
В И Т Я Г 

 

з протоколу засідання кафедри Хімічна техніка та промислова екологія  

Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” 

№ 3 від 29 вересня 2021 р. 

 

Присутні: 16 викладачів та спiвробiтникiв кафедри.  

 

 

Слухали: про діяльність та план роботи студентського наукового гуртка «Екологічний 

клуб «Я-Еколюдина» керівника гуртка доц., к.т.н., доц. Тихомирову Т.С. 

Ухвалили: затвердити наступний план роботи гуртка на 2021-2022 навч рік 

 

 

Дата 

засідання/ 

заходу 

Тема засідання/ назва заходу Відповідальні особи або запрошені 

гості 

Вересень 2021 1. «Ніч науки» (18.09 –вміст 

нітратів у харчових продуктах) 

2. Участь у всесвітній акції 

World up cleaning day-2021 , 

практичне заняття з 

сортування сміття (18.09, 

Олексіївський ліс) 

1. доц., к.т.н., доц. Тихомирова Т.С. 

Асп. Стаднік В.Ю. 

Студенти 1го курсу 

2. доц., к.т.н., доц. Тихомирова Т.С. 

ст. викл. Баранова А.О.,  

ас. Забіяка А.О. 

студенти кафедри 1-5 курсу 

Жовтень 2021 1. Зустріч з успішними 

випускниками кафедри 

(А.Прокаєва, К.Тумановська) 

1. зав каф. Шестопалов О.В. 

доц., к.т.н., доц. Тихомирова Т.С. 

Студенти 1-2го курсів 

Листопад 2021 1.Ознайомлення студентів 

кафедри з ініціативними та 

господо договірними 

тематиками, визначення їх 

можливої участі 

1. проф. Зінченко М.Г. 

Грудень 2021 1. Обговорення ідеї для 

новорічних МК в стилі 

апсайклінг 

2. Провдення трьох МК 

«Ялиновка прикраса в стилі 

апсайклінг» 

(ХЗОШ№69,ЗСШ№2,ХСШ№5) 

3. Семінар з питань взаємодії 

місцевих органів влади та 

громадських організації з 

метою реалізації екологічних 

проектів  

1. доц., к.т.н., доц. Тихомирова Т.С. 

доц., к.т.н., доц. Філенко О.М. 

зав каф. Шестопалов О.В. 

2. доц., к.т.н., доц. Тихомирова Т.С. 

доц., к.т.н., доц. Філенко О.М. 

ст. викл. Баранова А.О. 

студенти кафедри 2-4 курсу 

3. зав каф. Шестопалов О.В. 

доц., к.т.н., доц. Тихомирова Т.С. 

доц., к.т.н., доц. Філенко О.М. 

ст. викл. Баранова А.О. 

Кирило Чикирякин, голова екологічної 

комісії при Молодіжні Раді при 

Харківському міському голові 

студенти кафедри 1-4 курсу 

 



 

Дата засідання/ 

заходу 

Тема засідання/ назва 

заходу 

Відповідальні особи або запрошені 

гості 

Січень 2022 1. Засідання проблемної 

групи «Екологічна освіта та 

популяризація науки серед 

молоді» 

1. зав каф. Шестопалов О.В. 

студенти кафедри 1-4 курсу 

 

Лютий 2022 1. Засідання проблемної 

групи «Зелені бізнес ідеї» 

1. доц., к.т.н., доц. Філенко О.М. 

студенти кафедри 1-6 курсу 

аспіранти кафедри 

 

Березень 2022 1. Підготовка до участі у 

«Канікули з політехом» 

(весняні) –обговорення 

презентацій та ідей МК для 

школярів 

2. Підсумки участі студентів 

в ініціативних та госпдоговір 

них тематиках-дискусія, 

аналіз 

1. доц., к.т.н., доц. Тихомирова Т.С. 

2. доц., к.т.н., доц. Тихомирова Т.С. 

доц., к.т.н., доц. Філенко О.М. 

зав каф. Шестопалов О.В. 

асп. Стаднік В.Ю. 

ст. викл. Баранова А.О. 

ас. Гетта О.С. 

студенти кафедри 1-4 курсу  

Квітень 2022 1. Заявка на старт-ап чи 

грант: різниця, нюанси 

подачі, прохідні ідеї. 

 

1. доц., к.т.н., доц. Тихомирова Т.С. 

доц., к.т.н., доц. Філенко О.М. 

зав каф Шестопалов О.В. 

студенти кафедри 1-6 курсу 

Травень 2022 1. Дискусія з розробки нових 

тем презентацій для 

школярів з метою їх 

залучення в якості 

абітурієнтів.  

1. доц., к.т.н., доц. Тихомирова Т.С. 

зав каф Шестопалов О.В. 

студенти кафедри 1-4 курсу 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри     Олексій ШЕСТОПАЛОВ  

 

 

Секретар кафедри    Наталія САМОЙЛЕНКО 

 


