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Вчена рада університету проводить свою роботу згідно з 
планом, затвердженим у вересні 2016 року.

На сьогоднішній день відбулося 6 засідань вченої ради, 
на яких було розглянуто 18 робочих питань, присвячених 
організації навчального процесу, проведенню наукової 
діяльності, розвитку міжнародних зв'язків та структури 
університету, підготовці наукових кадрів та соціальному 
захисту співробітників та інші.

На підставі рішень вченої ради були видані накази 
ректора університету з призначенням відповідальних та 
термінів виконання відповідних пунктів.

Доповідь містить результати виконання пунктів рішень 
вченої ради та наказів ректора університету. 

Підсумок виконання рішень вченої 
ради університету 

з вересня 2016 р. по січень 2017 року



1. Вчена рада розглянула одне з важливих питань  - організація 
прийому до університету (доповідач  ректор проф. Сокол Є.І.
-Створена принципово нова система роботи з абітурієнтами із залученням ІТ-
технологій, інтернет-ресурсу.
- По-новому  побудовані зв'язки кафедр університету з освітянськими підрозділами 
Харківського регіону і України.
-Розроблений план заходів з профорієнтаційної роботи.

2. Зв’язок якості освіти з результатами  зимової сесії був предметом 
обговорення на вченій раді (доповідач проректор проф. Мигущенко Р.П.)
- Введений контроль за поточною успішністю та відвідуванням студентами занять.
- Значно посилений контроль кураторів та старост груп за навчанням студентів.
-Навчальний відділ взяв під свій контроль виконання розкладу занять, як основи 
організації навчального процесу.

3. Вчена рада дала згоду на розміщення коштів на депозитному рахунку 
“Укргазбанку” (доповідач ректор проф. Сокол Є.І.)

4. Відкрита нова кафедра комерційної, торговельної та підприємницької 
діяльності на підставі подання ректорату та згоди вченої ради.

5. Затверджений план роботи вченої ради на 206-2017 навчальний рік 
(доповідач голова вченої ради проф. Товажнянський Л.Л.

Вересень 2016 року



1. Розглянуто питання оптимізації структури університету 
(доповідач ректор проф. Сокол Є.І.
- Змінилася структура факультетів  - створений факультет соціально-
гуманітарних технологій, Центр підготовки іноземних громадян.
- Об’єднано низку кафедр.
- Переформатований ряд структурних підрозділів університету.

2. Вперше прийом до аспірантури відбувся згідно з Законом 
України “Про вищу освіту” для підготовки  докторів філософії 
(доповідач – завідувач відділу аспірантури доц. Штефан В.В.
- Збільшений термін навчання.
- Університет отримав ліцензію на підготовку докторів філософії.
- Створені нові навчальні плани і програми для підготовки докторів 
філософії.
- Створена нова форма індивідуального плану навчання аспірантів.

Жовтень 2016 року



1.  Вчена рада розглянула та затвердила нові правила прийому 
до університету (доповідач  ректор проф. Сокол Є.І.
- Затверджені строки прийому заяв та документів.
- Затверджено порядок конкурсного відбору та зарахування студентів на 
перший курс.
-Затверджений перелік спеціалізацій, за якими планується прийом на 
підготовку здобувачів вищої освіти на рівні “бакалавр” і “магістр”.

2. Для забезпечення роботи державних екзаменаційних комісій з 
випуску фахівців в університеті в 2017 році вчена рада 
затвердила голів екзаменаційних комісій.

3. Вчена рада розглянула питання соціального захисту 
співробітників університету (доповідач  - голова профспілкового 
комітету доцент Фомін А.Й.
- Щомісячно профком виплачував матеріальну допомогу працівникам 
університету.
- Улітку профком проводив роботу з оздоровлення дітей працівників.
- З адміністрацією університету укладений договір про співпрацю в 
галузі безпеки умов праці в університеті.

Листопад 2016 року



1. Розглянуте питання організації освітньої діяльності в 
університеті (доповідач ректор проф. Сокол Є.І.).
- Організовані навчально-методичні комісії зі спеціальностей для 
створення тимчасових освітніх програм, навчальних планів.
- Розроблене положення про створення спеціалізацій.
- Навчальним відділом університету проведені необхідні організаційні 
заходи.

2. У зв'язку із закінченням фінансового року вчена рада 
розглянула питання про виконання кошторису за 2016 рік та 
план на 2017 рік (доповідач ректор проф. Сокол Є.І.). По цьому 
питанню було здійснено наступні заходи:
- Затверджений кошторис на 2016 рік виконаний повністю.
- Щомісячно виплачувалася заробітна плата і стипендії.
- Виплачувалися ректорські надбавки і матеріальна допомога.
-Запропоновано новий кошторис на 2017 рік з урахуванням підвищення 
мінімальної заробітної плати до 3200 грн.

3. Затверджене Положення про Маріупольський навчально-
науковий центр та  затверджені навчальні плани спеціальностей 
“Забезпечення військ” та “Озброєння та військова техніка”.

Грудень 2017 року



1. Вчена рада розглянула шляхи розвитку міжнародної діяльності 
університету (доповідач проф. Хрипунов Г.С.).
- Поширені зв'язки НТУ “ХПІ” з університетами Китаю, Польщі, Ізраїлю, 
Німеччини та Австрії.
- Покращена робота літніх мовних курсів студентів Австрії та Туреччини.
- Подано 14 проектів ЕРАЗМУС-КА+ і ЕРАЗМУС-КА2.
- Збільшена кількість університетів, які беруть участь у програмі подвійних 
дипломів (Корея, Польща, Болгарія, Литва).
- Проводиться інтеграція студентів в європейський освітній простір через  
програми подвійних дипломів та проекти мобільності в галузі науки і освіти.

2. На вченій раді розглянуте питання про перспективи розвитку 
Чернівецького факультету (доповідач проф. Товажнянський Л.Л.)
- Створена програма перспективного розвитку Чернівецького факультету.
- Вирішуються питання передачі “Чернівцілегмаш” факультету для розвитку 
матеріальної бази .
- Провідні професори читають лекції зі спеціальних курсів для студентів 
Чернівецького факультету.

3. Вчена рада затвердила низку положень щодо організації 
освітнього процесу, про екзаменаційні комісії (ДЕК), порядок виплати 
стипендій та інші.

Січень 2017 року



Підсумок роботи вченої ради із 
розгляду питань

№ Найменування Вересень

2016

Жовтень 

2016

Листопад 

2016

Грудень 

2016

Січень 

2016

Всього

1. Звання професора 1 1 2

2. Звання доцента 1 1

3. Заміщення посад 2 11 6 1 4 24

4. Звіти спецрад 1 1 1 1 4

5. Звіти докторантів 1 1 4 1 1 8

6. Затвердження 

навчальних планів

9 1 1 1 12

7. Відкриття та 

перейменування кафедр

1 2 2 2 7

8. Затвердження положень 

про  організацію 

навчального процесу

1 1 2 1 5 10

9. Затвердження тем 

докторських дисертацій

2 1 2 1 6

10. Рекомендації до друку 8 5 9 12 5 39



Дякую за увагу!


