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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., 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.

Про організацію навчального процесу у другому семестрі

2.

Про методичне забезпечення бакалаврської випускної роботи.

3.

Аналіз підсумків щорічних конференцій молодих дослідників і завдання

кафедри щодо поліпшення роботи з талановитою молоддю. Перспективи участі
студентів в олімпіадах, конференціях та конкурсах 2015 р.
4.

Про готовність до розподілу випускників 5-го курсу.

5.

Різне.
По першому пункті порядку денного

СЛУХАЛИ: Інформацію проф. Петрушина В.С. про організацію навчального
процесу у другому семестрі 2015 р.
Другий семестр почнеться 16 березня.
Практика студентів 4-го курсу закінчилась 27 лютого, практика 3-го курсу
закінчилась 27 лютого, Практика 5-го курсу закінчиться 13 березня.
Захист дипломних робіт бакалаврів-заочників буде 28 та 29 квітня.

У комісії доц. Бєлікова Л.Я., доц. Чайковський В.П., ст. викл. Матухно В.А.,
ст. викл. ПирковськийС.М. Голова – Горський І.М.
Нормо контроль – Матухно В.А.
Захист дипломних робіт бакалаврів денного навчання буде з 6-17 липня.
Захист дипломних проектів спеціалістів денного навчання буде з 2-19 червня.
УХВАЛИЛИ: Інформацію узяти до відома.
По другому пункті порядку денного
СЛУХАЛИ: Інформацію проф. Пуйло Г.В. про методичне забезпечення
бакалаврської випускної роботи.
Методичне викання для оформлення бакалаврської дипломної роботи
виконано в електронному виді та зареєстровано у бібліотеці.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію узяти до відома та виконання.
По третьому пункті порядку денного
СЛУХАЛИ: Інформацію доц. Чайковського В.П. про щорічні конференції
молодих дослідників та перспективи участі студентів в олімпіадах, конференціях
та конкурсах 2015 р.
15 березня буде науково конференція у Кременчуці. Ідуть ст. викл.
Пиркоський С. М. та студенти Іващук, Ткаліч, Пирковський.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію узяти до відома та виконання.
По четвертому пункті порядку денного
СЛУХАЛИ: Звіт ст. викл. Пірковського С.М. про готовність до розподілу
випускників 5-го курсу.
Розподіл буде 20 березня.

У студентки Черній немає договору та немає оплати. У всіх інших є
договори і оплата.
УХВАЛИЛИ:
Вважати, що все готово до розподілу випускників 2015 р.
У РІЗНОМУ
1. СЛУХАЛИ: Про наукову конференцію присвячену 50 рокам н/т сб.
«Електромашинобудування та електроустаткування». Конференція відбудеться
у таборі Чайка з 20 по 26 липня. Один день - 350 грн.
УХВАЛИЛИ: Інформацію узяти до відома.
2. СЛУХАЛИ: Про ліквідацію заборгованостей студентів.
УХВАЛИЛИ: Прийняти усі міри до ліквідації заборгованостей.
3. СЛУХАЛИ: к.т.н., доц. Якімця А.М., наукового керівника здобувача
Аль-хасун Хуссейна Гені Абдулкаріма про корегування назви дисертаційної
роботи.
УХВАЛИЛИ: затвердити назву дисертаційної роботи здобувача Аль-хасун
Хуссейна Гені Абдулкаріма в наступній редакції: «СИНТЕЗ ТА АНАЛІЗ
НЕСИМЕТРИЧНИХ ОБМОТОК МАШИН ЗМІННОГО СТРУМУ».

Завідуючий кафедрою
електричних машин

________________В.С.Петрушин

Секретар кафедри

________________Л.Я.Бєлікова

