
ПРОТОКОЛ №5 
засідання кафедри мікро- та наноелектроніки НУ «ЗП» 

від 20 грудня 2019 р.

Присутні: 
зав.каф. проф. Погосов В.В., 
проф. Матюшин В.М., 
доц. Василенко О.В., 
доц. Коротун А.В., 
доц. Курбацький В.П., 
доц. Сніжной Г.В., 
доц. Томашевський О.В., 
доц. Рева В.І.,  
ст.виклад. Нагорна Н.М.,  
ст..викл. Смирнова Н.А. 
зав.лаб. Кузнецов В.О.,  
ст.лаб. Герасименко Т.В.,  
ст. лаб. Багдасарян Н.О., 
ст.лаб. Ліщенко В.І. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1 Обговорення тем спільних наукових досліджень з представниками 
фірм м. Запоріжжя. 

2 Заслуховування звіту щодо проходження підвищення кваліфікації ст. 
виклад. Смирнової Н. А. 

За п.1 заслухана інформація зав. каф. проф. Погосова В.В. щодо 
запропонування теми для спільних наукових досліджень «Дослідження 
оптичних властивостей фарб-«ксераликів» представником фірми ТВ «ЛКМ 
Плюс» к.т.н. доц. Шумейко П.Д.  

Постановка задачі: необхідно дослідити показники якості фарб 
(плівок): пружності, хіральності нанотрубок, щільності покриттів із 
нановключенням на основі ультрадисперсних матеріалів тощо. Окрема 
задача – розробка електронної частини установки з дефектоскопії плівок.  

Мета спільного дослідження: створення покриттів із наперед заданими 
властивостями. 

Рішення: прийняти інформацію до відома. Викладачам і 
співробітникам кафедри ознайомитися більш детально з запропонованою 
темою «Дослідження оптичних властивостей фарб-«ксераликів», внести у 
найближчий час пропозиції щодо спільної наукової роботи з фірмою ТВ 
«ЛКМ Плюс». 

За п.1 заслухана інформація доц. Василенко О.В. щодо пропозиції 
директора філії “Мікро-Ф Запоріжжя” Алєксєєва О. Г. проводити спільні 
дослідження інверторів для системи керування тяговими двигунами 
електронавантажувальників. 

Рішення: прийняти інформацію до відома. Викладачам і 
співробітникам кафедри ознайомитися більш детально з запропонованою 



тематикою досліджень; внести у найближчий час пропозиції щодо спільної 
наукової роботи з фірмою “Мікро-Ф Запоріжжя” у напрямку моделювання 
роботи інверторів і системах керування тяговими двигунами 
електронавантажувальників 

За п.2 заслуханий звіт про проходження підвищення кваліфікації 
(стажування) з 21 листопада по 20 грудня 2019 року на кафедрі програмної 
інженерії Запорізького національного університету старшого викладача 
МіНЕ Смирнової Ніни Анатоліївни. 

Ухвалили: 
Затвердити звіт про проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) ст. викл. Смирнової Н. А. на кафедрі програмної інженерії 
Запорізького національного університету за темою «Методи та засоби 
програмного забезпечення».  

Рекомендовано розширити лекційний та практичний курси з дисциплін 
«Основи стандартизації та сертифікації продукції» та «Менеджмент якості та 
сертифікації». 

Зав. каф. МіНЕ проф. В.В. Погосов 

Секретар Н.М. Нагорна 




