
  

 

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ 

ШКІЛ, УЧИЛИЩ, КОЛЕДЖІВ, 

ТЕХНІКУМІВ, ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ТА ЇХ БАТЬКИ! 
 

 

Хмельницький національний університет та кафедра машин і апаратів, 

електромеханічних та енергетичних систем (МАЕЕС) запрошують на День 

відкритих дверей, який відбудеться 22 червня 2021 року о 16 годині у формі 

онлайн-конференції в програмному середовищі для конференцій Zoom для 

зустрічі з професорсько-викладацьким складом кафедри МАЕЕС. 

На зустрічі Ви зможете:  

-   ознайомитися зі змістом освітніх програм підготовки студентів;  

- ознайомитись з навчальними центрами та лабораторіями кафедри, 

зокрема: навчально-науковим центром систем автоматизації та електроприводів 

SIEMENS, центром інноваційних 3D-технологій; навчально-науковим центром 

швейного устаткування BRUCE; науково-інноваційним центром; лабораторі-

ями відновлювальних джерел енергії, сучасних електроприводів, мехатроніки 

та робототехніки; інформаційних технологій;  

- відвідати дахову сонячну електростанцію та диспетчерський пункт Хме-

льницького національного університету. 

Під час відвідання майстер-класів Ви отримаєте інформацію:  

- з основ програмування мікроконтролерів, складання та програмування 

робототехнічних і мехатронних систем;  

- з програмного забезпечення, устаткування та новітніх технологій 

компанії SIEMENS, що дозволяють створювати цифрові «двійники» 

технологічних процесів та підприємств, моделювати виробничі цикли та 

оглядати їх у віртуальній реальності. 

Отримаєте інформацію про правила вступу до Хмельницького 

національного університету та перспективи працевлаштування від 

представників підприємств і випускників кафедри. 

Щоб прийняти участь у Дні відкритих дверей, потрібно приєднатися до 

онлайн-конференції у програмі Zoom за посиланням:  

Topic: День відкритих дверей Time: Jun 22, 2021 16:0. Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/77541470865?pwd=RnJTZjQ1WFNxWUpSRkdE

WDgxUGdIZz09 

Meeting ID: 775 4147 0865 

Passcod: 2021 

 

Адреса кафедри: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 5  

Сайт кафедри: http://maees.khnu.km.ua/ Тел. представника  

кафедри МАЕЕС 0963741890 Коротич Ольга Олександрівна 
 

                                                                                                   

    Сайт кафедри                                 Відеоролик                        Анкета абітурієнта  

 

https://www.khnu.km.ua/
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://us04web.zoom.us/j/77541470865?pwd=RnJTZjQ1WFNxWUpSRkdEWDgxUGdIZz09
https://us04web.zoom.us/j/77541470865?pwd=RnJTZjQ1WFNxWUpSRkdEWDgxUGdIZz09
http://maees.khnu.km.ua/


 

ПРОГРАМА  

ДНЯ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
кафедри машин і апаратів, електромеханічних  

та енергетичних систем  

Хмельницького національного університету 

22.06.21 року 16.00 
 

1. Вступне слово 

Професор кафедри МАЕЕС, голова Вченої ради Хмельницького 

національного університету, д.т.н., Скиба М.Є. 

2. Презентація кафедри МАЕЕС та спеціальностей: 

- 133 «Галузеве машинобудування» 

Освітні програми: 

 Робототехнічні та мехатронні системи галузі; 

 Машини і апарати легкої промисловості; 

- 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Освітні програми: 

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

 Енергетичний менеджмент; 

 Електропобутова техніка. 

Завідувач кафедри МАЕЕС д.т.н., проф. Поліщук О.С. 

3. Перспективи працевлаштування випускників за 

спеціальностями кафедри МАЕЕС 

Студенти, випускники. 

4. Майстер-клас зі створення цифрових «двійників» 

технологічних процесів  фірми SIEMENS 

К.т.н., доц. Майдан П.С.  

5. Майстер-клас з робототехніки та мехатроніки 

К.т.н., доц. Горященко С.Л., асистент Поліщук А.О. 

6. Майстер-клас з виконання технологічних операцій на 

автоматизованому швейному устаткуванні торгової марки «BRUCE» 

К.т.н., доц. Романець Т.П. 

7. Майстер-клас зі створення виробів з використанням 3D-друку 

Асистент Пундик С.І., асистент Поліщук А.О. 

8. Демонстрація наукових та навчальних розробок 

К.т.н., доц. Романець Т.П., д.т.н., проф. Поліщук О.С. 

9. Правила прийому до Хмельницького національного 

університету та особливості вступу на спеціальності кафедри МАЕЕС. 

Старший викл. Лісевич С.П., к.т.н., доц. Онофрійчук В.І. 

 

Стейкхолдер освітніх програм 

кафедри МАЕЕС 

 
 


