
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 30.11.2016 р. 

1. Про внесення змін до графіка навчального процесу для здобувачів ступеня 

вищої освіти магістра очної форми навчання набору 2015 року 
     Доповідач: перший проректор проф. Козак Ф. В. 

2. Про умови участі студентів в програмі «Summer Work and Travel USA» в 

2017 року. 
     Доповідач: перший проректор проф. Козак Ф. В. 

3. Результати роботи комісії зі сприяння працевлаштуванню магістрів випуску 

2017 року 
     Доповідач: проректор з НПР проф. Мандрик О. М. 

4. Про присвоєння вченого звання 
     Доповідач: учений секретар Процюк В. Р. 

5. Про надання права керівництва підготовкою фахівців вищої кваліфікації  
     Доповідач: учений секретар Процюк В. Р. 

6. Різне 

 

 

1. Про внесення змін до графіка навчального процесу для здобувачів 

ступеня вищої освіти магістра очної форми навчання набору 2015 року 

 

Ухвалили: 

1. Внести зміни в графік навчального процесу на 2016-2017 н. р. для 

здобувачів ступеня вищої освіти магістра очної форми навчання набору 2015 р.: 

скоротити наявні канікули до двох тижнів – з 02 до 15 січня 2017 року, з метою 

збільшення терміну виконання магістерських робіт–з 16 січня до 05 лютого 

2017р. 

2. Директорам інститутів, завідувачам випускових кафедр до 15.12.2016 р. 

подати до навчального відділу пропозиції щодо графіку засідань 

екзаменаційних комісій в січні та лютому 2017 року. 

 

2. Про умови участі студентів в програмі  

«Summer Work and Travel USA» в 2017р. 

 

Ухвалили: за результатами обговорення та необхідності збалансування 

інтересів учасників навчально-виховного процесу: 

1. Сприяти участі в програмі «Summer Work and Travel USA» шляхом 

надання індивідуальних навчальних планів студентам І-ІІІ курсів очної форми 

навчання, які впродовж останніх двох семестрів склали іспити, 

диференційовані заліки, захистили курсові проекти і роботи, звіти практики без 

незадовільних оцінок і не мають за відповідними навчальними планами в літній 

канікулярний період будь-яких практик. 

2. За наявності в навчальних планах та графіках навчального процесу 

літніх практик, за погодженням з директором інституту і кафедрами, що 

забезпечують проведення зазначених практик, та з врахуванням участі 

студентів у науковій роботі (держбюджетна та госпдоговірна тематики, 

конференції, предметні та фахові олімпіади і конкурси), громадській роботі 



(спортивні змагання за програмами Міністерства освіти і науки України, участь 

у колективах художньої самодіяльності університету, на олімпіадах, конкурсах 

за програмами університету, студентське самоврядування на рівнях інституту 

чи університету) дозволити на конкурсних засадах (квоту пропонує директор 

інституту і узгоджує з ректоратом) переносити такі практики на період 

наступних зимових канікул, або на наступні літні канікули. 

3. Індивідуальні навчальні плани студентів, зазначених в п.1,2, складати 

відповідно до наказу університету від 05.11.2008 року, № 100. 

4. Директорам інститутів розглядати заяви студентів про участь в 

програмі, підтверджені відповідними документами з організацій, які реалізують 

дану програму, та надавати індивідуальні навчальні плани за п.3 не пізніше  

01 березня 2017 року на засадах дотримання «Положення про відпрацювання 

студентами навчальних занять, що передбачені чинними навчальними 

планами», ухваленого наказом ректора № 153 від 13 жовтня 2015 року.  

 

3. Результати роботи комісії зі сприяння працевлаштуванню 

магістрів випуску 2017 року 

 

 Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завідувачам випускових кафедр: 

2.1. Продовжити за необхідності роботу зі сприяння працевлаштуванню 

випускників, використовуючи запропоновані роботодавцями місця роботи. 

2.2. Активно залучати тематику для курсового і дипломного проектування, яку 

пропонують підприємства для подальшої співпраці з ними в питанні сприяння 

працевлаштуванню. 

3. Лабораторії організації практик і зв’язку з виробництвом продовжити пошук 

потенційних місць роботи до закінчкння навчання випускників-магістрів та 

внести результати засідання комісії в ЄДЕБО. 

4. Директорам інстимтутів заслухати на засіданнях рад інститутів інформацію 

про підсумки заходів зі сприяння працевлаштуванню та напрацювати 

пропозиції щодо покращення результатіву наступному році. 

 

4. Про присвоєння вченого звання 

 

 Ухвалили: рекомендувати доктора економічних наук Кінаш Ірину 

Петрівну до присвоєння МОН України вченого звання професора кафедри 

менеджменту і адміністрування. 

 

5. Про надання права керівництва підготовкою 

фахівців вищої кваліфікації 

 

Ухвалили: надати право керівництва підготовкою докторів філософії 

кандидату технічних наук, доценту кафедри енергетичного менеджменту і 

технічної діагностики Миндюку Валентину Дмитровичу за спеціальністю 133 – 

галузеве машинобудування. 

 


