ПРОТОКОЛ №4
засідання кафедри ТГПіВ
30 листопада 2019 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про хід курсового і дипломного проектування.
Доп. викладачі кафедри.
2. Про рівень запозичань у магістерських кваліфікаційних роботах.
Доп. зав.каф., к.т.н.,доц.. Елькін Ю.Г., викладачі кафедри
3. Профорієнтаційна робота кафедри.
Доп. ,доц. Крюковська-Тележенко С.А., викладачі кафедри.
4.Підготовка до акредитації кафедри.
Доп. зав.каф., к.т.н.,доц.. Елькін Ю.Г.
5. Різне
- доповіді на конференції;
- ходатайство про присвоєння звання доцента ст.викладачу кафедри
Скребнєву А.Ф.
- затвердження методичних вказівок Автори:ст.викл. Скребнев В.Ф., асс.
Хмізнікова Н.Н., к.т.н.,доц.. Крюковська-Тележенко С.А. « Лабораторні
роботи до навчальної компоненти газопостачання».
Присутні: зав. каф. к. т.н. Елькін Ю. Г., проф., д.т.н.. Арсірий В.А. проф., д.т.н.
Петраш В. Д., доценти к.т.н. Ісаєв В. Ф., Голубова Д. О., Сербова Ю.М.,
Гераскіна Э.А., Даніченко Н.В., Герасименко О.А., Макаров В.О., Шевченко
Л.Ф., Хоменко О.І., Баришев В.П., Крюковська-Тележенко С.А., ст. викладач.
Семенов С.В., ст.викладач. Скребнєв А.Ф., асистенти: Вишневська О.В.,
Чунєєва Т.Д., Хмизнікова Н.М.
По 1 питанню слухали: Про хід курсового і дипломного проектування.
Викладачі кафедри доповіли,що курсове і дипломне проектування виконується
згідно з графіком учбового процесу. По курсовому проектуванню виконання
складає 60-70 відсотків. По дипломному проектуванню ,студенти заочної
форми, які виконують диплом і захищають його у зимовий період, розподілені
серед викладачів , які керують дипломною роботою.
Вирішили: Повідомлення прийняти до уваги.
По 2 питанню слухали: Про рівень запозичень у магістерських
кваліфікаційних роботах. Елькін Ю.Г. доповів що академія має придбати
програму UniCheck. Кафедра повинна вирішити ступень оригінальності робіт у
відсотках. Пропоную при перевірці визначити ступень оригінальності робіт 65% через великий зміст формул у роботах.
Вирішили: Прийнято одноголосно.

По 3 питанню слухали: Профорієнтаційна робота кафедри.
Відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри к.т.н., КрюковськаТележенко С.А. представила наказ по академії , щодо переліку шкіл, які
закріплені за кафедрою.
Відповідальними за профорієнтаційну роботу по школам призначені:
Школа №30 – к.т.н.,доц. Сербова Ю.М.
Школа №84 – к.т.н.,доц. Даніченко М.В.
Школа №25 – к.т.н.,доц. Баришева В.П.
Школа №86 – к.т.н.,доц.. Даніченко М.В.
Гімназія №6 – ст.викладач Сребнєв А.Ф.;
Школа №101 – ст. викладач Полунін Ю.М.
Школа №3 – асс. Хмізнікова Н.М.
Школа №2 - к.т.н.,доц. Ісаєв В.Ф.
Ст. викладач Семенов С.В. зауважив на необхідність проведення
профорієнтаційної роботи і по іншим учбовим закладам.
Вирішили: Повідомлення прийнять до уваги і виконання.
По 4 питанню слухали: Підготовка до акредитації кафедри.
Зав.каф, к.т.н.,доц.. Елькін Ю.Г. В ході підготовки до акредитації кафедри,
були збори гарантів. З Національного агентства забезпечення якості освіти до
нас приїдуть з метою перевірки 6 членів комісії, один голова комісії, студенти,
які входять до складу комісії і експерти. Перевірка буде тривати продовж
тижня. Будуть проводитись бесіди з викладачами , студентами і випускниками
кафедри. Усі питання щодо перевірки будуть знаходитись на електронної адресі
кафедри і академії.
Викладачам кафедри сформувати особисті папки в електронному і паперовому
вигляді, де буде представлена вся необхідна оновлена документація та
інформація про викладача.
Доц. к.т.н. Голубова Д.О. повідомила, що програма доброчесності включає
перевірку на плагіат і т.п. Ліцензійну програму UniCheck буде ,придбано
академією. Будуть перевірятися в тому числі дипломні роботи (записка).
Креслення перевіряє комісія кафедри з доброчесності.
Вирішили: Інформацію прийняти до відома і виконання.
По 4 питанню слухали: Різне
- доповіді на конференцію.
12 грудня 2019 р. відбудеться науково-технічна конференція професорськовикладацького складу інституту. Доповіді викладачів і аспірантів кафедри
представити в науково-дослідний відділ академії.
- клопотання при присвоєння звання приват-доцента кафедри ст. викладачу
Скребнєву А.Ф.
Скребнєв А.Ф. багато років працює в академії на кафедрі ТГПіВ, має
необхідну кількість наукових праць для присвоєння звання приват доцента
кафедри ТГПіВ. Пропозиція присвоїти ст. викладачу Скребнєву А.Ф. звання
приват-доцента.

