
                                               Протокол  №2 

         засідання кафедри кріогенної техніки від  12 вересня 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. Про проходження науково-дослідної практики. 

2. Про оновлення інформації у системі Google Scholar 

3. Затвердження тем кваліфікаційних робіт бакалаврів  

4. Про призначення президента університету 

5. Вхідний контроль 

6. Затвердження голови екзаменаційної комісії 

7. Стан фінансового забезпечення ОНТУ 

 

 

1. Слухали:  

Проф. Морозюк Л.І. проінформувала колектив про успішне проходження 

здобувачами 2 курсу СВО «Магістр науково-дослідної практики. 

Ухвалили:  

Затвердити результати науково-дослідної практики. 

 

2. Слухали:  

Інж. Бородінська О.В. проінформувала колектив про необхідність оновлення 

інформації про афіліацію (місце роботи) науково-педагогічного персоналу у 

системі Google Scholar. 

Ухвалили:  

Затвердити та прийняти до виконання. 

 

3. Слухали:  

Проф. Морозюк Л.І. проінформувала колектив про необхідність 

затвердження наукових керівників та тем виконання кваліфікаційних робіт 

для здобувачів СВО «Бакалавр»,. 

Ухвалили:  затвердити керівників та теми кваліфікаційних робіт 



 

4. Слухали:  

Завідувач кафедри Симоненко Ю.М. проінформував про призначення 

Єгорова Богдана Вікторовича Президентом ОНТУ відповідно до наказу від 

10.08.2022 р. №499-02. 

Ухвалили:  

Прийняти до відома. 

 

5. Слухали:  

Доц. Грудка Б.Г. проінформував про необхідність проведення вхідного 

контролю знань здобувачів освіти  

Ухвалили:  

Інформацію прийняли до відома та виконання. 

 

6. Слухали:  

Інж. Бородінська О.В. проінформувала колектив про Розпорядження №1 

щодо подання до навчального відділу навчального відділу НЦООП 

документів для затвердження кандидатури голови екзаменаційної комісії по 

захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів, магістрів в 2022 - 2023 н. р.: 

Ухвалили: 

Затвердили голову екзаменаційної комісії Чигріна А.О. – інженера-технолога 

ТОВ «Кріоін інжинірінг» 

 

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 вересень 2022 року 

привести витрати на заробітну плату у відповідність до затвердженого 

паспорту бюджетної програми. 

 

 

 

Завідувач кафедри                                         Ю.М. Симоненко       

 

Секретар                                                         О.В. Бородінська 


