
ПРОТОКОЛ  № 3 

засідання вченої ради інженерно-технологічного факультету 

від  29 жовтня 2018 року  

 

ПРИСУТНІ: голова вченої Ради декан ІТФ – доцент Довжик М. Я. 

члени: завідувачі кафедр професори – Тарельник В.Б., Яковлєв В.Ф., доценти – 

Розуменко А.М. Саржанов О.А., Семірненко Ю.І., Зубко В.М., Хурсенко С.М., 

Герасименко В.О., професори Павлюченко А.М., Гецович Є.М.; Лобода В.Б., в.о. 

зав.каф.,ст.викладач Чепіжний А.В., заступники декана – ст. викладач Соларьов О.О., 

ст.викладач Волошко Т.П.,  

ст.викладач Головченко Г. С., відповідальна за профорієнтаційну роботу на факультеті ст. 

викладач Семерня О.В.; Данілов С.М. - студентський декан,  секретар - ст. викладач 

Плавинська О.В. 

Порядок денний:  

1.Про відкриття на ІТФ докторантури за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». 

2. Звіт аспірантів про виконання плану роботи. 

 

1.СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри «Технічного сервісу» д.т.н., проф. Тарельника 

В.Б., який проінформував про необхідність забезпечення факультету кадрами, які 

матимуть ступінь доктора технічних наук у зв’язку з чим виникла нагальна необхідність 

відкриття на ІТФ докторантури за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». На 

факультеті працює три доктори наук по даній спеціальності. 

 

УХВАЛИЛИ: Клопотати перед Вченою радою СНАУ про відкриття на ІТФ 

докторантури за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». 

2. СЛУХАЛИ:  Звіт аспіранта Савойського Олександра Юрійовича 3-го року 

заочної форми навчання про  виконання аспірантської програми за період листопад 2017 

року – жовтень 2018 року за спеціальністю: 05.13.07 – “Автоматизація процесів 

керування”. 

 

 УХВАЛИЛИ: Звіт Савойського Олександра Юрійовича 3-го року заочної форми 

навчання про  виконання аспірантської програми за період листопад 2017 року - жовтень 

2018 року за спеціальністю: 05.13.07 – “Автоматизація процесів керування” вважати 

виконаним. 

СЛУХАЛИ:  Звіт про виконання аспірантської програми аспіранта 3-го року денної 

форми навчання Саєнка Андрія Анатолійовича (науковий керівник к.т.н., доцент Барабаш 

Г.І.).  За звітний період виконаний огляд літературних джерел стосовно технологічних 

процесів сівби зернових культур та технічних засобів для їх здійснення в історичному 

плані та в сучасності. Розроблені попередні теоретичні передумови по визначенню 

ефективності роботи посівних комплексів вітчизняних та закордонних виробництв. 

Розроблені програма та методика наукових досліджень. Проведено математичне 

моделювання по визначенню техніко-експлуатаційних, енергетичних та техніко-

економічних показників роботи посівних комплексів в різних умовах їх роботи. Зроблені 

попередні висновки. 

 

УХВАЛИЛИ: Звіт затвердити. Аспіранта третього року навчання Саєнка Андрія 

Анатолійовича атестувати. Дисертаційну роботу рекомендувати доопрацювати та подати 

на спеціалізовану раду. 

 

Голова Ради 

 інженерно-технологічного факультету                                М.Я. Довжик 

Секретар                                                                                  О.В. Плавинська  


