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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., д.т.н., 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.

Підсумки зимової сесії 5-го курсу.

2.

Про стан укладення 3-х сторонніх договорів студентів та готовність до

розподілу випускників 2015 р..
3.

Підсумки ДЕК магістрів.

4.

Підсумки методичної діяльності у 2014 р.

5.

Про роботу філії кафедри.

6.

Аналіз підсумків науково-дослідної роботи студентів. Перспективи участі

студентів в олімпіадах, конференціях та конкурсах 2014 р.
7.

Різне.
По першому пункті порядку денного

СЛУХАЛИ: Інформацію про підсумки зимової сесії 5-го курсу.
Групи ЕМ-101, ЕТ-101- 5-й курс, куратор проф. Петрушин В. С.
Здали усю сесію 8 студентів. Заборгованості мають 11 студентів.
Відраховані студенти Марченко, Васильєв.
УХВАЛИЛИ: Вжити заходів для ліквідації студентами заборгованостей.

По другому пункті порядку денного
СЛУХАЛИ: Інформацію ст. викл. Пирковського С.М. про стан укладення 3-х
сторонніх договорів студентів та готовність до розподілу випускників 2015 р.
Усі студенти крім Черній та Покотіло заключили 3-и сторонні договори та
проплатили 495 грн. Розподіл по місцях роботи буде після практики.
УХВАЛИЛИ: Вважати, що все готово до розподілу випускників 2015 р.
По третьому пункті порядку денного
СЛУХАЛИ: Інформацію доц. Якимця А.М. про результати ДЕК магістрів.
На захисті був присутній голова ДЕК проф. Байдак Ю.В
Захистили наукові роботи Єноктаєв, Павловская, Ніколаєв. Усі магістри
отримали оцінку відмінно.
Захист відбувався без плакатів. Усі допоміжні матеріали проектувались на
екран за допомогою комп’ютера.
Рекомендували в аспірантуру Єноктаєва.
Зауваження: 1. По результатам магістерських робіт мало публікацій.
2. По усім магістерським роботам треба робити диски.
УХВАЛИЛИ: Інформацію узяти до відома.
По четвертому пункті порядку денного
СЛУХАЛИ: Інформацію проф. Пуйло Г.В. про підсумки методичної
діяльності у 2014 р.
Усі методичні видання у електронному вигляді повинні бути зареєстровані у
Білоненко М.І. у бібліотеці, а потім в навчальній частині університету.
УХВАЛИЛИ: Інформацію узяти до відома та виконання.
По п’ятому пункті порядку денного
СЛУХАЛИ: Інформацію доц. Якімця А.М. про роботу філії кафедри.
«Одесгорелектротранс» - це філія кафедри ЕМ. Але наукового зв’язку
немає, практика студентів не проводиться, лекції не читаються.
УХВАЛИЛИ: Налагодити зв’язки з філією кафедри.

Відповідальний доц. Якимець А.М.
УХВАЛИЛИ: Інформацію узяти до відома та виконання.
По шостому пункті порядку денного
СЛУХАЛИ: Інформацію доц. Чайковського В.П. про підсумки науководослідної роботи студентів та перспективи участі студентів в олімпіадах,
конференціях та конкурсах 2015 р.
У 2014 році отримано 3 дипломи 2-го ступеня.
На конференцію у м. Кременчук у 2015 заплановано 9 наукових робіт. Усі
роботи вже готові. Мало публікацій.
Буде три доклади студентів Хропченко, Пірковського, Іващук.
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома та виконання.
У РІЗНОМУ
1. СЛУХАЛИ: Про звіт викладачами учбового навантаження за перший
семестр 2014-2015 учбового року та другої половини навантаження.
Петрушин В.С. – 403 ч., Пуйло Г.В. – 411 ч., Римша В.В – 166 ч.,
Бєлікова Л.Я -328 ч., Чайковський В.П. – 558 ч., Шевченко В.П. 475 ч.,
Якимець А.М. – 323 ч., Матухно В.А. – 442 ч.
УХВАЛИЛИ: Вважати план першого семестру виконаний.
2. СЛУХАЛИ: Про відкриття аспірантури для доц. Якімця А.М.
Він назначається керівником аспіранта Хусейна.
УХВАЛИЛИ: Затвердити відкриття аспірантури для доц. Якімця А.М.

Завідуючий кафедрою
електричних машин

________________В.С.Петрушин

Секретар кафедри

________________Л.Я.Бєлікова

