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Заслухавши і обговоривши доповідь декана факультету В.М. Поліщук «Про 

роботу факультету Електропостачання і освітлення міст» Вчена рада 
Університету визначає наступне. 

Факультет Електропостачання і освітлення міст проводить цілеспрямовану 
освітню, методичну, наукову та виховну діяльність в напрямках забезпечення 
держави та регіону кваліфікованими спеціалістами.  

До складу факультету входять 5 кафедр, з яких 2 випускові 
(Електропостачання міст, Світлотехніки і джерел світла), 1 фундаментальна 
(Теоретичної та загальної електротехніки) та 2 загальноосвітні (Філософії і 
політології, Фізичного виховання та спорту). 

Навчальний процес на факультеті проводиться згідно з вимогами освітньо-
кваліфікаційних характеристик, освітньо-кваліфікаційних програм та 
навчальними планами для освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», 
«Спеціаліст» і «Магістр» за спеціальностями «Електротехнічні системи 
електропостачання» та «Світлотехніка і джерела світла».  

Підготовку фахівців на факультеті здійснюють 83 штатних викладача, з 
яких 17 докторів та 36 кандидатів наук. Кваліфікація науково-педагогічних 
працівників кафедр відповідає акредитаційним вимогам підготовки фахівців за 
ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».  

Навчально-методичне забезпечення дисциплін, що викладаються відповідає 
державним нормативним вимогам. За звітний період поліпшилося матеріально-
технічне оснащення навчального процесу. Створено Науково-дослідний центр 
світлотехнічних вимірювань, Лабораторію світлового дизайну, відкрито 
унікальний лабораторний комплекс «Сучасні технології в енергетиці». Для 
подальшого розвитку факультету необхідно постійно посилювати та 
вдосконалювати технічне супроводження навчального та науково-дослідного 
процесів.  

На факультеті наполегливо ведеться виховна та соціальна робота. Студенти 
і викладачі факультету беруть участь у загально-університетських, 
факультетських і кафедральних виховних заходах різного спрямування.  

Разом з тим в роботі кафедр факультету слід зазначити такі недоліки: 
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- недостатнє науково-методичне забезпечення за дистанційною формою 
навчання не забезпечує ефективної підготовки бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів;  

- матеріально-технічна база кафедр факультету потребує поповнення та 
відновлення, насамперед комп’ютерний фонд. 

Враховуючи вищесказане 
Вчена рада Університету постановляє: 

1. Роботу колективу факультету Електропостачання і освітлення міст з 
навчально-виховної, науково-дослідної та методичної роботи вважати 
задовільною.  

2. Розробити заходи, щодо розширення засобів і каналів інформування 
майбутніх абітурієнтів і їх батьків про діяльність кафедр факультету, успіхи їх 
студентів і випускників з метою їх залучення в Університет. 
Відповідальні: Поліщук В.М.,завідувачі кафедрами.  
Термін: березень 2015 р. 

3. Інтенсифікувати роботу по впровадженню та отриманню фінансування 
наукових робіт за рахунок господарських договорів та грантів. 
Відповідальні: Поліщук В.М.,завідувачі кафедрами.  
Термін: постійно.  

4. Входження Міжнародного науково-технічного журналу «Світлотехніка та 
електроенергетика» до наукометричних баз даних.  
Відповідальні: Харченко В.Ф., Назаренко Л.А.  
Термін: жовтень 2015 р. 

5. Розробити ефективну систему залучення до навчання за дистанційною 
формою та забезпечити її впровадження в самостійній роботі студентів. 
Відповідальні: Поліщук В.М.,завідувачі кафедрами.  
Термін: вересень 2015 р. 

6. Для організації процесу навчання студентів у лабораторному комплексі 
Освітньо-виробничого центру «Сучасні технології в енергетиці»: 

7. Передбачити в навчальних та робочих програмах дисциплін лекційні, 
практичні та лабораторні заняття, що можуть проводитися на базі лабораторного 
комплексу ОВЦ «Сучасні технології в енергетиці». 
Відповідальний: Маляренко В.А. 
Термін: 30 січня 2015 р. 

8. Внести зміни в наявні або розробити нові навчально-методичні 
комплекси для дисциплін, у навчальних та робочих програмах яких 
передбачається проведення лекційних, практичних та лабораторних занять на базі 
лабораторного комплексу ОВЦ «Сучасні технології в енергетиці». 
Відповідальні: Маляренко В.А. 
Термін: 25 лютого 2015 р. 

9. Розробити графік проведення занять у весняному семестрі 2014-2015 н.р. 
для студентів факультету у лабораторному комплексі ОВЦ «Сучасні технології в 
енергетиці» та надати його для узгодження начальнику навчально-методичного 
відділу Рославцеву Д.М. та директору ОВЦ «Сучасні технології в енергетиці» 
Мірошнику О.В. 
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