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Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри електричного 

транспорту  професора Далеки В.Ф. про діяльність кафедри в 2012 – 2015 
роках, Вчена рада визначає наступне: 

Кафедра проводить освітню, методичну, наукову і виховну діяльність за 
напрямом «Електромеханіка» за трьома спеціальностями (електричний 
транспорт, електричні системи і комплекси транспортних засобів, 
електромеханічні системи автоматизації та електропривод). 

Навчальний процес на кафедрі проводиться за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр» за всіма 
трьома спеціальностями.  

В цілому освітня діяльність кафедри відповідає вимогам Міністерства 
освіти і науки України.  

Кадровий склад кафедри оцінюється позитивно: при загальній 
чисельності 33 викладачів на кафедрі працює 4 доктори та 17 кандидатів 
наук. 

Забезпеченість навчального процесу навчально-методичними 
матеріалами, задовільна. Абсолютна успішність оцінена на рівні 90%, а 
якісна – досягає 50%.  Рівень дистанційного навчання високий: 80% 
викладачів пройшли навчання та підготовили  95% курсів на цьому напряму. 

На кафедрі проводиться певна наукова робота щодо дослідження 
проблем та перспектив розвитку електричного транспорту. Загальний обсяг 
госпдоговірних НДР: 2013 рік – 34680 тис. грн.; 2014 рік – 116600 тис. грн; 
2015 рік – 120000 тис. грн. 

Щорічно студенти кафедри приймають участь у конкурсах студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Ефективно 
налагоджена робота з винахідницької діяльності (отримано 20 авторських 
свідоцтв та патентів). 

У роботі кафедри є наступні недоліки: 
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1. Недостатній рівень наукової роботи, що визначається відсутністю 
конкурсних бюджетних досліджень, міжнародних проектів, монографій та 
підручників, малою кількістю статей в науково-метричних виданнях. 
Кафедрою факультету не проводиться робота з підготовки студентів до 
всеукраїнської олімпіади. За 2013-2015 рр. жодного студента не прийняло 
участь у Всеукраїнський студентській олімпіаді. 

2.  Недостатньо ефективно налагоджена робота кафедри у виданні 
викладачами кафедри монографій, навчальних посібників, підручників.  Так 
за період 2012- 2014 рр. не  видано жодної монографії і жодного підручника. 

3. Існують недоліки в профорієнтаційній роботі кафедри. Недостатньо 
використовуються сучасні засоби інформації та реклами. За період 2012 – 
2015 роки спостерігається зниження набору студентів в цілому на 25%, та на 
контрактну форму навчання зокрема на 50%.  

Станом на 25.11.15 на кафедрі відсутня школа розвитку для учнівської 
молоді за напрямом підготовки, а також спостерігається незадовільний рівень 
активності у проведенні Днів відкритих дверей університету та залученні 
абітурієнтів на підготовчі курси.  

Вчена рада університету ухвалила: 
1. Роботу колективу кафедри електричного транспорту з навчально-

виховної, науково-дослідної роботи вважати задовільною. 
2. Розробити профорієнтаційні заходи, спрямовані на зростання 

контингенту абітурієнтів із використанням сучасних інформаційних 
технологій та реклами. Поліпшити профорієнтаційну роботу шляхом 
створення системи ефективної комунікації зі школами, а також створити 
кафедральну школу розвитку для абітурієнтів. 

Термін виконання: 01.02.2016 р. 

3. Забезпечити розширення міжнародних зв’язків у науковій 
діяльності кафедри. Підготувати та подати пропозиції щодо участі кафедри 
освітніх програмах Європейського союзу Erasmus+, науково-дослідних та 
інноваційних програмах Європейського союзу HORIZON 2020. 

Термін виконання: 01.06.2016 р. 

4. Зобов’язати завідувача кафедри професора Далеку В.Ф.:  
- налагодити роботу кафедри щодо видання викладачами кафедри 

монографій, підручників; 
- налагодити роботу кафедри щодо підготовки студентів до 

всеукраїнської олімпіади (3 студенти щорічно); 
- активізувати роботу викладачів щодо публікацій наукових робіт у 

виданнях, що входять до науково - метричних баз Scopus. (4 статті щорічно) 
- забезпечити  роботу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації. 
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