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Заслухавши і обговоривши доповідь завідувача кафедри   

проф. Назаренка Л.А. «Про роботу кафедри Світлотехніки та джерел світла» 
Вчена рада Університету  визначає наступне: 

На кафедрі проводиться освітня, методична, наукова та виховна діяльність в 
напрямку надання освітніх послуг для забезпечення держави та регіону 
кваліфікованими спеціалістами. 

На сьогодні кадровий потенціал кафедри – 5 професорів, з них 3 сумісника, 
8 доцентів, кандидатів наук, 2 старших викладача, 1 асистент, 2 інженери, 1 зав. 
лабораторією. На кафедрі працює 2 лауреата Державної премії. 

Навчальний процес на кафедрі проводиться за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр» з спеціальності «Світлотехніка і 
джерела світла». 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін, в цілому  відповідає 
державним нормативним вимогам. За останні три роки у розвиток матеріально-
технічної бази кафедри ректоратом вкладено значні кошти – понад 1 млн. грн. 
Створено науково-дослідний Центр світлотехнічних вимірювань, Лабораторію 
світлового дизайну. 

Загальний обсяг госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних 
робіт становить:  
2012 рік – 164,1 тис. грн., у тому числі держбюджет – 79,6 тис. грн.;  
2013 рік – 222,357 тис. грн. (план – 127,2 тис. грн), у тому числі  
держбюджет – 52,200 тис. грн;  
2014 рік – 89,409 тис. грн. (план – 190,5 тис. грн.), у тому числі  
держбюджет – 81,409 тис. грн.  

За результатами науково-дослідної діяльності 2013 р. проводились  
V Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні тенденції розвитку 
світлотехніки» та в 2014 р. Світлотехнічний міжнародний форум «LEDLIGHT-
2013». 

Викладачами кафедри ведеться виховна та соціальна роботи. Студенти і 
викладачі кафедри беруть участь у загально-університетських, факультетських, 
кафедральних, виховних заходах різного спрямування. 
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Разом з тим в роботі кафедри слід зазначити такі недоліки: 
- Не відповідає акредитаційним вимогам забезпечення навчально-методичною 
документацією, з 34 навчальних та робочих програм розроблено лише 20; 

- Не приділяється належної уваги впровадженню дистанційного навчання, з  
16 викладачів кафедри сертифіковано 3, що складає 19%  (по Університету 
62%). Кількість розроблених та впроваджених дистанційних курсів майже в 4 
рази менша від середнього по Університету (9% по кафедрі, 35% по 
Університету); 

- Майже не використовується у навчальному процесі та наукових дослідженнях 
новітнє лабораторне обладнання; 

- При наявності в Університеті спеціалізованої вченої ради протягом останніх 
років викладачами кафедри не захищено жодної докторської дисертації; 

- Стосовно студентської науково-дослідної роботи: 
1. На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних наук 2014/2015 н.р. не подано жодної роботи. 

2. Участь студентів кафедр у конференціях за межами Університету в 2013-
2014 рр. не практикувалась взагалі. 

3. Недостатньо ефективно налагоджена робота кафедри у винахідницькій 
сфері. Так за період 2011-2014 рр. отримано 1 патент та подано 1 заявку на 
об’єкти інтелектуальної власності.   

- На кафедрі не ведеться робота в напрямку міжнародної співпраці. Жоден 
викладач не отримав міжнародний сертифікат на знання англійської мови. І 
на даний час ніхто з викладачів кафедри не проходить навчання на курсах 
англійської мови; 

- Діяльність кафедри щодо профорієнтації на заочну форму навчання не 
ведеться, так на 1, 2, 3 курсах по спеціальності СДС заочної форми 
навчання набір студентів відсутній. 
Вчена рада Університету ухвалила: 

1. Роботу колективу кафедри «Світлотехніки і джерела світла» з навчально-
виховної, науково-дослідної роботи вважати задовільною. 

2. З метою формування контингенту студентів здійснити заходи щодо 
розширення засобів і каналів інформування майбутніх абітурієнтів, їх батьків 
про спеціальність СДС та діяльність кафедри з метою залучення їх в 
Університет. 

Термін виконання: 30.04.2015 р. 
3. Скласти та затвердити на засіданні кафедри ефективну систему дистанційного 

навчання та забезпечити її впровадження в самостійну роботу студентів. 
Термін виконання: 30.04.2015 р. 

4. Забезпечити розробку навчально-методичної документації, навчальних та 
робочих програм відповідно до акредитаційних вимог. 

5. Внести зміни в навчальні та робочі програми, в яких передбачити проведення 
лекцій, практичних та лабораторних занять на базі «Лабораторії світлового 
дизайну». 

Термін виконання: 30.04.2015 р. 
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