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Робота вченої ради НТУ “ХПІ” проводиться згідно з робочим
планом засідань, затвердженим у вересні 2016 р.

У 2017 році проведено 5 засідань вченої ради, на яких було
розглянуто 17 робочих питань, присвячених розвитку науки,
організації навчального процесу, розвитку матеріальної бази,
міжнародних зв'язків, підготовці кадрів високої кваліфікації,
соціальним питанням та виховній роботі.

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

В доповіді містяться результати виконання співробітниками
університету та його структурними підрозділами рішень вченої
ради та наказів ректора.

Рішення вченої ради оприлюднюються на сайті вченої ради та у
газеті Політехнік.

Підсумок виконання рішень вченої  ради з 
лютого 2017 р. по червень 2017 р.



Вчена рада розглянула підсумки зимової екзаменаційної сесії. Доповідач проректор

проф. Мигущенко Р.П.
Наказом ректора університету зобов'язані декани, завідувачі кафедр розглянути це

питання на нарадах і скласти плани з покращенню роботи щодо ліквідації
заборгованостей студентів, включаючи заборгованості попередніх років. До цієї роботи
залучені профспілки і студентське самоврядування. Створене Положення про
організацію системи контролю якості освіти в НТУ “ХПІ”.

З доповіддю “Пропозиції по капітальному і поточному ремонту у 2017 році та
підсумки виконання цих робіт у 2016 році” виступив проректор проф. Гасанов М.І. Він
висвітлив проблеми фінансування капітальних робіт та підготовки документації для
виконання проекту Європейського інвестиційного банку з підвищення енергетичної
ефективності будівель університету.

На підставі обговорення доповіді декана електроенергетичного факультету проф.
Лазуренко А.П. “Перспективи розвитку науки і навчального процесу факультету на
підставі кластерного підходу “ і рішення вченої ради виконано:
- створено навчально-методичний комплекс “Кібербезпека в електроенергетиці”,
- ведеться підготовка до створення центру на базі високовольтного залу,
- проводиться підготовка до Міжнародного електричного форуму.

Призначені іменні стипендії, затверджено ряд положень та навчальних планів та нову
назву бібліотеки.

Вчена рада розглянула роботу первинної профспілкової оргіназції студентів.

3 березня 2017 р.



1. Традиційно були розглянуті підсумки наукової діяльності в університеті.
Доповідач проректор професор Марченко А.П.

В доповіді було показано, що тематика наукової діяльності університету
відповідає потребам реального сектору економіки України, в тому числі її
оборонного комплексу. Встановлено, що кожна кафедра повинна мати 50-100
тис. грн. обсягу наукових досліджень або декілька міжнародних грантів, а
кожен професор повинен мати одну наукову статтю на рік, які входять в
науковометричні бази даних Scopus або Web of Seines.

2.Детально обговорювались на засіданні вченої ради результати діяльності
Полтавського коледжу НТУ “ХПІ”. В доповіді директора доц. Рискіна Валерія
Аркадійовича була викладена навчальн6о-виховна робота в коледжі. В
постанові вченої ради та наказі ректора містяться подальші кроки розвитку
коледжу та його зв'язків з кафедрами університету.

3. За рішенням вченої ради кафедра комп'ютерного моніторингу і логістики
перейменована на кафедру розподілені інформаційні системи та хмарні
технології.

24 березня 2017 року



1. В доповіді “Про шляхи подальшого розвитку науки на інженерно-
фізичному факультеті (доповідач – декан факультету проф. Конкін Валерій
Михайлович) показано, що факультет проводить фундаментальні науково-
дослідні роботи для високотехнологічних галузей промисловості, авіації і
космосу, має міжнародні зв'язки.

Постанова радить факультету збільшити кількість міжнародних грантів в
галузі науки, обсяг держбюджетних наукових досліджень, поширити
міжнародні зв'язки, забезпечити своєчасний захист докторських та
кандидатських дисертацій.

2. Вчена рада розглянула підсумки прийому до університету іноземних
студентів. Доповідач - проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович.

Збільшення контингенту іноземних студентів є стратегічним планом для
забезпечення стабільного фінансування діяльності університету, визнання
університету на міжнародному рівні.

В постанові вченої ради і наказі ректора зазначені конкретні заходи з
покращення цієї роботи. Особлива увага приділена притоку студентів з
Турції, Єгипту, Марокко.

Разом з тим заборонено мати борги з оплати навчання іноземними
студентами.

