
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 30.08.2017 р. 

 
1. Запровадження експерименту з дуальної освіти в університеті в 2017-2018 н.р.  
     Доповідач: проректор з НПР проф. Мандрик О. М. 
2. Ухвалення робочих навчальних планів окремих спеціальностей на 2017-2018 н.р. 
     Доповідач: перший проректор проф. Козак Ф. В. 
3. Про запровадження системи «антиплагіат» наукових видань університету 
     Доповідач: проректор з НР проф. Карпаш О. М. 
4. Відкриття спеціалізації магістерської підготовки «Технічна діагностика машин 
та конструкцій» в межах спеціальності 131 «Прикладна механіка» 
     Доповідач: проректор з НР проф. Карпаш О. М. 
5. Конкурсна справа 
     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
6. Рекомендація до зарахування в докторантуру  
     Доповідач: зав. ВАіД доц. Процюк В. Р. 
7. Про надання права керівництва підготовкою докторів філософії 
     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
8. Різне 
 

1. Запровадження експерименту з дуальної освіти в університеті  
в 2017-2018 навчальному році 

 
Ухвалили: 

1. Розпочати експеримент із запровадження дуальної освіти в ІФНТУНГ за 
окремими спеціальностями (спеціалізаціями) за пропозиціями інститутів 
університету. 

2. Навчальному відділу та юридичній службі забезпечити нормативно-правовий 
супровід експерименту. 

3. Директорам інститутів розглянути на засіданнях рад інститутів та подати в 
ректорат до 01.10.2017 р. пропозиції щодо впровадження елементів дуальної освіти 
у навчальний процес спеціальностей (спеціалізацій) інституту. 

 
2. Ухвалення робочих навчальних планів окремих спеціальностей 

на 2017-2018 навчальний рік 
 
 Ухвалили:  
 1. Ухвалити робочі навчальні плани спеціальностей «Будівництво та 
цивільна інженерія» (денна і заочна форми навчання), «Архітектура та 
містобудування» (денна форма навчання), «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» за спеціалізацією «Маркетингова діагностика та управлінський 
консалтинг у підприємництві» (денна і заочна форми навчання) для ступеня вищої 
освіти магістра. 
 2. Внести зміни до затверджених ухвалами вченої ради від 11.05.2017 року 
(протокол № 04/574), 06.07.2017 року (протокол № 06/576) робочих навчальних 
планів спеціальностей 185 «Нафтогазова інженерія та технології» і 191 
«Архітектура та містобудування» денної та заочної форм навчання ступеня вищої 
освіти бакалавра (згідно з додатком 1). 
 3. Ухвалити навчальний план спеціальності «Публічне управління та адміні-
стрування» для ступеня вищої освіти бакалавр та ввести його в дію з 01.09.2017 р. 
 



3. Про запровадження системи «антиплагіат» наукових видань університету 
 

Ухвалили: запровадити перевірку на плагіат: 
- проектів авторефератів дисертацій, що подаються на здобуття наукового 

ступеня з 01.09.2017 р. 
- текстів дисертацій, що подаються на здобуття наукового ступеня з 

01.01.2018 р. 
- запровадити перевірку бакалаврських та магістерських робіт на академічну 

доброчесність з 01.10.2017 р. 
 

4. Відкриття спеціалізації магістерської підготовки «Технічна діагностика 
машин та конструкцій» в межах спеціальності 131 «Прикладна механіка» 

 
 Ухвалили:  

1. Заснувати спеціалізацію «Технічна діагностика машин та конструкцій» в 
межах спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітнім рівнем магістра та 
оголосити набір в 2018 році за зазначеною спеціалізацією. 

2. Ухвалити: 
 -  профільну освітньо-професійну програму; 
-  перелік методичного забезпечення. 
 

5. Конкурсна справа 
 

Ухвалили: обрати Кіся Святослава Ярославовича на посаду директора 
інституту післядипломної освіти та рекомендувати ректору укласти контракт з 
Кісем Святославом Ярославовичем терміном на 5 років. 
 

6. Рекомендація до зарахування в докторантуру  
 

Ухвалили: рекомендувати Рибіцького Ігора Володимировича до зарахування 
в докторантуру за спеціальністю 185 – нафтогазова інженерія. Науковим 
консультантом призначити д.т.н., професора Карпаша О. М. 
 

7. Про надання права керівництва підготовкою докторів філософії 
 

Ухвалили: надати право керівництва підготовкою докторів філософії 
доктору технічних наук, професору Петришину Ігору Степановичу за 
спеціальністю 152 – метрологія та вимірювальна техніка. 

Ухвалили: надати право одноразового керівництва підготовкою докторів 
філософії доктору економічних наук Колбушкіну Юрію Петровичу за 
спеціальністю 051 – економіка. 
 

8. Різне 
 




