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Зав.каф.проф.Булгар В.В.
1. Звіти викладачів кафедри щодо наукової та науково-технічної
діяльності за 2016 рік.
СЛУХАЛИ: завідувача кафедри професора Булгара В.В.
За 2016 рік мною підготовлено та опубліковано дві наукові статті в
фахових виданнях ВАК:
- Тихохідний двигун бііндукторного типу в безредукторних
електроприводах ліфтових підйомних механізмів // Науково-технічний
журнал «Електротехнічні та комп'ютерні системи» .- Київ: 2016. Вип. 21 (97)
- С.49-55.
- Високошвидкісний двигун постійного струму бііндукторного типу
// Науково-технічний збірник «Електротехнічні та комп'ютерні системи».
Наука і техніка. - Київ: 2016. Вип. 22 (98) - С. 106-110.
Зроблена
доповідь
на
науковій
конференції
«Проблеми
автоматизованого електроприводу. Теорія і практика». Одеса. ОНПУ 06.2016
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт завідувача кафедри професора Булгара В.В.
СЛУХАЛИ: доцента кафедри Колесніченка Є.З.
За 2016 рік мною підготовлено та опубліковано статті:
- Комп'ютерні технології в навчанні іноземних студентів природничонаукових предметів нерідною мовою на підготовчому етапі // Інноваційні
технології в контексті іншомовної підготовки фахівця. Матеріали ІІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Полтава, 2016. - С. 341-343.

Искусство диалога в процессе учебной дискуссии // збірник
«Педагогическое мастерство преподавателей высшей школы».- Одеса,
ОНПУ: 2016. №4 – С. 84-91.
Зроблено дві доповіді на науково-методичному семінарі ІПІГ:
1. Аналіз можливостей та напрямків використання та пристосування
наявних навчально-методичних матеріалів з предметів природознавчого
циклу для створення електронних дидактичних матеріалів з використанням
інформаційно-комп’ютерних технологій.
2. Створення пілотних електронних матеріалів для самостійної роботи
та контролю знань студентів з фізики, розробка та випробування методичних
засад їх використання у навчальному процесі.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт доцента Колесніченка Є.З.
СЛУХАЛИ: доцента кафедри Панкратова К.М.
За 2016 рік мною підготовлена та опублікована стаття в фаховому
виданні ВАК:
Нові результати в теорії колективної самодифузії в рідинах / Укр. фіз.
журнал. - 2016. Т.60, №8.- С.697-707.
Зроблено дві доповіді на науково-методичному семінарі ІПІГ:
1. Інформаційне - освітнє середовище навчального закладу: поняття,
структура, напрямки функціонування.
2. Створення пілотних електронних матеріалів для самостійної роботи
та контролю знань студентів з математики, розробка та випробування
методичних засад їх використання у навчальному процесі.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт доцента Панкратова К.М.
СЛУХАЛИ: старшого викладача кафедри Кльопову І.В.
За 2016 рік мною підготовлена та опублікована стаття:
Комп'ютерні технології в навчанні іноземних студентів природничонаукових предметів нерідною мовою на підготовчому етапі» // Інноваційні
технології в контексті іншомовної підготовки фахівця. Матеріали ІІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Полтава, 2016. - С. 341-343.
Зроблено дві доповіді на науково-методичному семінарі ІПІГ:
1. Проблеми формування інформаційно-освітнього середовища у
вишах, як фактору забезпечення сучасної якості освіти.
2. Створення пілотних електронних матеріалів для самостійної роботи
та контролю знань студентів з хімії, розробка та випробування методичних
засад їх використання у навчальному процесі.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт старшого викладача Кльопової І.В.
2. Заходи з удосконалення навчального процесу, проведення рубіжних
контролів, атестацій, залікових та екзаменаційних сесій.
СЛУХАЛИ: зав.каф.проф.Булгара В.В.

В навчальному процесі на підготовчому факультеті для іноземних
громадян станом на грудень задіяно 6 навчальних груп (4 – інженерні, 2 медичні). В зазначених навчальних групах задіяні предмети кафедри
природознавчих наук. В атестації задіяні ті предмети кафедри і в навчальних
групах, в яких було проведено не менш ніж 10 занять. Заліки будуть
проведені в групах 1,3,4,5 з математики, фізики, хімії та біології. Екзамени в
зазначених групах з предметів кафедри не проводяться.
Враховуючи реальні обставини для іноземних студентів (природні
явища, опалення навчальних корпусів та гуртожитків), всім викладачам
кафедри необхідно зосередити увагу на індивідуальну роботу з іноземними
студентами та пояснення причин виникнення складних обставин, шляхи
вирішення складних питань. Також зосередити увагу на подальшому
покращенні вивчення предметів через практичне застосування російської
мови (особливо НСР).
Заходи з атестації, заліків та іспитів повинні надати можливість
іноземним студентам адаптуватись до навчального процесу на факультеті,
отримати практичні навички в ході навчального процесу. Вимоги щодо
проведення атестації, заліків та іспитів зазначені в затвердженому положенні
на факультеті про організацію навчального процесу. Це положення діє вже не
перший рік, в ньому прописані всі дії викладачів, терміни проведення занять,
з котрих виводяться заліки та іспити.
Процедура проведення атестацій, заліків та іспитів залишається
незмінною. Деканат видає на кафедру відомості всіх навчальних груп та
предметів кафедри. Викладачам в зазначені терміни необхідно проставити
результати та передати до деканату. Обов’язково результати атестації, заліків
та іспитів крім відомостей заносити до журналів навчальних груп.
У зв’язку з різними термінами приїзду на навчання іноземних студентів
на факультет всім викладачам необхідно до 30 грудня підготувати додатки
навчального робочого плану з усіх дисциплін кафедри з урахуванням
зниження учбового навантаження на 25% та 50% згідно нормативних
документів Міносвіти України. Цю роботу необхідно виконати таким чином,
щоб деканат мав змогу внести корективи до навчального плану для кожної
групи студентів в другому семестрі.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. До 30 грудня подати скориговані навчальні плани з усіх дисциплін
кафедри.
Зав. кафедри

Булгар В.В.

Секретар кафедри

Панкратов К.М.

