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23 вересня 2016 р. відбулося засідання Вченої ради університету, на якому за порядком
денним розглянуто наступні питання та прийняті відповідні рішення
1. Вручення атестатів, грамот і дипломів студентам та співробітникам університету
Диплом доктора наук вручений Мірошнику Олександру Олександровичу (кафедра
електричних апаратів). 
Диплом кандидата наук вручений Авдєєвій Олені Петрівні, Бриксіну Володимиру
Олександровичу, Гончарову Євгену Вікторовичу, Івановій Марині Сергіївні, Ковальовій Юлії
Вікторівні, Костенку Юрію Вікторовичу, Кожушку Андрію Павловичу, Кравченку Сергію
Сергійовичу, Євсіній Наталії Олександрівні, Марченку Ігорю Івановичу, Панченку
Владиславу Вадимовичу, Полушкіну Костянтину Олександровичу, Скріпченко Наталії
Борисівні, Скуріхіну Владиславу Ігоровичу (на знімку). 
Присвоєно вчене звання професора НТУ «ХПІ» Петутіній Олені Олександрівні (кафедра
етики, естетики та історії культури). Присвоєно вчене звання доцента Захаровій Тетяні
В’ячеславівні (кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій), Панасенку
Сергію Валентиновичу (кафедра радіоелектроніки). Присвоєно вчене звання доцента НТУ
«ХПІ» Фадєєву Андрію Валерійовичу (кафедра економічного аналізу та обліку). 
Дипломом міжнародної конференції UWBU SIS нагороджений аспірант НДПКІ «Молнія» Ігор
Постельник. 
Федерація професійних спілок за досягнення в розвитку аматорської творчості, відродження
й примноження надбань національної культури присвоїла почесне звання «Народний
аматорський колектив профспілок України» естрадному ансамблю «SM Band» Палацу
студентів НТУ «ХПІ» (художній керівник Зуб Георгій Вікторович) та ансамблю народного
танцю «Україна» (художній керівник Смирнова Катерина Петрівна).
2. Аналіз діяльності університету з організації нового прийому в 2016 році
Заслухавши доповідь ректора НТУ «ХПІ» професора Сокола Є. І., Вчена рада відзначає, що
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в університеті було успішно проведено ряд профорієнтаційних заходів вступної кампанії
2016 р., які дозволили зарахувати загалом по університету на денну форму навчання 4170
осіб і 1155 осіб – на заочну. Серед них на денну форму навчання зараховано 2711 осіб за
рахунок держбюджету, 1353 контрактники і 106 іноземних громадян; на заочну форму – 181
особа за рахунок держбюджету, 959 контрактників і 15 іноземних громадян. Прохідний бал в
розрізі спеціальностей НТУ «ХПІ» становив від 125,55 до 172,15.
За результатами обговорення Вчена рада постановляє:
Удосконалити систему роботи з абітурієнтами шляхом більш широкого впровадження ІТ-
технологій, Internet-ресурсів та активної співпраці з освітніми закладами Харкова і
Харківської області.
Для проведення ефективної профорієнтаційної роботи в період підготовки до вступної
кампанії 2017 року доручити відповідальному секретареві Центральної приймальної комісії
Юрченку О. А. за підтримки прес-служби НТУ «ХПІ» до 01.01.2017 р. розробити план заходів
з профорієнтаційної роботи на наступний рік.
3. Якість навчання студентів за результатами літньої екзаменаційної сесії 2015/2016
навчального року
Аналіз результатів складання весняної сесії 2015/2016 н. р. показав, що за бюджетною
формою навчання абсолютна та якісна успішність склали 91% і 45% (у минулому н. р. – 90%
і 46% відповідно), за контрактною формою навчання абсолютна та якісна успішність склали
78% і 20% (у минулому н. р. – 75% і 19%).
За підсумками організації ліквідування академічної заборгованості в університеті 80
студентів, з них 26 (бюджетна форма), 54 студенти (контрактна форма) не переведені на
наступний навчальний рік.
За результатами доповіді проректора з науково-педагогічної роботи Мигущенка Руслана
Павловича та її обговорення Вчена рада постановляє:
Деканам факультетів забезпечити систематичний контроль за проведенням викладачами
занять у суворій відповідності до розкладу занять та систематично аналізувати показники
відвідування занять студентами на вчених радах факультетів.
Завідувачам кафедр здійснювати контроль та провести обговорення показників поточної
успішності та відвідування студентами занять на засіданнях кафедр. Підвищити рівень
виконавчої дисципліни викладачів при відпрацюванні студентами пропущених занять,
прийнятті академічних заборгованостей, повторному вивченні окремих навчальних
дисциплін, а також проведенні поточного та підсумкового контролю.
Навчальному відділу університету здійснювати постійний контроль за виконанням розкладу
занять та присутністю студентів.
Органам студентського самоврядування здійснити заходи щодо залучення потенціалу
студентського активу до забезпечення показників успішності навчання студентів на рівні
сучасних вимог.
4. Затвердження плану роботи Вченої ради університету на 2016/2017 навчальний рік
За результатами доповіді Голови Вченої ради професора Товажнянського Леоніда
Леонідовича був погоджений план роботи ради на наступний навчальний рік, який



передбачає розгляд питань з навчального процесу, наукової та виховної роботи, фінансово-
господарської та міжнародної діяльності, прийому до університету, також передбачено звіти
факультетів та підрозділів, спеціалізованих вчених рад та докторантів, кадрові питання. В
березні 2017 року Вчена рада розгляне виконання прийнятих рішень і в червні 2017 року
підведе підсумки роботи Вченої ради університету за 2016\2017 навчальний рік.
