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 1. Подання до вчених звань. 

Доповідач – голова комісії з подання до звань, завідувач кафедри технічної еле-

ктрохімії професор Геннадій ТУЛЬСЬКИЙ. 

 

2. Щодо «Методичних рекомендацій із розробки робочої програми навчальної ди-

сципліни» 2021 року. 

Доповідач – заступник директора ННІХТІ з навчальної роботи професор Інна  

ЛАВРОВА. 

 

 3. Щодо затвердження «ПОЛОЖЕННЯ про навчально-науковий інститут 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій». 

Доповідач – доцент кафедри стратегічного управління Олена ЛОБАЧ. 

 

4. Щодо до порядку подачі переліків публікацій до науково-технічної бібліотеки 

від осіб, які приймають участь у конкурсі на заміщення посади або проходять процедуру 

отримання вченого звання. 

Доповідач – директор науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» Юлія  

ГЛАВЧЕВА 

 

5. Щодо : 

– затвердження ОПП «Кібербезпека» за спеціальністю 125 Кібербезпека підго-

товки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рів-

ня 2022 року. 

– затвердження навчальних планів на 2022/2023 навчальний рік підготовки здо-

бувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціа-

льності 125 Кібербезпека; 

–  перезатвердження ОПП «Кібербезпека» за спеціальністю 125 Кібербезпека 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівня 2018, 2019, 2020, 2021 років. 

Доповідач – завідувач кафедри «Кібербезпека» професор Сергій ЄВСЕЄВ 

 



6. Щодо перезатвердження форми індивідуального плану аспіранта. 

Доповідач – завідувач аспірантури, професор Вікторія ШТЕФАН.  

 

7. Щодо затвердження освітніх програм та навчально-тематичних планів  

післядипломної освіти: 

 За спеціальністю 222 «Медицина»  

Програму спеціалізації: 

1. Ендоскопія (4 місяці) 

Програму стажування 

1. Хірургія (1 місяць) 

 За спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування».  

 Цикли тематичного удосконалення (строком 2 тижня; 78 годин): 

 1. Актуальні проблеми клінічної мікробіології 

 2. Дисбіози 

 3. Етіологія та мікробіологічна діагностика інфекцій респіраторного тракту 

 За спеціальністю 226 «Фармація промислова фармація».  

 Програма стажування 

 1. Клінічна фармація (1 місяць). 

 Доповідач – заступник директора навчально-наукового медичного інституту про-

фесор Володимир ПОНОМАРЬОВ.  
 

 8. Щодо внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ про планування і облік основних 

видів роботи науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ» у звязку з започатку-

вання діяльності Стартап-центру «SPARK». 

Доповідач – старший викладач кафедри зварювання Альона ГЛУШКО. 

 

 


