
Доповідає голова комісії вченої ради 
професор Акімов Олег Вікторович
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Відповідно до наказу Державної служби якості освіти
України від 19.11.2019 р. № 01-11/61 «Про затвердження
плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на
2020 рік» з 2 березня 2020 року Університет підлягає
перевірці щодо питань надання освітніх послуг та
додержання законодавства у сфері вищої освіти.

Розпорядження ректора № 4 від «21» січня 2020 р. про
перевірку діяльності вчених рад інститутів та факультетів.
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Голова комісії

1. АКІМОВ Олег Вікторович, завідувач кафедри ливарного виробництва, д.т.н.,
професор.

Члени комісії:

2. ГУРИН Анатолій Григорович, завідувач кафедри електроізоляційної та кабельної
техніки, д.т.н., професор;

3. КОРИТЧЕНКО Костянтин Володимирович, завідувач кафедри загальної
електротехніки, д.т.н., професор;

4. ПАРЖИН Юрій Володимирович, директор Міжгалузевого інституту
післядипломної освіти, д.т.н.;

5. ТУЛЬСЬКИЙ Геннадій Георгійович, завідувач кафедри технічної електрохімії, д.т.н.,
професор.
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1. АКІМОВ Олег Вікторович, завідувач кафедри ливарного виробництва
Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

2. ГУРИН Анатолій Григорович, завідувач кафедри електроізоляційної та кабельної техніки
Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту
Факультет комп'ютерних наук і програмної інженерії

3. КОРИТЧЕНКО Костянтин Володимирович, завідувач кафедри загальної електротехніки
Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут
Факультет комп'ютерних та інформаційних технологій

4. ПАРЖИН Юрій Володимирович, директор Міжгалузевого інституту післядипломної освіти
Факультет соціально-гуманітарних технологій
Факультет міжнародної освіти

5. ТУЛЬСЬКИЙ Геннадій Георгійович, завідувач кафедри технічної електрохімії
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки
Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія»
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21 січня – 3 лютого 2020 

Самоаналіз підрозділів та перевірка.

4 лютого -11 лютого 2020

Робота з зауваженнями та підготовка звіту комісії.

11 лютого – 20 лютого 2020

Фінальна підготовка звіту комісії.
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Виконання відповідних повноважень делегованих
вченим радам інститутів та факультетів
Положенням про вчену раду НТУ «ХПІ», дотримання
ними норм власних положень про вчені ради
інститутів/факультетів та виконання наказів
ректора університету «Про рішення вченої ради».
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1) Наявність планів роботи вченої ради (ВР) факультету/інституту за кожен рік.

2) Звіти про роботу вченої ради факультету/інституту на кожен рік.

3) Наявність протоколів всіх засідань ВР факультету/інституту

4) Наявність наказів про склад ради/зміни складу ВР факультету/інституту

(Відповідність представницького складу ВР факультету/інституту положенню (представники усіх підрозділів 

факультету/інституту, молоді вчені, аспіранти, студенти).

5) Наявність положення:

- про факультет (навчально-науковий інститут), затвердженого вченою радою НТУ «ХПІ»;

- положення про ВР факультету/інституту, затвердженого вченою радою НТУ «ХПІ»;

- Положення про кафедри та окремі положення щодо діяльності інших структурних підрозділів 

факультету/інституту.

6) Відповідність проведення конкурсів та обрання на посаду таємним голосуванням на засіданнях вченої ради 

відповідних факультетів та навчально-наукових інститутів (як зберігаються бюлетені, протоколи лічильних 

комісій).

7) Проведення атестації аспірантів, затвердження тем кандидатських дисертацій та призначення наукових 

керівників вченим радам відповідних факультетів/інститутів.

8) Наявність у порядку денному ВР факультетів/інститутів питань, які потрібно було розглянути на їх засіданні, 

відповідно до наказів ректора «Про рішення вченої ради»

9) Регулярність проведення засідання вченої ради факультету/інституту.
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1. Неналежне оформлення та помилки в планах роботи вченої ради (ВР)
факультету/інституту, звітах про роботу вченої ради факультету/інституту, протоколах
всіх засідань ВР факультету/інституту.

2. Деяка невідповідність представницького складу ВР факультету/інституту положенню
(представники усіх підрозділів факультету/інституту, молоді вчені, аспіранти, студенти).

3. Відсутність або застарілий варіант затвердженого положення:

про факультет (навчально-науковий інститут), затвердженим вченою радою ЗВО;

положення про ВР факультету/інституту.

положення про кафедри та окремі положення щодо діяльності інших структурних
підрозділів факультету/інституту.

4. Відсутність або неналежне оформлення у порядку денному та протоколах засідань ВР
факультетів/інститутів питань, які потрібно було розглянути на їх засіданні, відповідно до
наказів ректора «Про рішення вченої ради НТУ «ХПІ»
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 За короткий термін перевірки сумісна праця членів комісії та керівників і співробітників

підрозділів НТУ «ХПІ» дозволила виправити практично всі наведені недоліки.

 Стан справ у всіх підрозділах НТУ «ХПІ» був взагалі однаковий і типові недоліки були

присутні у всіх підрозділах. Можна назвати деякі підрозділи де робота за період перевірки

була на більш високому рівні:

Факультет міжнародної освіти

Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту

Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії

Факультет соціально-гуманітарних технологій

 Комісія засвідчує, що на теперішній час усі підрозділи НТУ «ХПІ» готові до перевірки за

зазначеними напрямками інспекцією МОН України.

 Комісія рекомендує Вченій Раді НТУ «ХПІ» встановити період схожих перевірок один раз на

учбовий або календарний рік задля своєчасного усунення недоліків.

9

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/faculty/mit
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/faculty/xt
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/faculty/sgt


10


