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Порядок денний: 

1.  Щодо публікації самостійних мережевих видань. 

– Доповідач – директор науково-технічної бібліотеки Юлія 

ГЛАВЧЕВА. 

2. Про затвердження оновленого складу комісій для надання виданням грифу 

Вченої ради НТУ «ХПІ». 

– Доповідач – начальник редакційно-видавничого відділу  

Марія ЄФРЕМОВА. 

3. Про затвердження освітніх програм і навчальних планів ОП «Хімічні 

технології та інженерія» і ОП «Технічна електрохімія і хімічні технології 

рідкісних розсіяних елементів» спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженерія» першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів освіти. 

– Доповідач – голова комісії з подання до звань, завідувач кафедри 

технічної електрохімії професор Геннадій ТУЛЬСЬКИЙ. 

4. Про оновлення та перезатвердження освітніх програм першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти у зв’язку із 

виходом стандартів за наступними спеціальностями: 

 Спеціальність 161 - Хімічні технології та інженерія, ОП «Технології 

переробки нафти, газу і твердого палива»; 

 Спеціальність 162 – Біотехнології та біоінженерія, ОП «Біотехнології та 

біоінженерія (промислова біотехнологія, фармацевтична 

біотехнологія)». 

– Доповідач – голова комісії з подання до звань, завідувач кафедри 

технічної електрохімії професор Геннадій ТУЛЬСЬКИЙ. 



 

5. Щодо затвердження навчального плану першого бакалаврського рівня вищої 

освіти освітньо-професійних програм «Економіка та організація бізнесу» і 

«Управління персоналом та економіка праці» зі спеціальності 051 

«Економіка».  

– Доповідач – директорка ННІ ЕММБ професор  

Наталія КРАСНОКУТСЬКА. 

6. Щодо оновлення та перезатвердження освітньо-наукових програм та 

навчальних планів третього рівня освіти (PhD) у зв’язку із виходом 

стандартів: 

 051 – «Економіка»; 

 073 – «Менеджмент»; 

 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»; 

 075 – «Маркетинг». 

– Доповідач – директорка ННІ ЕММБ професор  

Наталія КРАСНОКУТСЬКА. 

7. Щодо оновлення та перезатвердження освітньо-наукової програми та 

навчального плану спеціальності 136 «Металургія» третього рівня освіти 

(PhD) у зв’язку із виходом стандарту  

– Доповідач – завідувач  кафедри ливарного виробництва, професор  

Олег АКІМОВ. 

8. Щодо оновлення та перезатвердження освітньо-наукової програми та 

навчального плану спеціальності 101 «Екологія» третього рівня освіти (PhD) 

у зв’язку із виходом стандарту  

– Доповідач – завідувач кафедри хімічної техніки та промислової 

екології Олексій ШЕСТОПАЛОВ. 

9. Про оновлення та затвердження освітніх програм 2022 першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти. 

– Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи  

Руслан МИГУЩЕНКО. 

10. Про оновлення та затвердження навчальних планів на 2022 – 2023 

навчальний рік: 

 Підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання; 



 Підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі 

скороченим терміном навчання (3 роки); 

 Підготовки здобувачів-іноземців вищої освіти першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної 

форм навчання. 

– Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи  

Руслан МИГУЩЕНКО. 

 

 

 

 

 


