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Доповідь
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голови  вченої ради університету,
члена-кореспондента,
професора Товажнянського Л.Л



1. Вчена рада розглянула доповідь ректора університету проф.

Сокола Є.І. про підсумки прийому на всі рівні навчання та затвердила

план роботу університету для забезпечення прийому до університету у

2018 році, в якому запропоновані нові підходи в профорієнтаційній

роботі серед абітурієнтів.

2. Проректор проф. Мигущенко Р.П. доповів вченій раді підсумки

літньої екзаменаційної сесії. Вчена рада затвердила заходи з

покращення відвідування занять студентами, контрольних заходів на

всіх формах навчання, умови навчання студентів за індивідуальними

графіками навчання.

3. Про соціальний захист та оздоровлення співробітників

університету доповів вченій раді голова профспілки працівників доц.

Фомін А.Й. За результатами доповіді прийняте рішення, в якому

висловлене прохання збільшити бюджет профспілки на оздоровлення

співробітників та їх дітей та поширити заохочення до відпочинку

співробітників в спортивному таборі у Фігуровці.

4. За доповіддю голови вченої ради проф. Товажнянського Л.Л. було
затверджено План роботи вченої ради на 2017-2018 навчальний рік.

Засідання вченої ради 21 вересня 2017 р.



1. Про напрямок розвитку науки та навчального процесу на факультеті

транспортного машинобудування доповів декан факультету проф.
Єпіфанов В.В.

В доповіді було висвітлено стан навчально-методичної, наукової,

організаційно-виховної роботи та перспективи розвитку факультету.

В рішенні вченої ради запропоновано зміцнити кадровий склад кафедр,

покращити публікації у виданнях, які входять до науковометричних баз,

збільшити контингент студентів, активізувати роботу студентського

самоврядування.

2. Проректор проф. Марченко А.П. доповів вченій раді про роботу кафедр та

факультетів щодо прийому на навчання докторів філософії (PHD).

В рішенні вченої ради вказано на необхідність виконати план в обсязі не

менше 90 осіб, бажано внести прийом з числа випускників, які мають публікації,

та забезпечити конкурсний прийом.

3. Вчена рада розглянула пропозиції ректорату та прийняла рішення про

розміщення частки вільних коштів на депозитному рахунку у державному банку.

Засідання вченої ради 
27 жовтня 2017 р.



1. З доповіддю про рекструктуризацію навчальних підрозділів НТУ

«ХПІ» виступив ректор університету проф. Сокол Є.І.

Після обговорення доповіді було прийняте рішення, в якому

зазначений план заходів щодо реорганізації за рахунок створення

навчально-наукових інститутів як структурних підрозділів університету,

що об'єднують відповідні кафедри, лабораторії, науково-дослідницькі

центри з метою покращення якості підготовки фахівців.

Об'єднання кафедр та факультетів при умові наявності спільної

спеціальності відбулося в 5 інститутів, за залишилися чотири

факультети. В рішенні вченої ради були прописані умови відкриття

нових спеціальностей та спеціалізацій та чисельність навчальних груп

на рівнях бакалавр і магістр.

2. З доповіддю про проект правил прийому до університету в 2018

році виступив проректор проф. Мигущенко Р.П. Після обговорення

доповіді правила прийому були затверджені вченою радою.

Порядок денний засідання вченої ради  
24 листопада 2017 року



1. З доповіддю про діяльність університету та його фінансовий стан

на вченій раді виступив ректор університету проф. Сокол Є.І.

Під час обговорення питання та прийняття рішення відмічалося,

що в університеті запроваджені заходи з підвищення енергетичної

ефективності та економії витрат на комунальні послуги, ефективному

використанню тимчасово вільних коштів, збільшенню доходів від

контрактної форми навчання, розвитку наукової діяльності як за

рахунок держбюджетних, так і за рахунок позабюджетних коштів.

Був розглянутий та затверджений план кошторису за загальним та

спеціальним фондом на 2018 рік.

2. Завідувач кафедри проф. Бурега В.В. в своїй доповіді виклав

основні результати соціологічних досліджень серед студентів.

Прийняте рішення створити в університеті соціологічну службу НТУ

“ХПІ”.

3. Голова ради молодих вчених доц. Томашевський Р.С. Доповів

вченій раді про діяльність ради молодих вчених університету.

Порядок денний засідання вченої ради
22 грудня 2017 року



1. Начальник юридичного відділу університету Молчанова Ю.Ю.

доповіла вченій раді про важливу роботу з юридичного захисту інтересів

університету, його співробітників та студентів. Проведена робота щодо

захисту майна університету, земляних ділянок в судах різних рівнів,

включаючи Верховний суд. Проводиться захист університету та

співробітників від неправомірної інформації, яку затребують різні органи,

та представлення університету в судах та різних силових органах.

2. Вчена рада підтримала пропозицію проректора проф. Марченка А.П.

щодо присудження всесвітньовідомому вченому ректору Стамбульського

університету проф. Мехмету Караджи звання «Почесний доктор НТУ

«ХПІ».

3. Вчена рада підтримала пропозицію розміщення тимчасово вільних

корштів на депозитному рахунку державного банку.

Порядок денний засідання вченої ради
26 січня 2018 року



Підсумки роботи вченої ради НТУ «ХПІ» за 1 половину 2017-2018 

навчального року

№ Найменування 21.09.

2017

27.10.

2017

28.11.

2017

24.12.

2017

26.01.

2018

Всього

1. Представлення до вчених 

звань

– 7 5 5 5 22

2. Заміщення вакантних 

посад

2 5 9 3 3 22

3. Звіт голів спецрад 1 1 1 1 – 4

4. Звіт докторантів 1 3 3 1 2 10

5. Звіт стипендіатів – – – – 2 2

6. Затвердження освітніх 

програм

3 2 8 9 7 29

7. Затвердження тем 

докторських дисертацій

1 5 2 3 2 13

8. Надання права керування 

аспірантами

2 – 2 1 2 7

9. Затвердження положень 1 1 1 – – 3

10. Рекомендації до друку 3 8 13 89 17 130



Дякую за увагу!


