
                                               Протокол  №1 

         засідання кафедри кріогенної техніки від  9 серпня 2022 р.  

 

Голова: зав. кафедри проф. Симоненко Ю.М. 

Присутні: проф. Троценко О.В., проф. Морозюк Л.І., проф. Кравченко М.Б., 

проф. Мілованов В.І., доц. Брюханова З.А., доц. Грудка Б.Г., доц. Буданов 

В.О., доц. Ярошенко В.М., доц. Яковлев Ю.О., доц. Соколовська-Єфименко 

В.В.,  асист. Мошкатюк А.В., викл.-стажист Басов А.М., ст. лаб. Бажанов 

Л.В., інж. Бородінська О.В., інж. Москвіна О.М. 

 

Порядок денний 

  

1. Інструктаж з техніки безпеки перед початком нового навчального року. 

Інструктаж щодо роботи під час військового стану. 

2. Лист непрацездатності 

3. Про направлення здобувачів для проходження науково-дослідної 

практики. 

4. Про підготовку та розміщення відео-контенту навчальних занять. 

5. Про застосування державної мови 

6. Затвердження розподілу навчального навантаження на 2022-2023 н.р. 

7. Стан фінансового забезпечення ОНТУ 

 

1. Слухали: 

 Завідувач кафедри Симоненко Ю.М. провів повторні інструктажі з техніки 

безпеки 1/К40-13/К40, інструктаж щодо вимог до роботи в умовах 

військового стану, зокрема відповідно наказу №305-01 від 26.07.2022 р. 

Ухвалили: 

Інформацію прийняли до відома та виконання. 

 

2. Слухали:   

Інженер кафедри Бородінську О.В. повідомила працівникам про дії у разі 

відкриття електронного листа непрацездатності 

Ухвалили: 

Інформацію прийняли до відома та виконання. 

 

3. Слухали:  

Проф. Морозюк Л.І. проінформувала колектив про направлення здобувачів 2 

курсу СВО «Магістр» для проходження науково-дослідної практики. 

Ухвалили:  



Інформацію прийняли до відома 

 

4. Слухали:  

Завідувач кафедри Симоненко Ю.М. проінформував викладачів про 

необхідність дотримання норм закону про застосування державної мови на 

виконання резолюції прем’єр-міністра України від 28.07.2022 р №19242/1/1-22. 

Ухвалили:  

Інформацію прийняли до відома та виконання. 

 

5. Слухали:  

Завідувач кафедри Симоненко Ю.М. проінформував викладачів про зміст 

наказу №294-01 від 19.07.2022 для забезпечення безперешкодного доступу 

здобувачів всіх форм навчання до якісного контенту навчальних дисциплін у 

системі MOODLE. 

Ухвалили:  

Забезпечити запис занять та розмістити їх у системі MOODLE. 

 

6. Слухали:  

Доц. Соколовська-Єфименко В.В. проінформувала викладачів про 

заплановане навчальне навантаження на 2022-2023 н.р. 

Ухвалили:  

Затвердити розподіл навчального навантаження. 

 

7. Слухали:  

Завідувач кафедри Симоненко Ю.М. проінформував збори про стан 

фінансового забезпечення ОНТУ, про приведення витрат на заробітну плату 

кафедри кріогенної техніки у відповідність до затвердженого паспорту 

бюджетної програми структурного підрозділу. 

Ухвалили:  

У зв’язку із зменшенням фонду заробітної плати на серпень 2022 року 

привести витрати на заробітну плату у відповідність до затвердженого 

паспорту бюджетної програми. 

 

 

 

Завідувач кафедри                                         Ю.М. Симоненко       

 

Секретар                                                         О.В. Бородінська 


