
План заходів до тижня кафедри енергетики і автоматики 

 (20.03.23 р.-24.03.23 р.) 

№ 
п/п 

Назва заходів Відповідальний 
Дата про-
ведення 

Учасники,  
групи, курси 

Час і місце прове-
дення,  посилання 

на зустріч 

1 

Семінар-тренінг з академічної доброчесно-
сті та академічного письма для здобувачів 

вищої освіти 

доц. Білик С.Г., 
доц.  Бунько В.Я., 

доц. Христенко Г.М., 
ст. викладач  
Роман Б.Є. 

20.03 

Випускні курси 
ОС «Бакалавр»  

та ОС «Магістр» 

1010
 

ауд.13л 
https://

meet.google.com/
zyt-pecr-jxo 

2 

Зустріч-семінар з волонтерами: 
«Волонтерство-виклики і реалії» 

Спікери: Алла Соколовська, голова громадсь-
кої організації «Рідне місто»; Богдан Голов-
ка, військовий волонтер; Володимир Зайчук, 
завідувач гуманітарної освіти, виховання та 

студентських справ   

доц.  Рамш В.Ю., 
доц. Потапенко М.В. 

20.03 

Е-11Б, Е-12Б,  
Е-13Б, Е-14СК,  

Е-15СК 

1200
 

ауд.13л 

3 

Відкрите лекційне заняття з дисципліни 
«Монтаж енергообладнання і систем керу-
вання» на тему: «Технологія монтажу еле-

ктроприводу» 

ст. викладач  
Дарморіс П.М. 

21.03 
Е-21Б  

  
1010

 

 ауд.13л 

4 

Науково-практичний семінар з міжнарод-
ною участю на тему: 

«SMART GRID технології в електроенерге-
тиці»,  

Спікер: Володимир Козирський, доктор тех-
нічних наук, професор, заслужений діяч науки 

і техніки України, директор технопарку 
«Інновацій та SMA технологій», Польща 

доц. Бунько В.Я. 21.03 
Е-51М, Е-52М, 
Е-53М, Е-54М 

1200 
 

https://
us04web.zoom.us/
j/71283390313?

pwd=vBzl6t2rKrJIn
cVFsv6Ye0MggneL

q1.1  
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5 

Онлайн семінар з навчальної дисципліни 
«Засоби та обладнання відновлювальної ене-
ргетики» на тему: «Компоненти систем захис-

ту для фотоелектричних станцій»  
Спікер: керівник проектно-технічного відділу 

«ETI Україна» Оксана Мірошник   

доц. Рамш В.Ю. 
  

22.03 

Е-22СК, 
Е-23СК, 

Е-41Б 

1010 
https://

join.skype.com/
AMLlK3dZ1kU2 

6 

Круглий стіл на тему: «Специфіка роботи 
району електромереж в умовах війни» 

Спікери: інженери-інспектори служби енерго-
збуту Бережанського РЕМ 

доц. Клендій 
П.Б.  

22.03 

Е-14СК,  
Е-15СК, 

Е-31Б 

1200
 

ауд.13л 
https://

meet.google.com/
egt-emno-cwe 

7 

Практичний вебінар «Система розумний бу-
динок та рішення для автоматизації будівель 

на базі контролерів від i3 Engineering» 
Спікер: Михайло Ворко, директор з маркетингу 
та міжнародних продаж компанії i3 Engineer-

ing 

доц.  Бунько 
В.Я. 

23.03 

Е-14СК, Е-15СК,  
Е-31Б, Е-22СК, 
Е-23СК, Е-41Б 

Е-51М,  
Е-52М, Е-53М,  

Е-54М 

1010
  

ауд.13л 

https://
meet.google.com/

unr-wzzq-tue  

8 

Літературно-пізнавальна година «Я маю в се-
рці те, що не вмирає!» присвячена до 152 річ-

ниці з дня народження Лесі Українки 

доц.  
Рамш В.Ю., 

асист. 
Шаршонь В.Л., 

 

23.03 Е-14СК, Е-15СК 
1200

 

Музей книги 

9 Підсумки тижня кафедри 
Викладачі  
кафедри 

24.03 - 
1130

 

 ауд.12л 

Розглянуто і схвалено на засіданні  

кафедри енергетики і автоматики 

Протокол № 7 від 16.03.2023р. 

https://meet.google.com/unr-wzzq-tue
https://meet.google.com/unr-wzzq-tue
https://meet.google.com/unr-wzzq-tue

