
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 31.05.2017 р. 

1. Про структурні зміни в складі університету 
Доповідачі: директор ІАБіТ доц. Василишин Я. В. 

  директор ІЕІ доц. Мазур М. П. 
2.  Конкурсні справи:    на посаду завідувача кафедри: 

 інженерної та комп’ютерної графіки – Шкіца Леся Євстахіївна; 
 філософії – Скальська Дарія Миколаївна 

на посаду професора кафедри: 
 нафтогазового обладнання – Джус Андрій Петрович; 
 програмного забезпечення автоматизованих систем – Лютак Ігор Зіновійович; 
 публічного управління та адміністрування:  Бутирська Тетяна Олександрівна; 

Молодцов Олександр Володимир.; 
Шаптала Олександр Сергійович 

Доповідач: вчений секретар доц. Процюк В. Р. 
3. Присвоєння вченого звання:   доцента 

 каф. геотехногенної безпеки та геоінформатики – Чепурна Тетяна Богданівна 
Доповідач: вчений секретар доц. Процюк В. Р. 

4. Ухвалення кваліфікаційної характеристики методиста університету 
     Доповідач: перший проректор проф. Козак Ф. В. 
5. Затвердження Положення про відділ аспірантури і докторантури  
     Доповідач: зав. ВАіД доц. Процюк В. Р. 
6. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ІФНТУНГ 
     Доповідач: проректор з НПР проф. Дзьоба О. Г. 
7. Різне 
 

1. Про структурні зміни в складі університету  
 

Ухвалили:  
1. Утворити в складі інституту архітектури, будівництва і туризму з 2017-

2018 навчального року випускову кафедру зі спеціальності «Будівництво та 
цивільна інженерія» з назвою «Будівництво та енергоефективні споруди» на базі 
кафедри будівельної механіки. 

2. Доручити директорові інституту архітектури, будівництва і туризму 
Василишину Я. В. спільно зі зав. кафедри будівельної механіки Артимом В. І. в 
термін до 01.09.2017 р. напрацювати пропозиції щодо штату новоутвореної 
кафедри, закріплення за нею навчальних дисциплін та приміщень. 
 

Ухвалили: 
1. Створити в складі інженерно-екологічного інституту з 2017-2018 

навчального року випускову кафедру технології захисту навколишнього 
середовища шляхом поділу кафедри екології. 

2. Доручити директору інженерно-екологічного інституту  Мазуру М.П. 
спільно зі зав. кафедри екології Адаменком Я. О. в термін до 01.09.2017 р. 
напрацювати пропозиції щодо штату новоутвореної кафедри, закріплення за 
нею навчальних дисциплін та приміщень. 
 

2. Конкурсні справи 
 

Ухвалили: обрати Шкіцу Лесю Євстахіївну на посаду завідувача кафедри 
інженерної та комп’ютерної графіки та рекомендувати ректору укласти контракт 
зі Шкіцею Лесею Євстахієвною терміном на 5 років. 



Ухвалили: обрати Скальську Дарію Миколаївну на посаду завідувача 
кафедри філософії та рекомендувати ректору укласти контракт зі Скальською 
Дарією Миколаївною терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Джуса Андрія Петровича на посаду професора 
кафедри нафтогазового обладнання та рекомендувати ректору укласти контракт 
з Джусом Андрієм Петровичем терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Лютака Ігора Зіновійовича на посаду професора 
кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем та рекомендувати 
ректору укласти контракт з Лютаком Ігорем Зіновійовичем терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Бутирську Тетяну Олександрівну на посаду професора 
кафедри публічного управління та адміністрування і рекомендувати ректору 
укласти контракт з Бутирською Тетяною Олександрівною терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Молодцова Олександра Володимировича на посаду 
професора кафедри публічного управління та адміністрування і рекомендувати 
ректору укласти контракт з Молодцовим Олександром Володимировичем 
терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Шапталу Олександра Сергійовича на посаду 
професора кафедри публічного управління та адміністрування і рекомендувати 
ректору укласти контракт з Шапталою Олександром Сергійовичем терміном на 
5 років. 
 

3. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати Чепурну Тетяну Богданівну до присвоєння 
МОН України вченого звання доцента кафедри геотехногенної безпеки та 
геоінформатики. 
 

4. Ухвалення кваліфікаційної характеристики методиста університету 
 

Ухвалили: 
1. Затвердити кваліфікаційну характеристику методиста і ввести її в дію з 
01 червня 2017 року; 
2. Відділу кадрів та керівникам структурних підрозділів, в яких працюють 
методисти, внести зміни до їхніх посадових інструкцій. 
 

5. Затвердження Положення про відділ аспірантури і докторантури 
 
 Ухвалили: затвердити Положення про відділ аспірантури і докторантури. 
 

6. Положення про систему внутрішнього забезпечення  
якості вищої освіти в ІФНТУНГ 

 
 Ухвалили: затвердити Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти в ІФНТУНГ як інтегрованої частини 
сертифікованої в університеті системи управління якістю освіти (сертифікат  
№ UA 2/047/09517-15 від 31.12.2015 р.) та ввести його в дію в установленому 
порядку. 
 




