
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради університету 05.02.2018 

 

1.  Звіт голів екзаменаційних комісій 

Доп. Головик ЕК, Декани факультетів 

Рішення готують: Навчальний відділ, постійна комісія з навчально-виховної та 

методичної роботи 

2.  Про затвердження плану роботи Вченої ради на 2 семестр 2017-2018 н.р. 

Доп.  голова Вченої ради, проф.  Пшінько О.М. 

3.  Затвердження кандидатур на здобуття іменних стипендій 

Доп.  прор. з навч.-пед. роботи Матусевич О.О. 

Рішення готують: Стипендіальна комісія, постійна комісія з навчально-виховної та 

методичної роботи 

4. Різне 

     а) про підтримку кандидатури проректора по науковій роботі НМеАУ проф. 

Пройдака Юрія Сергійовича на заміщення вакансії члена-кореспондента НАН 

України (за спец. «Матеріалознавство, технологія металів» по відділенню фізико-

технічних проблем) 

Доп. голова пост. комісії з наук. роботи, проф. Головкова Л.С. 

     б) про підтримку кандидатури проректора по науковій роботі Харківського 

політехнічного інституту проф. Марченка Андрія Петровича на заміщення вакансії 

члена-кореспондента НАН України (за спец. «Механіка» по відділенню механіки). 

Доп. проф. Головкова Л.С. 

    в) про підтримку кандидатури д.т.н., проф., зав.відділу міцності зварних 

конструкцій Інституту електрозварювання Книша Віталія Васильовича на 

заміщення вакансії члена-кореспондента НАН України (за спец. «Міцність 

матеріалів і конструкцій» по відділенню фізико-технічних проблем) 

Доп. проф. Головкова Л.С. 

   г)) про присвоєння почесного звання «Почесний професор університету» гол. 

інженеру - першому заступнику директора регіональної філії «Львівська залізниця» 

Заньківу З.З. 

Доп. проф. Пшінько О.М. 

    д) інформація про розміщення в установах банків державного сектору тимчасово 

вільних бюджетних коштів університету 

Доп. проф. Пшінько О.М. 

    е) про погодження Кодексу доброчесності 

Доп. проф. Боднар Б.Є. 

    є)  про затвердження Положення про науково-дослідний інститут транспортних 

систем та технологій 

Доп. доц. Ляшко Д.Ю. 

    ж) про затвердження Положення про науково-дослідний інститут ризиків та 

безпеки на транспорті Львівської філії 

Доп. доц. Ляшко Д.Ю. 

    з) щодо напрямів дій із покращення наукометричних показників університету 

Доп. директор біб-ки Колесникова Т.О. 

    і) про затвердження освітньо-професійних програм зі спеціальності «Інженерія 

програмного забезпечення», «Комп’ютерна інженерія», «Кібербезпека», «Екологія» 



Доп. проф. Скалозуб В.В., проф. Жуковицький І.В., проф. Зеленько Ю.В. 

    ї) про відповідність вченого звання доцента займаній посаді доцента по кафедрі 

«Будівельне виробництво та геодезія» 

Доп. проф. Нетеса М.І. 

 

Проект рішення Вченої ради від 05 лютого 2018 року 

щодо підтримки кандидатури проректора з наукової роботи Національний 

технічний університет «Харківського політехнічний інститут», д.т.н., професора 

Марченка А.П.  для обрання на вакансію члена-кореспондента НАН України за 

спеціальністю «Механіка» по Відділенню механіки  
 

Заслухавши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних 

наукових зв’язків, д.т.н., професора Мямліна С.В. щодо підтримки кандидатури 

проректора з наукової роботи Національний технічний університет «Харківського 

політехнічного інституту», д.т.н., професора Марченка А.П.  для обрання на 

вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Механіка» по 

Відділенню механіки 

 

УХВАЛИЛИ: 

Враховуючи вагомий внесок професора Марченко А.П. у розвиток науки, 

підтримати кандидатуру проректора з наукової роботи Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», д.т.н., професора Марченка 

А.П.  для обрання на вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю 

«Механіка» по Відділенню механіки 

 

Рішення ухвалено одностайно. 

 а) звіт ректора про виконання основних показників діяльності за 2017 рік та 

колективного трудового договору 

Доп. ректор, проф. Пшінько О.М. 

     б) про рекомендацію до друку наукових видань університету 

Доп. проф. Мямлін С.В. 

     в)про рекомендацію до друку монографії «Науково-методичні засади 

виробничо-логістичної діяльності підприємств транспорту», автори – С.Л. 

Литвиненко, П.О. Яновський, Г.І. Нестеренко 

Доп. проф. Мямлін С.В. 

    г) про рекомендацію до друку монографії «Підвищення ефективності 

оперативного керування локомотивним парком залізниць України», автори – 

Козаченко Д.М., Вернигора Р.В., Єльнікова Л.О., Березовий М.І. 

Доп. проф. Мямлін С.В. 

    д) про рекомендацію до друку монографії «Організація залізничного туризму», 

автор – доц. Марценюк Л.В. 

Доп. проф. Мямлін С.В. 

   е)  про  прикріплення директора Львівської філії Болжеларського Я.В. здобувачем 

до кафедри «Локомотиви» для завершення роботи над докторською дисертацією 

Доп. проф. Мямлін С.В. 

    є) про затвердження теми дисертаційної роботи 



Доп. проф. Мямлін С.В. 

    ж) про затвердження освітньо-професійних програм  

Доп.  проф. Гненний О.М., проф. Шинкаренко В.І., доц. Вернигора Р.В.,  

доц. Полішко Т.В. 

    з)  про закріплення кафедри «БЖД» за факультетом «МТ» 

Доп. проф. Боднар Б.Є. 

    і) про перейменування кафедр «Українознавства та гуманітарної підготовки 

іноземних студентів» та «Облік, аудит та інтелектуальна власність» 

Доп. проф. Боднар Б.Є. 

    ї) про затвердження Положення про куратора академічної групи 

Доп. проф. Боднар Б.Є. 

   й) про затвердження Правил прийому до Університету, Львівської філії, 

Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури 

Доп. відп. секр., доц. Арпуль С.В. 

   к) про розміщення в установах банків державного сектору тимчасово вільних 

бюджетних коштів університету 

Доп. Ткач В.Ф. 

   л) про присвоєння почесного звання «Почесний професор Університету»  

головному інженеру – першому заступнику директора регіональної філії «Львівська 

залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»  Заньківу Зіновію Зіновійовичу 

Доп. проф. Пшінько О.М. 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