28 квітня 2017 року



1. Ректор університету проф. Сокол Є.І. вніс на розгляд вченої ради склад

наглядової ради НТУ “ХПІ” - всього 12 осіб. Заплановано керівником наглядової
ради обрати першого віце-президента УСПП Хмельницького Василя Івановича, а
заступником наглядової ради обрати голову Південно-Східного наукового центру
НАН України академіка Семіноженка Володимира Петровича. До складу ради
включені народні депутати України, перший космонавт України, президент ІТ
компанії, художники та журналісти.

2. Голова вченої ради проф. Товажнянський Л.Л. представив нових членів вченої
ради університету, які обрані на факультетах та підрозділах у складі 13 осіб, серед
яких декани, завідувачі кафедр, аспіранти та 16 студентів з 13 факультетів.

3. З доповіддю “Аналіз складу та шляхи покращення наукового рівня
професорсько-викладацького складу” виступив на засіданні вченої ради ректор
проф. Сокол Є.І. В доповіді показані переваги і недоліки складу викладачів.

В постанові вказані шляхи покращення професорсько-викладацького складу: по
кожній кафедрі забезпечити ліцензійні вимоги за кадровим забезпеченням,
кваліфікаційні вимоги до викладачів, сформувати кадровий резерв.

2 червня 2017 року



4. Про діяльність наукової бібліотеки НТУ “ХПІ” виступила з доповіддю директор
Семененко Лариса Петрівна. В доповіді показана роль інформаційного забезпечення
бібліотеки у визнанні університету в світі, розвитку наукової інформації та її визнання у
науковометричних базах даних Scopus та Web of Science.

5. Про роль газети у виховній та навчально-науковій роботі університету розповіла на
засіданні вченої ради головний редактор газети “Політехнік” Землянська Світлана
Петрівна. Газета стала значною частиною життя університету та охоплює велику
кількість питань з різних галузей сьогодення НТУ “ХПІ”



7 липня 2017 року.
1. Вчена рада розглянула “Підсумки фінансової діяльності університету за перше

півріччя 2017 року”. Доповідач ректор професор Сокол Є.І. В доповіді висвітлені
джерела доходів бюджетних та позабюджетних коштів і напрямки їх використання. В
доповіді також вказані шляхи фінансової діяльності до кінця 2017 року.

2. У доповіді “Розподіл ліцензійного обсягу університету між денною і заочною
формами навчання” проф. Сокол Є.І. навів конкретні цифри для факультетів, кафедр і
спеціальностей.

3. Ректор проф. Сокол Є.І. у доповіді “Задачі колективу університету щодо проведення
прийому в 2017 році” поставив конкретні задачі для роботи в цьому році на базі аналізу
результатів прийому 2016 року та стану попиту на навчання в ХПІ у 2017 році.
Вирішення цих питань дозволить нормально працювати у наступному періоді.

4. У доповіді “Підсумки роботи вченої ради університету за 2016-2017 навчальний рік”
доповідач проф. Товажнянський Л.Л. показав підсумки роботи вченої ради за другу
половину навчального року.



№ Найменування питання Березень

03.03.2017

Березень

24.03.2017

Квітень

28.04.2017

Червень

02.06.2017

Липень

07.07.2017

Всього

2017

1. Звання 

професора

2 2

2. Звання доцента 1 1 2

3. Заміщення посад 4 3 6 17 6 36

4. Звіт спецрад 1 1 1 3

5. Звіт докторантів 1 1 2

6. Затвердження 

навчальних 

планів

10 3 1 3 17

7. Перейменування 

кафедр

1 1 2

8. Затвердження 

положень

17 4 5 26

9. Затвердження 

тем докторських 

дисертацій

3 5 8

10 Надання права 

керівництва 

аспірантами

7 7

Підсумок роботи вченої ради з розгляду поточних питань
Всього

2016

2

1

24

4

8

12

7

10

6

Всього

2016-2017

4

3

50

7

10

29

9

31

12

7



№ Найменування питання Березень

03.03.201

7

Березень

24.03.201
7

Квітень

28.04.201
7

Червень

02.06.201
7

Липень

07.07.201
7

Всього

2017

11 Зарахування

докторантів

3 3

12 Представлення

до стипендій

Кабінету

Міністрів, 

Верховної Ради 

та Президента 

України

7 3 10

13 Рекомендація

до друку

7 6 7 7 15 42

Всього

2016

39

Всього

2016-
2017

3

10

76



Дякую за увагу!


