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Засідання кафедри
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Голова - Зав. каф. д.т.н., проф. Петрушин В.С.
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ПРИСУТНІ:
Зав. каф. д.т.н., проф. Петрушин В.С., к.т.н., доц. Шевченко В.П., 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., ст. викл. Пирковський С.М., к.т.н., доц.
Якимець А.М.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.

Затвердження наукових напрямків магістрів 2014 р. та тем і планів

випускних кваліфікаційних робіт магістрів 2013 р.
2.

Про профорієнтаційну роботу.

3.

Про розвиток та модернізацію лабораторної бази кафедри.

4.

Про стан охорони праці та протилежної безпеки на кафедрі ЕМ.

5.

Звіти аспірантів останнього року навчання

6.

Різне.
По першому пункту порядку денного
СЛУХАЛИ: Повідомлення зав. каф. Петрушина В.С. про затвердження

наукових напрямків магістрів 2014 р. та тем і планів випускних кваліфікаційних
робіт магістрів 2013 р.
Магістри 2013:
Еноктаєв, Ніколаєв – керівник проф. Петрушин В.С.;
Павловська - керівник проф. Пуйло Г.В.,

Канди Лувез – керівник – доц. Якімець А.М.
Перший перегляд робіт – 21.11.14, другий - 28.11.14, захист у грудні 2014 р.
Магістри 2014:
Хропченко – керівник проф. Петрушин В.С.;
Гирінков – керівник проф. Римша В.В.,
Чмих, Пирковський - керівник проф. Пуйло Г.В.
Теми і плани випускних кваліфікаційних робіт магістрів 2014 розроблені.
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома та виконання.
По другому питанню
СЛУХАЛИ:
Інформацію доц. Чайковського про хід профорієнтаційної роботи.
Профорієнтаційна робота проводиться в школах № 67, 92, 71, 73 міста
Одеси, у Сімферополі, Ніколаєві, Н. Каховці, а також за місцем проживання
студентів нашої кафедри.
Робота проводиться також на підготовчому відділені ОНПУ.
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома.
По третьому пункті
СЛУХАЛИ: Звіт зав. кафедрою Петрушина В.С. про план розвитку та
модернізації лабораторної бази кафедри ЕМ:
- модернізація лабораторії загального курсу електричних машин;
- модернізація лабораторії по технології ЕМ;
- розробка стенду по дослідженню вентильних ЕМ;
- розробка стенду плавного пуску АД.
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома

По четвертому пункті
СЛУХАЛИ: Про стан охорони праці та протилежної безпеки на кафедрі ЕМ.
Начальник пожежної дружини – Петрушин В.С. Бойовий расчет – Матухно,
Пирковський, Чайковський, Якимець.
Зауваження охорони праці:
- вогнегасники не працюють;
- папери на шафах, столах та підвіконнях треба прибрати;
- нема усіх підписів студентів у журналах по ТБ.
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома
По п’ятому пункті
СЛУХАЛИ: Звіт аспіранта 3 - року навчання Аль-хасун Хуссейна Гені
Абдулкаріма. Навчання продовжили за кошти аспіранта на 0,5 року у зв’язку зі
зміною керівника. Замість проф. Дьогтєва В.Г. буде доц.. Якимець А.М.
УХВАЛИЛИ: Звіт затвердити.
У різному
СЛУХАЛИ:
1. Про хід ліквідації заборгованостей.
2. Про тристоронні договори.
Нема договорів у Тітова, Чебану, Грицюк, Довгий.
3. Про заочників спеціалістів із Дніпропетровська. Буде 15 студентів.
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома та виконання.

Завідуючий кафедрою
електричних машин

________________В.С.Петрушин

Секретар кафедри

________________Л.Я.Бєлікова

