
Рішення засідання кафедри авіа- та ракетобудування 

Протокол від 18.01.21 № 8 

Засідання проводиться в режимі онлайн із використанням засобів Zoom 

Присутні:  11 викладачів кафедри АРБ та 3 співробітники. 

 

Питання порядку денного: 

1. Підсумки проведення семестрового контролю студентів. 

2. Розгляд результатів роботи ЕК та надання рекомендацій до вступу в 

аспірантуру. 

3. Розгляд плану підготовки до акредитації ступеню доктора філософії за 

спеціальністю 134.  

4. Розподіл посадових обов’язків учбово-допоміжного персоналу  кафедри. 

5. Розгляд структурно-логічної схеми підготовки за освітньою програмою 

бакалавра та наповнення освітніх компонентів. 

6. Різне. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Надати можливість недопущеним до семестрового контролю студентам 

для перескладання академзаборгованостей згідно із розкладом додаткової 

екзаменаційної сесії.   

2. Надати індивідуальний графік для перескладання академзаборгованості 

студенту гр. АЛ-02 Щербакову О.С. 

3. Рекомендувати до вступу на третій (освітньо-науковий рівень) 

випускників-магістрів  Білоус І.І., Мельник О. В., Рогуцький І.О.  

4. Закріпити обов‘язки учбово-допоміжного персоналу за видами робіт:  

- завідувач лабораторією (Завальківський О.Ю.) - матеріально-технічне 

забезпечення та робота із кадрами;  

- учбовий майстер (Донцова Р.П.) - робота із матеріальними цінностями,   

- провідний інженер (Степаненко С.Г.) - робота із викладачами,  



- інженер 1 категорії (Біба Л.В.) - забезпечення роботи з українськими 

студентами кафедри АРБ,   

 - провідний інженер (Зінченко Т.М.) - забезпечення роботи з іноземними 

студентами кафедри АРБ;  

- інженер 2 категорії (вакансія) – виконання обов’язків секретаря 

екзаменаційної комісії (для проведення захисту кваліфікаційних робіт), 

облік підзвітних документів щодо планування роботи кафедри та звітування 

за роботу кафедри. 

5. Вважати доцільним розподілити обов‘язки, закріплені за вакансією, між 

учбово-допоміжним персоналом кафедри із відповідною доплатою із резерву 

фонду зарплати.  

6. Затвердити структурно-логічну схему підготовки бакалаврів за освітньою 

програмою «Літаки і вертольоти» із врахуванням зауважень викладачів та 

збереженням одним із пріоритетом лінії аеродинаміки.   

7. Взяти до уваги досвід організації командної роботи студентів під час 

дистанційних занять з метою покращення якості вивчення дисциплін та 

зацікавленості студентів.  

8. Взяти до відома розподіл робіт та термінів по підготовці розділів 

акредитаційної справи освітньо-наукового (доктора філософії) рівня зі 

спеціальності 134 – «Авіаційна та ракетно-комічна техніка»  у відповдності до 

розпоряження директора Інституту аерокосмічних технологій Коробка І.В.  

 

 

В.о. зав. кафедри      Володимир КАБАНЯЧИЙ 

 

Вчений секретар кафедри    Олександр БОНДАРЕНКО 


