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ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні 
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національної академії харчових технологій.

Рекомендовано до друку та розповсюдження в мережі Internet Вченою 
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УДК 378.147
ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ 
ЗНАНЬ У ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НА БАЗІ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ ТЕПЛОФІЗИКИ 
ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Ю.В. Семенюк, В.П. Желєзний, Д.О. Івченко, 
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Навчальний процес у вищій школі постійно підвищує вимоги до студе-
нта – майбутнього фахівця, професіонала. Основне завдання вищої освіти 
полягає у підготовці спеціаліста, який уміє ініціативно, творчо мислити, са-
мостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у практичній діяльно-
сті, фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. 

Успіх підготовки фахівців залежить від багатьох факторів, одним із 
яких є застосування нових наукових, науково-технічних знань, набутих ви-
кладачами безпосередньо у їхній науковій роботі.

Базовою у науковій роботі кафедри теплофізики та прикладної екології 
є навчально-наукова лабораторія з комплексного вивчення теплофізичних 
властивостей технічно важливих речовин, наноматеріалів і харчової сирови-
ни та процесів тепломасообміну.

Тільки в останні 10 років на кафедрі виконувалися 12 фундаментальних 
та прикладних НДР за рахунок видатків загального фонду державного бю-
джету, декілька госпдоговірних НДР.

На період 2020-2022 років від Національного фонду досліджень Украї-
ни отримано грант на виконання наукового дослідження і розробки «Підви-
щення ефективності термоакумулювальних пристроїв для сонячної енергети-
ки шляхом застосування нанофлюїдів і капілярно-пористих структур».

Об’єктами досліджень є: альтернативні холодоагенти (озонобезпечні 
холодоагенти з низьким або нульовим потенціалом глобального потепління); 
компресорні мастила; теплоносії; нанофлюїди (нанохолодоагенти, наномас- 
тила, нанотеплоносії, термоакумулювальні матеріали); холодильні компресо-
рні системи; холодильні прилади; теплоенергетичне обладнання; енергоємні 
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речовини в екстремальних умовах, зокрема кріокристали; ігристі вина; фос-
фоліпідні концентрати; відходи підприємств галузі хлібопродуктів.

Предметними областями досліджень є: експериментальне та теоретич-
не вивчення теплофізичних властивостей речовин у різних агрегатних ста-
нах; характеристики процесів теплообміну при кипінні та вимушеній конвек-
ції; показники енергетичної ефективності холодильних компресорних сис-
тем; еколого-енергетичні характеристики виробництв та технологічного об-
ладнання; поводження з відходами підприємств галузі хлібопродуктів; фізи-
ко-хімічні властивості ігристих вин; ефективність надкритичної екстракції 
цільових компонентів з фосфоліпідного концентрату.

Наукові результати, отримані у лабораторії, дозволяють наповнити ак-
туальними знаннями методичні матеріали дисциплін та забезпечити прове-
дення лабораторного практикуму для здобувачів вищої освіти всіх рівнів за 
декількома спеціальностями, серед яких: 101 «Екологія»; 142 «Енергетичне 
машинобудування», 144 «Теплоенергетика».

Також є підстави для використання наукового доробку викладачів та 
лабораторної бази кафедри у навчальному процесі інших спеціальностей.

Серед дисциплін, викладання яких забезпечується науковою роботою 
викладачів, перш за все можна навести такі: «Основи метрології, стандарти-
зації та сертифікації»; «Теплотехнічні вимірювання та прилади»; «Технічні 
засоби теплотехнічного експерименту»; «Поводження з відходами»; «Сучасні 
методи аналізу еколого-енергетичної ефективності виробництв»; «Експери-
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нти) у конкурсі «Кращий інноваційний проект», що проводився Одеською 
міською радою у 2019 році.
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