
 

Показники, що визначають кваліфікацію 

к.т.н., доц. Михайловського Ю. Б. за 2016-2020 рр. 
 

10) організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) 

закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або 

іншого відповідального за 

підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його 

заступника; 

Керівник навчально-науково-виробничого центру 

«Сервіс-центр». 2012-2017 рр. (Наказ №220 від 

20.10.2010р) 

 

12) наявність не менше п’яти авторських 

свідоцтв та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення; 

1.Патент 107663 Україна, МПК В02С4/02 

Голкофрезовий подрібнювач текстильних відходів. 

Михайловський Ю.Б., Золотенко Е.О., Заєць В.В., 

Михайловський А. Ю.; заявник і патентовласник 

Хмельниц. нац. ун-т. – №u 201506545; заявл. 03.07.15; 

опубл. 24.06.16, Бюл. № 12 

2.Патент 127743 Україна, МПК B02C 2/00 B02C 4/30 

Валковий подрібнювач. Синюк О.М., Золотенко Е.О., 

Михайловський Ю.Б. та ін.; заявник і патентовласник 

Хмельниц. нац. ун-т. – №u 201800586; заявл. 22.01.18; 

опубл. 27.08.18, Бюл. № 16 

 
 

14) керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу  студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; 

керівництво 

студентом, який став призером або лауреатом 

Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди 

України з видів спорту; 

Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком «Електромеханічні та робототехнологічні 

системи». Затверджено НТР ХНУ. Протокол №14 від 

28.12.2017 р.  



виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського 

корпусу; 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Дійсний член Громадського об’єднання «Українське 

товариство теплових насосів і зберігання енергії». 

 


