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Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри систем 

електропостачання та електроспоживання міст доц. Калюжного Д.М., 

кафедри світлотехніки і джерел світла проф. Неєжмакова П.І., кафедри 

альтернативної електроенергетики та електротехніки доц. Тугая Д.В. та  

проаналізувавши інформацію надану кафедрою електричного транспорту 

щодо наступного питання «Про стан підготовки фахівців за спеціальністю 

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і перспективи 

її розвитку», Вчена рада Університету визначає наступне:  

В цілому показники діяльності з дотримання вимог щодо кадрового, 

матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців 

відповідають акредитаційним вимогам. 

Загальний контингент за спеціальністю складає на бакалаврському 

рівні  659 осіб; магістерський рівень – 238 осіб. Серйозною проблемою для 

спеціальності є втрата контингенту при переході на магістерський рівень. 

При цьому спостерігається збільшення контингенту студентів за 

спеціальністю ЕМ. Контингент бакалаврів на заочній формі навчання 

зменшився на 30 % у порівнянні з 2015 роком  майже за всіма 

спрямуваннями. 

Профорієнтаційна робота кафедри носить типовий характер: включає 

контакт зі школами та профільними технікумами і коледжами, але потребує 

підвищення ефективності. Аналіз вступу абітурієнтів показує, що кафедра СЕ 

та ЕМ в 2017 році на перший курс денної форми навчання набрала 37 осіб 

проти 61 і 64 осіб у 2015 і 2016 рр. відповідно, кафедра ЕТ 76 осіб проти 102 і 

88 осіб у 2015 і 2016 рр. відповідно, кафедра СДС 24 проти 33 і 27 осіб у 2015 

і 2016 рр., кафедра АЕЕ – 17 осіб (перший набір). 

За підсумками зимової сесії 2017/2018 навчального року загальна 

успішність студентів спеціальності бакалаврського рівня студентів груп ЕСЕ, 

НВДЕ, СДС абсолютна – 67,19%, якісна – 38,44%, середній бал 3,7. 

Перевірка якості викладання викладачами кафедр і підготовки НМКД 

кафедрами дала наступні результати: 
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СЕ та ЕМ: Розроблено НМКД : магістри – 76 %, бакалаври – 44%. 

На високому та доброму навчально-методичному рівні проведено 95% 

відкритих занять, 5% відкритих занять проведено на задовільному навчально-

методичному рівні (одно відкрите заняття). Середня відвідуваність 

студентами відкритих занять, які були проведені викладачами кафедри СЕп 

та ЕсМ склала 60%  

ЕТ: : Розроблено НМКД : магістри – 94%, бакалаври – 79%. 

На високому та доброму навчально-методичному рівні проведено 100% 

відкритих занять. 

Середня відвідуваність студентами відкритих занять, які були 

проведені викладачами кафедри ЕТ склала 53%  

СДС: Розроблено НМКД: магістри – 77%, бакалаври – 86%. 

На високому та доброму навчально-методичному рівні проведено 100% 

відкритих занять. 

Середня відвідуваність студентами відкритих занять, які були 

проведені викладачами кафедри СДС склала 60%  

Наукові публікації кафедр за звітний період: 

СЕ та ЕМ: 5 монографії, 6 навчальних посібники; статті (українські 

видання) - 58; у міжнародних  наукометричних базах даних - 13; участь у 

конференціях - 15. Підручники – відсутні. Отримано 4 патенти на об’єкти 

інтелектуальної власності. Кафедрою проведено 3 конференції. Приймають 

участь у Всеукраїнський студентській олімпіаді. На Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт за три роки відправлено 11 робіт. Кафедрою 

виконано НДР загальним обсягом на 214490 грн за 2015-2017 рр. 

