
Протокол від 17.06.20 № 11 

засідання кафедри авіа та ракетобудування  

 

Засідання проводиться в режимі Онлайн із використанням засобів Zoom 

Присутні:  11 викладачів у відповідності до списку  

 

РОЗГЛЯНУЛИ такі питання порядку денного: 
 

1. Звіт викладачів про виконання індивідуальних планів роботи за 2019/2020 

навч. рік.  

Відповідальний: Бондаренко О.М., 

викладачі кафедри 

2. Наповнення рейтингів викладачів кафедри за 2020/2021 навч. рік 

Відповідальний: Бондаренко О.М. 

 

3. Стан виконання заходів щодо приведення кафедри АРБ у відповідність до 

критеріїв 3-го етапу акредитації (самоаналізу) кафедри. 

Відповідальний: Бондаренко О.М. 

 

4. Попередній розгляд індивідуальних планів викладачів на 2020-2021 навч. рік. 

Відповідальний: Бондаренко О.М. 

 

5. Звіт з навчально-методичної роботи за 2019/2020 н.р. Затвердження робочих 

навчальних програм дисциплін на 2020/2021 рік.  

Відповідальний: Борисов В.В. 

 

5. Звіт з підготовки лабораторної бази кафедри за 2019/2020 н.р.  

        Відповідальний: Архипов О.Г. 

 

6. Рогляд плану підготовки навчальних аудиторій і лабораторій кафедри до 

2020/2021 н.р.  

Відповідальний:   Зінченко Г.І. 
 

7. Презентації дослідницьких пропозицій вступників до аспірантури КПІ ім. 

Ігоря Сікорського за спеціальністю 134 – Авіаційна та ракетно-космічна 

техніка. 

Відповідальний:   Кабанячий В.В. 

8. Різне.  
                

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити виконання індивідуальних планів роботи викладачів на 

2019/2020 навч. рік. Внести зміни до індивідуальних планів для додавання в 

них роботи по методичному забезпеченню дистанційного вивчення дисциплін у 

весняному семестрі поточного навчального року, та перенесення роботи по 

підготовці методичних посібників на наступний навчальний рік у зв‘язку із 



запровадженням карантинних заходів в університеті. Викладачам заповнити 

виконання і здати індивідуальні навчальні плани за поточний навчальний рік 

вченому секретарю кафедри в к.202-28к. в термін до 30.06.20.     

2. Визнати роботу викладачів по усуненню недоліків, виявлених при  

проведенні  3-го етапу акредитації (самоаналізу) кафедри, в частині підготовки 

наукових статей, покращенню якості кадрового складу кафедри АРБ 

задовільною. Викладачам кафедри в термін до 24.06.20 надати вченому 

секретарю кафедри Бондаренко О.М. для узагальнення та направлення до 

відділу акредитації університету підтверджуючу інформацію щодо виконання 

плану заходів по приведенню кафедри АРБ у відповідність до критеріїв 3-го 

етапу акредитації (самоаналізу) кафедри. 

3. Всім викладачам кафедри в термін до 30.07.20 заповнити індивідуальні 

плани на новий 2020-2021 навчальний рік в електронному вигляді. Секретарю 

кафедри Бондаренко О.М. в термін до 13.07.20 розіслати викладачам кафедри 

навантаження та зразок індивідуального плану викладача в електронному 

вигляді.   

4. Визнати навчально-методичну роботу кафедри по підготовці навчальних 

планів спеціальності всіх рівнів задовільною. Роботу викладачів по підготовці 

навчальних посібників на кафедрі за рік визнати недостатньою. Затвердити 

навчальні та робочі навчальні програми дисциплін та кредитних модулів  на 

2020-2021 н.р. в електронному вигляді. Викладачам кафедри в термін до 

26.06.20 здати у друкованому вигляді до к.206-а навчальні та робочі навчальні 

програми дисциплін та кредитних модулів на 2020-2021 н.р. для їхнього 

затвердження на Вченій раді інституту.      

5. Викладачам кафедри внести в свої індивідуальні плани на 2020-2021 н.р. 

завдання по створенню нових лабораторних робіт на реальному обладнанні. 

Контроль за змістом запропонованих лабораторних робіт доручити Архіпову 

О.Г.  

6. Зав. лаб. Зінченко Г.І. перевірити стан аудиторій та лабораторій, 

закріплених за кафедрою АРБ, та в термін до 26.06.20 скласти план їх 

підготовки до нового навчального року. 

7. Рекомендувати до вступу в аспірантуру на денну форму навчання 

Грицана Сергія Вадимовича зі спеціальності 134 – Авіаційна та ракетно-

космічна техніка та призначити науковим керівником д.т.н. Кабанячого В.В. 

8. Рекомендувати до вступу в аспірантуру на денну форму навчання Буртіна 

Михайла Васильовича зі спеціальності 134 – Авіаційна та ракетно-космічна 

техніка та призначити науковим керівником к.т.н. Зінченко Д.М.  

9. За результатами розгляду в різному, інженеру кафедри Реверук Л.В. в 

термін до 10.07.20 підготувати для розміщення на сайті кафедри матеріалів 

магістерських дисертацій та дипломних робіт бакалаврів випуску 2019-2020 

н.р. 
 

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

 

Вчений секретар кафедри     О.М. Бондаренко 


