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Голова вченої ради, професор І.П.НАЗАРЕНКО  

Секретар вченої ради, доцент Д.М.НЕСТЕРЧУК 

Присутні: 17 осіб з 19 членів ради. 

Порядок денний: 

  1. Про результати контролю і аналізу проміжних атестацій студентів факу-

льтету. 

   2. Про організацію та хід дуальної системи навчання на факультеті. 

  3. Про виконання плану заходів з проведення профорієнтаційної роботи. 

  4.Про підготовку до проведення зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р.  

 

1. СЛУХАЛИ:  

1.1 інформацію заступника декана з ННР, ст. викладача ЧЕБАНОВА А.Б. про ре-

зультати контролю і аналізу проміжних атестацій студентів зі спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».  

ВІРИШИЛИ: 

1.1.1 Інформацію заступника декана з ННР, ст. викладача ЧЕБАНОВА А.Б. 

прийняти до відома; 

1.1.2 За результатами аналізу результатів поточного модульного контролю 1 

студентів зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроме-

ханіка» згідно додатку А до протоколу кураторам академічних груп проконтро-

лювати хід ліквідації заборгованостей студентами з навчальних дисциплін; 

1.1.3 На постійній основі заступникам декана з ННР, ст. викладачу ЧЕБА-

НОВУ А.Б. та з ОВР, ст. викладачу КОВАЛЬОВУ О.В. здійснювати щоденний 



контроль відвідуваності занять студентами зі спеціальності 141 «Електроенерге-

тика, електротехніка та електромеханіка», а кураторам академічних груп проводи-

ти аналіз причин відсутності студентів на заняттях.  

Відповідальні: заступники декана з ННР,  ст. викладач ЧЕБАНОВ А.Б. та з 

ОВР, ст. викладач КОВАЛЬОВ О.В., завідувачі кафедр, викладачі факультету, ку-

ратори. 

Термін: до кінця 1 півріччя 2019-2020 навчального року; 

СЛУХАЛИ: 

1.2 інформацію заступника декана з ННР, доцента ЛУБКА Д.В. про результати 

контролю і аналізу проміжних атестацій студентів зі спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки». 

ВІРИШИЛИ: 

1.2.1 Інформацію заступника декана з ННР, доцента ЛУБКА Д.В. прийняти 

до відома; 

1.2.2 За результатами аналізу результатів поточного модульного контролю 1 

студентів зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» згідно додатку Б до протоко-

лу кураторам академічних груп проконтролювати хід ліквідації заборгованостей 

студентами з навчальних дисциплін; 

1.2.3 На постійній основі заступнику декана з ННР, доценту ЛУБКО Д.В. 

здійснювати щоденний контроль відвідуваності занять студентами зі спеціальнос-

ті 122 «Комп’ютерні науки», а кураторам академічних груп проводити аналіз при-

чин відсутності студентів на заняттях.  

Відповідальні: заступник декана з ННР, доцент ЛУБКО Д.В., завідувач ка-

федри КН, доцент СТРОКАНЬ О.В., викладачі факультету, куратори. 

Термін: до кінця 1 півріччя 2019-2020 навчального року; 

Контроль за виконання постанови покласти на декана факультету, професо-

ра НАЗАРЕНКО І.П. 

2. СЛУХАЛИ: інформацію заступника декана з ОВР, ст. викладача КОВАЛЬОВА 

О.В. про організацію та хід дуальної системи навчання на факультеті. 

 



ВИРІШИЛИ:  

2.1 Інформацію заступника декана з ОВР, ст. викладача КОВАЛЬОВА О.В. 

прийняти до відома; 

2.2 Організацію та функціонування дуальної системи навчання на факульте-

ті вважати задовільними; 

2.3 Кураторам дуального навчання від кафедр факультету за результатами 

поточного модульного контролю 1 посилити контроль ходу ліквідації заборгова-

ностей студентами з навчальних дисциплін; 

2.4 Студентам, які мають заборгованості з навчальних дисциплін, до 15 лис-

топада 2019 р. надати можливість для ліквідації таких заборгованостей; 

2.5 Студентам, які не ліквідували заборгованості з навчальних дисциплін, з 

18 листопада 2019 р. відмовити у навчанні за дуальною системою;  

2.6 Контроль за виконання постанови покласти на декана факультету, про-

фесора НАЗАРЕНКО І.П. 

