
                                               Протокол  №8 

         засідання кафедри кріогенної техніки від  28 березня 2022 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, к.т.н., доц. Буданов В.О., к.т.н., к.т.н., доц. Ярошенко 

В.М.,доц. Яковлев Ю.О.,ст.лаб. Бажанов Л.В., інж.2к . Бородінська О.В. 

 

Порядок денний 

  

1. План підготовки науково-педагогічних кадрів ОНАХТ 

2. План роботи НДП 

3. ІV Всеукраїнська науково-методична конференція 

4. 82 Наукова конференція науково-педагогічного складу ОНАХТ 

5. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, 

аспірантів та студентів «Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки 

і технології» 

6. Конспекти лекцій, посібники з практичних занять і самостійної роботи, 

методичні вказівки до самостійної роботи  

 

 

Слухали: д.т.н., проф. Морозюк Л.І.  з метою складання перспективного 

плану підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів ОНТУ на 2022-

2028 рр. прохання надати інформацію, яка зазначена в Додатку 1. 

Ухвалили: 

Інформацію прийняли до відома та виконання. 

 

Слухали: д.т.н., проф. Симоненко Ю.М. проінформував НДП про 

особливості роботи 

Ухвалили: 

Інформацію прийняли до відома та виконання. 

 

Слухали: д.т.н., проф. Морозюк Л.І. ознайомила із запрошенням на ІV 

Всеукраїнську науково-методичної конференцію  

Ухвалили: 

Інформацію прийняли, визначили учасників та тематику тез доповідей 

Слухали: к.т.н. доц. Грудка Б.Г. ознайомив із запрошенням на 82 Наукову 

конференцію науково-педагогічного складу ОНАХТ 



Ухвалили: 

Інформацію прийняли до відома та виконання, визначили учасників та 

тематику тез доповідей 

Слухали: д.т.н. проф. Морозюк Л.І. ознайомила із запрошенням на  

Всеукраїнську науково-технічну конференцію молодих вчених, аспірантів та 

студентів «Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології» 

 

Ухвалили: 

Інформацію прийняли до відома та виконання, визначили учасників та 

тематику тез доповідей 

Слухали: к.т.н. доц. Грудку Б.Г. про зміст конспектів лекцій 

«Повітророздільні установки», «Газифікаційні установки», про зміст 

методичних вказівок до  практичних занять та самостійної роботи 

«Газифікаційні установки»; 

д.т.н., проф. Морозюк про зміст посібника для практичних занять і 

самостійної роботи «Техніка і технологія транспортування та зберігання 

зріджених газів (Техніка транспортування зрідження газів)», «Техніка і 

технологія транспортування та зберігання зріджених газів (Основи теорії та 

розрахунку циклів транспортних низькотемпературних машин)»; 

д.т.н., проф. Кравченко М.Б. про зміст конспектів лекцій  «Cryogenic 

technology and low-temperature machines» («Кріогенна техніка і 

низькотемпературні машини»), «Air separation units for cryogenic products» 

(«Повітророздільні установки для одержання кріогенних продуктів»); 

к.т.н., доц. Брюханову З.А. зміст методичних вказівок до самостійної роботи 

«Низькотемпературні конструкційні матеріали»; 

д.т.н., проф. Симоненка Ю.М. про зміст конспекту лекцій «Кріогенні 

технології здобування рідкісних газів»; 

д.т.н., проф. Троценка О.В. про зміст методичних вказівок до виконання 

лабораторних робіт «Моделювання процесів кріогенної техніки», про зміст 

методичних вказівок до самостійної роботи «Моделювання процесів 

кріогенної техніки» 

Ухвалили: 

Рекомендувати на розгляд Методичної Ради спеціальності. 

 

 

Завідувач кафедри                                         Ю.М. Симоненко       

 

Секретар                                                         О.В. Бородінська 

 