ЕТ: 1 монографія, 1 навчальний посібник, 1 підручник; статті 

(українські видання) - 15; у міжнародних наукометричних базах даних - 9; 

участь у конференціях - 11. Отримано 7 патентів на об’єкти інтелектуальної 

власності. Не приймають участь у Всеукраїнський студентській олімпіаді. На 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за три роки 

відправлено 86 робіт. Кафедрою виконано НДР загальним обсягом на 426028 

грн за 2015-2017 рр. 

СДС: 1 монографія, 2 навчальні посібники, 3 підручники; статті 

(українські видання) - 47; у міжнародних  наукометричних базах даних – 21; 

участь у конференціях - 16. Одержано 5 патентів. Приймали участь у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт Проведена 

конференція VI Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні 

тенденції розвитку світлотехніки». Кафедрою виконано НДР загальним 

обсягом на 159486,2 грн за 2015-2017 рр. 

АЕЕ: 1 монографія, 2 підручники; статті (українські видання) - 9; у 

міжнародних  наукометричних базах даних - 7; участь у конференціях - 2. 

Жодного посібника. Отримано 4 патенти на об’єкти інтелектуальної 

власності. Участь щорічно у Всеукраїнський студентській олімпіаді та 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Жодної НДР. 

У загальному рейтингу кафедр кафедра ЕТ посідає 5 місце, СДС – 12 
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місце,  АЕЕ – 16 місце, СЕ та ЕМ – 25 місце. 

 

Відзначені наступні недоліки в роботі кафедр:  

1. Профорієнтаційна робота не забезпечує необхідний рівень 

комплектування контингенту студентів спеціальності. 

2. Втрата контингенту при переході  з бакалаврського на магістерський 

рівень. 

3. Підготовка навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

за спеціальністю відстає від потрібного рівня, а саме для забезпечення 

навчального процесу не завершено розробку низки НМКД. 

4. Відвідуваність занять студентами спеціальності на низькому рівні. 

5. Недостатня ефективність науково-дослідної роботи і публікацій 

кафедр  у міжнародних  наукометричних базах даних, що унеможливлює 

подання робіт на конкурси для молодих вчених за наявності відповідного 

кадрового потенціалу.  

6. Низька активність участі студентів в конференціях за межами 

університету. 

 

Вчена Рада Університету ухвалила: 

1. Роботу колективу кафедр систем електропостачання та 

електроспоживання міст світлотехніки і джерел світла, кафедри 

альтернативної електроенергетики та електротехніки,  кафедри електричного 

транспорту вважати задовільною. 

2. Розробити та погодити з Центром доуніверситетської освіти і кар'єри 

план профорієнтаційних заходів набору 2018 року.  

Відповідальні: Завідувачі кафедр 

Термін: до 20 лютого 2018 р. 

3. Продовжити розробку та впровадження навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення спеціальності до досягнення 100 % 

забезпеченості. 

Відповідальні: Завідувачі кафедр 

Термін: травень 2018 

4. Забезпечити участь кафедр у конкурсах на виконання науково-

технічних робіт за державним замовленням. 

Відповідальні: Завідувачі кафедр 

Термін: травень 2018 

5. Розглянути на кафедрі АЕЕ можливість організації профільної 

конференції у 2019-2020 рр. 

Відповідальний: Завідувач кафедри АЕЕ 

Термін: червень 2018 

6. Забезпечити кафедрі ЕТ підготовку та участь студентів у 

Всеукраїнській студентській олімпіаді 1-2 студентів щорічно. 

Відповідальний: Завідувач кафедри ЕТ 

Термін: червень 2018 
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7. Забезпечити результативність провадження наукової та науково-

технічної діяльності згідно стратегії Університету 2020. 

Відповідальні: Завідувачі кафедр 

Термін: постійно 

8. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на першого 

проректора Стадника Г.В. 

 

 

 

 

ГОЛОВА  
ВЧЕНОЇ РАДИ      В.М. Бабаєв 
 
 
 
ВЧЕНИЙ  

                СЕКРЕТАР РАДИ      Д.В. Тугай 




