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Зміст
Про курс

ПІДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ НАУКОВИХ ПОСЛУГ
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ПРОГРАМИ ТРЕНІНГУ
СПІКЕРИ, КОУЧЕРИ ТА ЕКСПЕРТИ СЕСІЙ
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ
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Про курс

Підстава для надання наукових послуг

Курс розроблено в рамках надання науково-консультаційних послуг за договором №51.18-
20196.СП/03 від 23.10.2019 р. за тематичним планом і програмою тренінгу «Теоретичні основи
процесів стиснення, теплообміну і сепарації в поршневих компресорних машинах та установках»
для підготовки фахівців групи Smart Energy, ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" та ТОВ "ПРОМ-ЕНЕРГО
ПРОДУКТ"

ПІДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ НАУКОВИХ ПОСЛУГ
№51.18-20196.СП/03 від 23.10.2019 р. на надання наукових послуг «Теоретичні основи процесів
стиснення, теплообміну і сепарації в поршневих компресорних машинах та установках»
(замовник - ТОВ "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ", виконавець - Сумський державний університет,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій, кафедра процесів та обладнання
хімічних і нафтопереробних виробництв, науково-навчальний центр комплексного інжинірингу
"SSUChemTech").
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11.11.2019 День перший
12:00-14:00 Прибуття та реєстрація учасників, поселення
14:00-16:00 Зустріч з деканом Гусак О.Г., завідувачем кафедри Склабінським В.І.
12.11.2019 День другий
08:15-09:35 Спікер-сесія (ауд.ЛА120/121, Шарапов С.О.)
09:50-11:10 Спікер-сесія (ауд.ЛА120/121, Шарапов С.О.)
11:25-12:45 Кейси, сесія відповіді-питання (ауд.ЛА120/121, Шарапов С.О.)
13:00-13:25 Коучінг-сесія (ауд.ЛБ110/111, Кондусь В.Ю.)
13:25-14:00 Воркшоп (лабораторії та виробничі цехи кафедри ПГМ, Кондусь В.Ю.)
13.11.2019 День третій

Про курс 5



08:15-09:35 Спікер-сесія (ауд.ЛА120/121, Шарапов С.О.)
09:50-11:10 Спікер-сесія (ауд.ЛА120/121, Шарапов С.О.)
11:25-12:45 Кейси, сесія відповіді-питання (ауд.ЛА120/121, Шарапов С.О.)
12:45-13:25 Воркшоп (Науково-дослідний інститут енергоефективних технологій, ауд.ЛА105,

Сотник М.І.)
13:25-14:45 Спікер-сесія (ауд.ЛА204, Маренок В.М.)
14.11.2019 День четвертий
08:15-09:35 Спікер-сесія (ауд.ЛА208а, Маренок В.М.)
09:50-11:10 Спікер-сесія (ауд.ЛА208а, Маренок В.М.)
11:25-12:45 Спікер-сесія (ауд.ЛА204, Маренок В.М.)
12:45-13:25 Воркшоп (Науково-навчальний центр комплексного інжинірингу «SSUChemTech»,
ауд.ЛА101/200, Скиданенко М.С., лабораторії та виробничі цехи кафедри ПОХНВ, Ляпощенко

О.О., Покотило В.М.)
13:25-14:45 Кейси, сесія відповіді-питання (ауд.ЛА204, Маренок В.М.)
15.11.2019 День п’ятий
08:15-09:35 Експертна сесія (ауд.ЛА208а, Ляпощенко О.О., Іванов В.О., Павленко І.В.)
09:50-11:10 Оцінювання результатів підготовки. Підведення підсумків з врученням

сертифікатів 
(ауд.ЛА208а, Гусак О.Г., Склабінський В.І., Ляпощенко О.О., Скиданенко М.С.)

Науковий керівник програми тренінгу
Спікери, коучери та експерти сесій

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ПРОГРАМИ ТРЕНІНГУ
Ляпощенко Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор, головний
науковий співробітник кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
(ПОХНВ), заст. декана факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
Сумського державного університету (СумДУ).

Контактна інформація:
тел: +38(0542)68-77-95
e-mail:  o.liaposhchenko@pohnp.sumdu.edu.ua
http://personal.sumdu.edu.ua/liaposhchenko/ua/

СПІКЕРИ, КОУЧЕРИ ТА ЕКСПЕРТИ СЕСІЙ
Скиданенко Максим Сергійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв (ПОХНВ). начальник
науково-навчального центру комплексного інжинірингу "SSUChemTech" факультету технічних
систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ).

Шарапов Сергій Олегович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технічної
теплофізики (ТТФ), заст. декана факультету технічних систем та енергоефективних технологій
(ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ).

Кондусь Владислав Юрійович, кандидат технічних наук, асистент кафедри прикладної
гідроаеромеханіки (ПГМ) факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
Сумського державного університету (СумДУ).

Маренок Віталій Михайлович, науковий співробітник кафедри процесів та обладнання
хімічних і нафтопереробних виробництв (ПОХНВ) факультету технічних систем та
енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ).

Навчальні посібники
Електронні засоби навчання

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
1. Склабінський В.І. Технологічні основи нафто- та газопереробки: навчальний посібник /

В.І.Склабінський, О.О.Ляпощенко, А.Є.Артюхов. – Суми: Сумський державний університет,
2011. – 187 с.

2. Обладнання газо- та нафтопереробних виробництв: навчальний посібник / В. І.
Склабінський, А. Є. Артюхов, О. О. Ляпощенко, І. І. Шостаківський. – Суми: Сумський
державний університет, 2015. –  343 с.
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http://pohnv.teset.sumdu.edu.ua/images/e-learning/%D0%9E%D0%9D%D0%9F%D0%92/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%92.I. %D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F %D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE- %D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%85 %D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2.pdf


3. Врагов А.П. Процессы и оборудование газоразделительных установок: учеб. пос. /
А.П.Врагов. — Сумы : Университетская Книга, 2005. — 272 с.

4. Врагов А.П. Гідромеханічні процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв :
Навч. посіб.  — Суми : АЛАН-ЕКС, 2003. — 232 с.

5. Врагов А.П. Теплообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних
виробництв : Навч. посібник. - Суми : Університетська книга, 2006. - 260 с.

6. Врагов А.П. Масообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних
виробництв : Навч. посіб. - Суми : Університетська книга, 2007. - 284 с.

7. Врагов А.П., Михайловський Я.Е., Якушко С.І. Матеріали до розрахунків процесів та
обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв : Навч. посіб. - Суми : СумДУ, 2008. -
170 с.

     

ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ
1. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС з вивчення дисципліни “Технологічні основи нафтопереробки” >>
2. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС з вивчення дисципліни “Обладнання газо- та нафтопереробних

виробництв” >>
3. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС з вивчення дисципліни “Процеси та обладнання газороздільних

установок” >>
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