
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

від 28.01.2021 р.    

 

1. Зміни в структурі інститутів університету 

     Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 

2. Про особливості організації навчального процесу в другому півріччі  

2020-2021 навчального року 

     Доповідач: перший проректор проф. Мандрик О. М. 

3. Висунення кандидатури на призначення стипендії КМУ за видатні заслуги у сфері 

вищої освіти 

     Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 

4. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертації для здобуття наукового 

ступеня доктора філософії аспірантки Савчук С. В. за спеціальністю 073 – 

менеджмент (рецензенти: Гораль Л. Т. – д.е.н., проф.;  Перевозова І. В. – д.е.н., проф.). 

Доповідач: проректор з НР проф. Чудик І. І. 
5. Про призначення наукового керівника 

Доповідач: проректор з НР проф. Чудик І. І. 

6. Різне 

 
1. Зміни в структурі інститутів університету 

 

Ухвалили: з метою удосконалення структури університету, надання якісних 
освітніх послуг, проведення високоякісних наукових досліджень передати кафедри: 
➢ енергетичного менеджменту та технічної діагностики зі структури інституту 

архітектури, будівництва та енергетики до структури інституту інформаційних 
технологій. 

➢ геотехногенної безпеки та геоінформатики зі структури інституту природничих 
наук та туризму до структури інституту архітектури, будівництва та енергетики. 
 

2. Про особливості організації навчального процесу в другому півріччі  

2020-2021 навчального року 
 

Ухвалили: 

1. Навчальному відділу університету:  

➢ підготувати наказ про організацію навчального процесу; 

➢ розробити зручний розклад на другий семестр (окремі дні – лабораторні та 

практичні); 

➢ проводити контроль за проведенням занять. 

2. Директорам інститутів, завідувачам кафедр: 

➢ провести наради та засідання кафедр щодо організації навчального процесу в 

другому семестрі; 

➢ посилити контроль за якістю презентації освітніх програм; 

➢ організувати з 08.02.2021 р. перездачі заборгованостей; 

➢ заборонити проведення масових заходів. 

3. Завідувачам лабораторій: 

➢ перевірити стан лабораторного та комп’ютерного обладнання, щоб на 

01.03.2021 р. все було у робочому стані; 

➢ сприяти разом з інженерним складом кафедр проведенню лабораторних занять. 



4. Господарському комплексу університету, головному інженеру: 

➢ забезпечити належний санітарно-епідеміологічний стан у аудиторіях, 

коридорах, пунктах харчування, гуртожитках; 

➢ забезпечити постійний контроль на входах у корпуси з вимірюванням 

температури і нагадуванням щодо носіння масок; 

➢ забезпечити на вході та поверхах корпусів антисептики та місця для утилізації 

масок. 

5. Дирекції студентського містечка, комендантам гуртожитків: 

➢ забезпечити з 25.02.2021 р. поселення студентів у гуртожитки при нормальному 

санітарно-епідеміологічному стані; 

➢ забезпечити при потребі кімнати для самоізоляції. 

 

3. Висунення кандидатури на призначення стипендії КМУ 

за видатні заслуги у сфері вищої освіти 

 

 Ухвалили: рекомендувати кандидата технічних наук, професора кафедри 

метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, професора Чеховського 

Степана Андрійович на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за 

видатні заслуги у сфері вищої освіти. 

 

4. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертації 

для здобуття наукового ступеня доктора філософії 

 

 Ухвалили:  

1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Савчук С. В. «Удосконалення системи управління на 

енергетичних підприємствах в умовах цифрової економіки» (спеціальність 073 – 

менеджмент) призначити рецензентів:  

− зав. каф. підприємництва та маркетингу, д.е.н., проф. Перевозову Ірину 

Володимирівну; 

− проректора з науково-педагогічної роботи, д.е.н., проф. Гораль Ліліану 

Тарасівну. 

2. Попередню експертизу дисертації Савчук С. В. провести на засіданні кафедри 

менеджменту та адміністрування із запрошенням фахівців за науковим напрямом 

дисертації. 

 
5. Про призначення наукового керівника 

 

 Ухвалили: з метою ефективного завершення наукових дисертаційних досліджень 

призначити доктора економічних наук, професора Кіся Святослава Ярославовича 

другим науковим керівником аспіранта третього року денної форми навчання згідно з 

контрактом Гандіра Хатема (спеціальність 073 – менеджмент). 

 

 


