
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  
від 13.04.2021 р.    

 

1. Звіт про підсумки наукової атестації ЗВО за 2015-2019 рр. та науково-технічної 
діяльності університету за 2020 р. 
     Доповідач: проректор з НР проф. Чудик І. І. 
2. Зміни у структурі університету  
     Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 
3. Про затвердження вартості навчання здобувачів вищої освіти на 2021-2022 н. р. 
     Доповідач: проректор з НПР проф. Гораль Л. Т. 
4. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертацій для здобуття наукового 
ступеня доктора філософії  

Доповідач: відповідальний за функціонування 
разових спецрад доц. Криштопа С. І. 

5. Про підтримку висунення Національним технічним університетом «Київський 
політехнічний інституту ім. І. Сікорського» кандидатури зав. каф. електронних 
пристроїв та систем, доктора технічних наук, професора Ямненко Юлії Сергіївни 
кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за спеціальністю «Електротехнічні 
комплекси та системи» 
     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
6. Внесення змін до структури університету 
     Доповідач: проректор з НПР проф. Гораль Л. Т. 
7. Різне 
 

1. Звіт про підсумки наукової атестації ЗВО за 2015-2019 рр. та науково-
технічної діяльності університету за 2020 р. 

 

 Ухвалили:  
1. Інтенсифікувати покращення рейтингоутворюючих показників університету 

в контексті його наукової переатестації (фінансування, розширення МТБ, розвиток 
кадрового потенціалу) за напрямками його наукової діяльності на державному і 
міжнародному рівнях. 

2. Активізувати роботи наукових колективів університету в сфері:  
➢ досліджень екологічних, гідрогеологічних, екзогенних і ендогенних процесів, 

пов’язаних із функціонуванням стратегічно важливих об’єктів критичної 
інфраструктури в умовах сучасних геополітичних викликів і динаміки енергетичних 
пріоритетів; 
➢ розвитку напрямків досліджень та дослідницької інфраструктури кафедр, 

ЦККНО «Техноекобезпека Карпат», новоствореного наукового парку; 
➢ залучення перспективних студентів до НДР і формування наукового кадрового 

резерву. 
3. Поглибити міждержавну наукову співпрацю країн Карпатського Єврорегіону 

в енергетичному та соціокультурному напрямках. 
4. Інтенсифікувати підготовку одного із НТВ університету до вступу в базу 

категорії «А». 
 

2. Зміни у структурі університету 
 

Ухвалили: звільнити проф. Гораль Л. Т. з посади проректора з науково-
педагогічної роботи та скоротити займану нею дотепер адміністративну посаду. 
 

3. Про затвердження вартості навчання здобувачів вищої освіти 
на 2021-2022 навчальний рік 

 

Ухвалили: затвердити вартість навчання для здобувачів вищої освіти на 2021-
2022 навчальний рік. 



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 Гандіра Хатема призначити рецензентів:  
− Запухляк Іванну Богданівну – д.е.н., проф., професора кафедри менеджменту та 

адміністрування; 
− Перевозову Ірину Володимирівну – д.е.н., проф., зав. каф. підприємництва та 

маркетингу. 
2. Попередню експертизу дисертації Гандіра Хатема провести на засіданні 

кафедри менеджменту та адміністрування із запрошенням фахівців за науковим 
напрямом дисертації. 
 

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

значення результатів дисертації Клименка К. В. призначити рецензентів:  
− Фадєєву Ірину Георгіївну – д.е.н., проф., зав. каф. фінансів; 
− Запухляк Іванну Богданівну – д.е.н., проф., професора кафедри менеджменту та 

адміністрування. 
2. Попередню експертизу дисертації Клименка К. В. провести на засіданні 

кафедри менеджменту та адміністрування із запрошенням фахівців за науковим 
напрямом дисертації. 
 

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

значення результатів дисертації Лісової О. В.  призначити рецензентів:  
− Запухляк Іванну Богданівну – д.е.н., проф., професора кафедри менеджменту  
та адміністрування; 
− Савко Оксану Ярославівну – к.е.н., доц., доц. каф. прикладної економіки. 

2. Попередню експертизу дисертації Лісової О. В. провести на засіданні кафедри 
менеджменту та адміністрування із запрошенням фахівців за науковим напрямом 
дисертації. 
 

5. Про підтримку висунення у члени-кореспонденти НАН України  
 

Ухвалили: враховуючи високі наукові здобутки, значну науково-організаційну 
та науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у розвиток наукових досліджень 
підтримати кандидатуру завідувача кафедри електронних пристроїв та систем 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського», доктора технічних наук, професора Ямненко Юлії Сергіївни 
кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за спеціальністю «Електротехнічні 
комплекси та системи» Відділення фізико-технічних проблем енергетики. 
 

6. Внесення змін до структури університету 
 

 Ухвалили: для покращення забезпечення роботи з ведення військового обліку 
та мобілізаційної підготовки реорганізувати військово-мобілізаційний відділ у сектор 
з питань військово-мобілізаційної роботи, як окремого структурного підрозділу 
університету в складі 3-х штатних одиниць, зокрема одна одиниця керівник сектору 
в т.ч. відповідальний за мобілізаційну роботу та дві одиниці працівників 
відповідальних за військовий облік (один провідний інженер та один інженер  
І категорії). 


