «Електротехніка та електротехнології»  

та «Машинобудування». 

Поліщук О.С., завідувач кафедри машин та апаратів,  

Хмельницький національний університет. 

Міністерство освіти і науки України 

Хмельницька обласна державна адміністрація 

Хмельницька міська рада 

Хмельницький національний університет 

Факультет інженерної механіки 

ТОВ «Спарк - швейне обладнання» 

ТОВ «Літма» 

 

 

 

 

 
 

 

КАФЕДРА МАШИН ТА АПАРАТІВ  
 

 
 

VI-го науково-практичного семінару 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Кафедра машин та апаратів запрошує представників підприємств, 

викладачів, а також студентів старших курсів навчальних закладів 

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

гії та обладнання у виробництві та навчальному процесі», який 

пройде у Хмельницькому національному університеті на базі кафед-

ри машин та апаратів. 

 

ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 

Кафедра машин та апаратів заснована в 1968 році. На кафедрі 

працює 3 доктори технічних наук та професори, 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 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. 

Плеканець Н.О., завідувач відділу енергозбереження, інвестиційної по-

літики та енергоменеджменту,  

Хмельницька міська рада 

 

3. Сучасні напрями енергозбереження. 

Кисіль С.С., відділ енергоменеджменту,  

Хмельницька міська рада 

 

4. Тенденції розвитку швейного обладнання. 

Красій  М.М., гол. механік.,  

ТОВ «Спарк-швейне обладнання». 
 

5. Проблеми та методи вирівнювання навантажень в системах енергопоста-

чання протягом дня. 

Шпак О.Л., заст. генерального директора,  

ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго». 
 

6. Сучасні технології у виробництві килимових виробів. 

 Олійник П.П., технолог,  

ТОВ «Карат», м.Хмельницький. 
 

7. Впроваження енергоефективних технологій ТОВ «Екоальт». 

Каретний С.В., директор, ТОВ «Екоальт». 
 

8. Створення матеріалів з захисними властивостями. 

Горященко С.Л., доц.,  

Хмельницький національний університет. 
 

9. Використання нових технологічних рішень в ліфтовому господарстві 

Хмельницької області 

Терещенко В.П.,  

інженер, ПП «ЛІФТ ЕКСПРЕС» 
 


