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засідання кафедри авіа- та ракетобудування  

Засідання проводиться в режимі онлайн із використанням засобів Zoom 

Присутні:  6 викладачів у відповідності до списку, секретар кафедри. 

 

РОЗГЛЯНУЛИ такі питання порядку денного: 

1. Розгляд службової записки Мариношенко О.П. щодо ігнорування занять і не 

виконання завдань із навчальних дисциплін такими студентами:  гр. АЛ-91мп 

Іван Левківський, Назар Калапунь, Тимофій  Кілін. 

2. Розгляд заяв студентів гр. АЛ-92 Таровика В.В., Рейнганда М.Л. і гр. ВЛ-82 

Мостипана О.В. про переведення із контрактної форми навчання на бюджетну 

форму на вільні бюджетні місця. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

По питанню 1 порядку денного: 

Мариношенко О.П. доповів про те, що студенти Іван Левківський, Назар 

Калапунь, Тимофій  Кілін на зв'язок протягом усього семестру не виходили, в 

онлайн-зайняттях участі не приймали,  та завдань, направлених на адресу групи 

електронною поштою та в соцмережі, вчасно не виконали.   

Запропонував відрахувати зазначених студентів за невиконання ними своїх 

індивідуальних навчальних планів студентів.  

Присутні викладачі (Зінченко, Бондаренко, Архипов, Козей, Кабанячий) 

підтримали пропозицію. 

 

По питанню 2 порядку денного: 

Щодо студентів гр. АЛ-92 Таровика В.В., Рейнганда М.Л. 

Виступив викладач Бондаренко О.М. та доповів про сумлінну та старанну 

роботу студентів на протязі двох семестрів. Всі оцінки зазначеними студентами 

було одержано за основною відомістю.  Запропоновано підтримати заяви щодо 

переведення їх на бюджетну форму навчання. Викладачі Архипов О.Г., 



Кабанячий В.В., Козей Я.С. виступили в підтримку зазначеної пропозиції, чим 

заохотити зазначених студентів за виконану роботу.  

 

Щодо студента гр. ВЛ-82 Мостипана О.В.  

Виступив викладач Бондаренко О.М. та доповів про достатньо хорошу роботу 

студента під час виконання завдань за закріпленими за Бондаренком О.М. 

дисциплінами, хоч і з несуттєвими затримками, вміння студентом самостійно 

вирішувати поставлені йому завдання на практичних та контрольних роботах. 

Всі оцінки зазначений студент одержав за основною відомістю.   

Виступив викладач Архипов О.Г. та також відзначив старанну роботу студента 

Мостипана О.В. над виконанням завдань за закріпленими за ним дисциплінами. 

Запропонував підтримати заяву студента Мостипана О.В. щодо переведення 

його на навчання за державним бюджетом.  

В.о. зав. кафедри АРБ також відзначив достатньо якісну роботу студента 

Мостипана О.В. на його зайняттях і підтримав пропозицію щодо переведення 

його на навчання на бюджет, в разі наявності в його групі вільного місця.  

                

УХВАЛИЛИ: 

1. Запропонувати відрахувати студентів гр.АЛ-91мп Івана Левківського, 

Назара Калапуня, Тимофія  Кіліна за невиконання індивідуальних планів 

студентів.     

2. Клопотати щодо переведення із навчання за контрактом на навчання за 

бюджетом на вільні бюджетні місця студентів гр. АЛ-92 Таровика В.В. і 

Рейнганда М.Л., гр. ВЛ-82 Мостипана О.В. 

 

В.о.зав. кафедри       В.В. Кабанячий 

 

Вчений секретар кафедри     О.М. Бондаренко 


