
                                               Протокол  №2 

         засідання кафедри кріогенної техніки від  21 вересня 2021 р.  

 

Голова: зав. кафедри проф. Симоненко Ю.М. 

Присутні: проф. Троценко О.В., проф. Морозюк Л.І., проф. Кравченко М.Б., 

доц. Брюханова З.А., доц. Цветковська Л.Н., доц. Соколовська-Єфименко 

В.В.,  ст.вик. Грудка, ст.лаб.  Бажанов Л.В., інж.2к . Бородінська О.В. 

 

Порядок денний 

  

1. Наказ ОНАХТ №248-01 від 31.08.2021 року 

2. Об’єднання  з кафедрою компресорів та пневмоагрегатів  

3. Затвердження тем кваліфікаційних робіт магістрів 2021 року вступу  

4. Вхідний контроль 

5. Затвердження голови екзаменаційної комісії 

6. Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів Кокул  С.В.,  

Басова А.М. 

 

1. Слухали: завідувача кафедри Симоненко Ю.М. ознайомив з Наказом 

ОНАХТ  № 248-01 від 31.08.2021 року «Про продовження дії адаптивного 

карантину» 

Ухвалили: Інформацію прийняли до відома та виконання. 

 

2. Слухали: завідувача кафедри Симоненко Ю.М. – Наказ №274-01 від 

09.09.2021 р. «Про зміни в структурі академії». З 01.12.2021 р. ліквідувати 

кафедру компресорів та пневмоагрегатів шляхом реорганізації (приєднання) 

до кафедри кріогенної техніки. Установити, що кафедра кріогенної техніки є 

правонаступником усього майна, прав та обов’язків кафедри компресорів та 

пневмоагрегатів. 

Ухвалили: розробити та затвердити посадові інструкції працівників 

кафедри, а також паспорта приміщень,які належать кафедрі кріогенної 

техніки, забезпечити передачу майна, матеріальних цінностей документів і 

справ поточного діловодства кафедри компресорів та пневмоагрегатів 

відповідно чинного законодавства. 

 

3. Слухали: професора Морозюк Л.І., розглянут розподіл робочого 

навантаження та розподілені наукові керівники для здобувачів СВО 

«Магістр», затвердили теми кваліфікаційних робіт. 

 



Ухвалили: затвердили проект подання на затвердження тем кваліфікаційних 

робіт магістрів. 

 

4. Слухали: доцента Грудку Б.Г. про необхідність провести вхідний 

контроль знань здобувачів освіти  

Ухвалили: інформацію прийняли до відома та виконання. 

 

5. Слухали: завідувача кафедри Симоненко Ю.М. Розпорядження №1 щодо 

подання до навчального відділу документів кандидата голови екзаменаційної 

комісії 

Ухвалили:затвердили голову екзаменаційної комісії Чигріна А.О. – 

інженера-технолога ТОВ «Кріоін інжинірінг» 

6. Слухали: доповідь аспіранта Кокула С.В. про зміст індивідуально і 

наукового планів підготовки аспіранта та затвердження теми дисертаційного 

дослідження «Удосконалення дросельного циклу на суміші холодильних 

агентів на температурі -1600 С» за спеціальністю «Енергетичне 

машинобудування». Науковий керівник д.т.н., професор Кравченко М.Б. 

Доповідь аспіранта Басова А.М. про зміст індивідуально і наукового планів 

підготовки аспіранта та затвердження теми дисертаційного дослідження 

«Удосконалення існуючих методів аналізу, розрахунку енергетичної 

ефективності когенераційних машин комерційного призначення» за 

спеціальністю «Енергетичне машинобудування». Науковий керівник д.т.н., 

професор Морозюк Л.І.  

Ухвалили: рекомендувати Вченій ради ННІХКтаЕ ім. В.С. Мартиновського 

затвердити аспіранту Кокулу С.В. тему дисертаційного дослідження 

«Удосконалення дросельного циклу на суміші холодильних агентів на 

температурі -1600 С» за спеціальністю «Енергетичне машинобудування» 

Рекомендувати Вченій ради ННІХКтаЕ ім. В.С. Мартиновського затвердити 

аспіранту Басову А.М. «Удосконалення існуючих методів аналізу, 

розрахунку енергетичної ефективності когенераційних машин комерційного 

призначення» за спеціальністю «Енергетичне машинобудування». 

 

 

Завідувач кафедри                                         Ю.М. Симоненко       

 

Секретар   кафедри                                        О.В. Бородінська 

 

 


