Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПРОТОКОЛ
31 серпня 2015 року
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Засідання кафедри
«Електричні машини»
Голова - Зав. каф. д.т.н., проф. Петрушин В.С.
Секретар - доцент, к.т.н., Бєлікова Л.Я.
ПРИСУТНІ:
Зав. каф. д.т.н., проф. Петрушин В.С., к.т.н., ст. викл. Білоненко Н.І., д.т.н., проф.
Пуйло Г.В., к.т.н., доц. Бєлікова Л.Я., к.т.н., доц. Чайковський В.П., д.т.н., проф.
Римша В.В., ст. викл. Матухно В.А., к.т.н., доц. Якимець А.М., ас. Насипана О.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обговорення конкурсних справ
2. Закріплення навчального навантаження та затвердження скорегованих
індивідуальних планів роботи викладачів на 2015-2016 р.
3. Організація навчального процесу в першому семестрі 2015/2016 р.
Ліквідація заборгованостей.
4. Обговорення планів роботи кафедри.
5. Різне.
По першому пункту порядку денного
СЛУХАЛИ: Обговорення конкурсних справ.
На кафедрі 7 бюджетних та 4 позабюджетні ставки.
Планується взяти до роботи на 0,5 ставки проф. Байдака Ю.В. та ст. викл.
Білоненко М.І.
По конкурсу обираються доц. Бєлікова Л.Я та проф.. Пуйло Г.В.

На 1,5 ставки будуть працювати доц. Бєлікова Л.Я, доц. Чайковський В.П.,
ст. викл. Матухно В.А., к.т.н., доц. Якимець А.М.
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома..
По другому пункті
СЛУХАЛИ: Повідомлення зам. зав. кафедрою ст. викл. Матухно В.А. про
розподіл навчального навантаження на 2015-2016 уч. рік.
Результати розподілу:
Проф. Петрушин В. С. – 355+259 ч.;
проф. Пуйло Г.В. – 328+261 ч.;
доц. Бєлікова Л.Я. – 431 +169 ч. (1,5 ст.),
ст. викл. Білоненко М.І. – 475+10 ч.,
доц. Чайковський В. П. – 333 +199 ч. (1,5 ст.),
проф. Римша В.В. – 176+121 ч. (0,5 ст.),
ст. викл. Матухно В.А. – 362+ 237 ч. (1,5 ст.),
доц. Якимець А.М. – 386+211ч. (1,5 ст.),
проф. Байдак Ю.В. – 231+69 ч (0,5 ст.),
ас. Насипана О. – 178+76 ч. (0,5 ст.)
Всьго ч.
УХВАЛИЛИ: Розподіл навантаження затвердити.
По третьому пункті
СЛУХАЛИ: Про ліквідацію заборгованостей.
Заборгованості повинні бути ліквідовані до 30 вересня.
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома та виконання.
По третьому пункті
СЛУХАЛИ: Повідомлення зав. кафедрою Петрушина В.С. про слідуючи плани
роботи кафедри:
1. План засідання кафедри

2. План методичного семінару.
3. План методичної роботи кафедри.
4. План відкритих лекцій та взаємного відвідування лекцій.
5. План профорієнтаційної роботи.
6. План розвитку та модернізації кафедри.
7. План виховної роботи.
8. План роботи філії кафедри.
9. План наукової роботи кафедри.
10. Плани кураторів.
УХВАЛИЛИ: Плани затвердити.
У РІЗНОМУ:
1. СЛУХАЛИ:
Обговорення кандидатури Байдака Ю.В., що бажає укласти строковий
трудовий договір для призначення на посаду професора кафедри “Електричні
машини ” на 0,5 ставки на 2015/2016 учбовий рік.
УХВАЛИЛИ:
Кафедра рекомендує ректору університету укласти строковий договір з
Байдаком Ю.В. для призначення на посаду професора кафедри “Електричні
машини” з 1.09.2015 на 0,5 ставки.
Результати голосування: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималися» - немає.
2. СЛУХАЛИ:
Обговорення кандидатури Бєлікової Л. Я., що бажає укласти терміновий
трудовий договір для призначення на посаду доцента кафедри “Електричні машини ” строком на 3 роки.
УХВАЛИЛИ:

Враховуючи, що доцент Бєлікова Л.Я. за звітний період 2010–2015
навчальні роки успішно виконувала свій індивідуальний план, читала лекційні
курси,

керувала

дипломним

та

курсовим

проектуванням,

лабораторним

практикумом, проводила практичні заняття, має науково-методичні публікації,
кафедра рекомендує ректору університету укласти терміновий договір з
Бєліковою Л.Я. для призначення на посаду доцента кафедри “Електричні
машини” з 1.09.2015 строком на 3 роки.
Результати голосування: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

3. Прийом до аспірантури Єноктаєва Р., керівник – проф. Петрушин В.С.
4.Стажировка у Бєлікової Л.Я. та Чайковського В.П.
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома та виконання.

Завідуючий кафедрою
електричних машин

________________В.С.Петрушин

Секретар кафедри

________________Л.Я.Бєлікова