5. Конкурс на заміщення вакантних посад
За результатами обговорення та голосування Вчена рада підтримала призначення на
посаду завідувача кафедри зварювання д. т. н., професора Дмитрика Віталія
Володимировича та призначення на посаду професора кафедри соціології і політології к.
соц. н., доцента Бірюкову Марину Василівну.
6. Про поповнення депозитного рахунку університету в УкрГазБанку
За результатами доповіді проректора професора Сакари Юрія Дмитровича Вчена рада
підтримала поповнення депозитного рахунку.
7. Відкриття кафедри підприємництва, торгівлі та комерційної діяльності на факультеті
бізнесу та фінансів
За результатами доповіді проректора Мигущенка Руслана Павловича Вчена рада
підтримала відкриття нової кафедри.
8. Затвердження Положення про порядок здійснення допорогових закупівель
За результатами доповіді проректора Гасанова Магомедєміна Ісамагомедовича Вчена рада
затвердила представлене Положення.
9. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.07
За результатами доповіді заступника голови спеціалізованої вченої ради професора
Гамаюна Ігоря Петровича Вчена рада схвалила роботу спецради. За 2014–2016 рр.
спецрада провела 33 засідання, на яких відбувся захист 3 докторських (2 докторантами НТУ
«ХПІ») та 22 кандидатських дисертацій (9 аспірантами та співробітниками НТУ «ХПІ»).
10. Звіт докторанта кафедри фізики металів та напівпровідників Старікова Вадима
Володимировича
За результатами звіту Вчена рада схвалила роботу докторанта третього року підготовки, по
закінченні докторантури докторська дисертація здобувача може бути рекомендована до
розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді університету.
11. Рекомендація щодо направлення студентів німецького технічного факультету на
навчання до Магдебурзького університету імені Отто фон Геріке (Німеччина) за програмою
кредитної мобільності в зимовому семестрі 2016/2017 навчального року
За результатами доповіді декана професора Шамардіної Віри Миколаївни Вчена рада
схвалила направлення наступних студентів: спеціальність «Електромеханічні системи
автоматизації та електропривод», група НТ-51, студенти Гапоненко В. В., Іванов О. О.,
Осадчий Д. В., Сєдов М. О., Троїцький К. Г.; спеціальність «Спеціалізовані комп’ютерні
системи», група НТ-61, студенти Васильченко С. Г., Буряковський В. С.
12. Затвердження змін до навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за
спеціальністю 054 «Соціологія»
За результатами доповіді завідувача кафедри професора Буреги В. В. зміни затверджено.



13. Затвердження навчальних програм підготовки докторів філософії на І курсі
За результатами доповіді зав. аспірантури, доцента Штефан Вікторії Володимирівни Вчена
рада затвердила навчальні програми підготовки докторів філософії за 32 спеціальностями.
14. Про підтримку висунення на вакансію дійсного члена (академіка) Національної академії
педагогічних наук України, ректора Національного транспортного університету, члена-
кореспондента НАПН України, доктора технічних наук, професора Дмитриченка Миколи
Федоровича.
За результатами доповіді проректора з наукової роботи професора Марченка Андрія
Петровича Вчена рада схвалила висунення професора Дмитриченка Миколи Федоровича на
вакансію дійсного члена (академіка) Національної академії педагогічних наук України.
15. Про зарахування до докторантури у 2016 році
За результатами доповіді проректора з наукової роботи професора Марченка Андрія
Петровича Вчена рада підтримала зарахування до докторантури викладачів університету: за
спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – Чередніченко Ольги
Юріївни; за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» – Гаращенка Ярослава Миколайовича;
за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – Гапона
Дмитра Анатолійовича, Зуєва Андрія Олександровича та Гетьмана Андрія Володимировича
(контракт).
16. Про надання права наукового керівництва аспірантами та здобувачами наукового
ступеню
За результатами доповіді проректора з наукової роботи професора Марченка Андрія
Петровича Вчена рада надала право наукового керівництва доценту кафедри автоматизації
електромеханічних систем, к. т. н. Пшеничнікову Дмитру Олексійовичу.
17. Про затвердження назви докторської дисертації
Вчена рада затвердила назви дисертацій доценту кафедри автоматизації енергосистем, к. т.
н. Швецю Сергію Володимировичу у редакції «Багатоцільове управління системою
електропостачання на базі мережецентричних технологій» та докторанту Гетьману Андрію
Володимировичу у редакції «Аналіз та синтез структури магнітного поля технічних об’єктів
на основі просторових гармонік».
18. Про рекомендацію до друку наукових видань
Вчена рада рекомендувала до друку збірник наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ» (тематичні
випуски «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії», «Динаміка і
міцність машин»), журнал «Теорія і практика управління соціальними системами» №3, 2016
р., журнал «Електротехніка і електромеханіка» №5, 2016 р., монографію Лернера Ю. І,
Міщенка В. А., Самородова В. Б., Галкіна О. А., Смоловик Р. Ф., Білоцерківського О. Б.,
Геворкяна А. Ю., Ковшика В. І. «Стоимостно-ориентированное обеспечение финансового
состояния банковского бизнеса», навчальний посібник Курпи Л. В., Шматко Т. В.
«Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної» з наданням грифу Вченої
ради університету, підручник Андрєєва А. Г., Львова Г. І., Щепкіна О. В. «Тензометрія» з
наданням грифу Вченої ради університету.