3.СЛУХАЛИ: інформацію відповідальних за проведення профорієнтаційної робо-

ти по кафедрам ЕТТП, ЕіА, ЕТЕМ, доцентів ОРЛА О.М., ЧАУСОВА С.В., ПОП-

РЯДУХІНА В.С., завідувача  кафедри комп’ютерних наук, доцента СТРОКАНЬ 

О.В. та завідувача кафедри «Вища математика і фізика», професор СОСНИЦЬКУ 

Н.Л. про виконання плану заходів з проведення профорієнтаційної роботи. 

ВИРІШИЛИ:  

3.1. Інформацію завідувачів кафедр та відповідальних за проведення проф-

орієнтаційної роботи по кафедрам прийняти до відома; 

3.2. Кафедрам факультету активізувати роботу з проведення профорієнта-

ційної роботи у підлеглих районах та школах. 

Відповідальні: завідувачі кафедр факультету, відповідальні за проведення 

профорієнтаційної роботи по кафедрам. 

Термін: протягом 2019-2020 навчального року; 

3.3 Залучати до участі у заходах з профорієнтаційної роботи студентську 

раду факультету. 



Відповідальні: завідувачі кафедр факультету, відповідальні за проведення 

профорієнтаційної роботи по кафедрам, голова студентської ради факультету 

СЛАВОВ В.В., заступник декана з ОВР, ст. викладач КОВАЛЬОВ О.В. 

4. СЛУХАЛИ:  

4.1 інформацію заступника декана з ННР, ст. викладача  ЧЕБАНОВА А.Б. про 

підготовку до проведення зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р. для студен-

тів зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

4.1.1 Інформацію заступника декана з ННР, ст. викладача  ЧЕБАНОВА А.Б. 

прийняти до відома; 

4.1.2 До початку зимової екзаменаційної сесії 16 грудня 2019 року студен-

там надати можливість підвищити рейтинг з залікових та екзаменаційних дисцип-

лін. 

4.1.3 Студентам, які мають заборгованості з навчальних дисциплін, надати мо-

жливість ліквідувати їх до дня проведення екзамену та проконтролювати хід ліквідації 

заборгованостей.  

Відповідальні: декан факультету, професор НАЗАРЕНКО І.П., заступник 

декана з ННР, ст. викладач  ЧЕБАНОВ А.Б., завідувачі кафедр, викладачі факуль-

тету, куратори. 

Термін: до 16 грудня 2019 року; 

4.2 інформацію заступника декана з ННР, доцента ЛУБКА Д.В. про підготовку до 

проведення зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р. для студентів зі спеціаль-

ності 122 «Комп’ютерні науки». 

4.2.1 Інформацію заступника декана з ННР, доцента ЛУБКА Д.В. прийняти 

до відома; 

4.2.2 До початку зимової екзаменаційної сесії 16 грудня 2019 року студен-

там надати можливість підвищити рейтинг з залікових та екзаменаційних дисцип-

лін. 

4.2.3 Студентам, які мають заборгованості з навчальних дисциплін, надати мо-

жливість ліквідувати їх до дня проведення екзамену та проконтролювати хід ліквідації 

заборгованостей.  



Відповідальні: декан факультету, професор НАЗАРЕНКО І.П., заступник 

декана з ННР, доцент ЛУБКО Д.В. завідувач кафедри «Комп’ютерні науки», ви-

кладачі факультету, куратори. 

Термін: до 16 грудня 2019 року; 

Контроль за виконання постанови покласти на декана факультету, професо-

ра НАЗАРЕНКО І.П. 

 

Голова вченої ради, професор                                                І.П.НАЗАРЕНКО  

 

Секретар вченої ради, доцент                                                 Д.М.НЕСТЕРЧУК 


