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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., 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 підсумки роботи ДЕК
2. Розподіл навантаження на 2015/2016 рік.
3. Штатний розклад на наступний рік та кадрові питання.
4. Різне.
По першому пункті порядку денного
СЛУХАЛИ: Про підсумки роботи ДЕК.
1. Дипломні проекти фахівців захищало 26 студент:
Результати захисту: 5 студентів – відмінно; 11 – добре; 10 - задовільно.
Зауваження голови ДЕК по захисту ДП:
- помилки на слайдах;
- матеріали, які у слайдах, повинні буди у записках;

- число слайдів повинно бути однаковим у всіх студентів;
- за оформленням ДП повинні слідкувати керівники;
- слабка теоретична підготовка деяких студентів.
2. Дипломні проекти фахівців - заочників захищало 6 студентів.
Результати захисту: 1 студент – відмінно; 5 – добре.
3. Дипломні роботи бакалаврів захищало 22 студенти:
Результати захисту: 6 студентів – відмінно; 10 – добре; 6 – задовільно.
4. Дипломні роботи бакалаврів-заочників захищало 5 студентів:
Результати захисту: 2 студентів – відмінно; 3 – добре.
5. Дипломні роботи магістрів захищало 2 студенти:
Канда Лувез – задовільно, заочник Іванов – добре.
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома.
По другому пункті порядку денного
СЛУХАЛИ: Розподіл навантаження на 2015/2016 рік.
11 ставок 6900 часів по нових учбових планах. У середньому по 625 ч. на
ставку. Зменшилось число часів на консультації з 6% до 2%.
Більш детально у вересні.
Дипломники: - бакалаврів – 36 студентів; - фахівців – 22 студенти;
- магістрів – 4 студенти, фахівців-заочників – 4 студенти.
Число дипломників може збільшитися за рахунок студентів, які повернуться
з академічної відпустки.
У конці грудня 2015 р. буде захист робіт магістрів.
З 19 лютого по 11 березня 2016 р. – практика студентів.
Другий семестр починається 14 березня та закінчується 29 липня.
Відпустка викладачів у лютому та у серпні.
26, 27 липня вступні іспити на 5-й курс.
Відповідальні доц. Чайковський, ст. викл. Матухно В.А.
Державний заказ:
- групи ЕМ – 6 фахівців, 3 магістри;

- групи ЕТ – 5 фахівців, магістрів немає.
Плануються у магістри Веремеїв, Бутенко, Іващук.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
По третьому пункті порядку денного
СЛУХАЛИ: Інформацію проф. Петрушина В.С. про штатний розклад на
наступний рік, та кадрові питання.
На кафедрі буде 11 ставок – 7 бюджетних та 4 позабюджетних.
Беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад проф. Пуйло Г.В. та
доц. Бєлікова Л.Я.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

Завідуючий кафедрою
електричних машин
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