
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У 2022 р. 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Створена 26.04.2021 р. (наказ № 210/од) Вчена рада Житомирської політехніки.  

Статутний склад Вченої ради становить 45 осіб.  

Зміни у складі Вченої ради за 2022 р. здійснювалися відповідно до наказів: №121/од1 

від 21 березня 2022 р., №302/од від 21 липня 2022 р., №393/од від 5 вересня 2022 р., 

№432/од від 15 вересня 2022 р., №475/од від 29 вересня 2022 р., №549/од від 27 жовтня 

2022 р.  

Основні результати діяльності, проведеної Вченою радою протягом 2022 р., наведено 

нижче. 

1. Обрано таємним голосуванням (26) 

1.1. на посади завідувачів кафедрами (9) 

Посада ПІБ 
Протокол/ 

дата 

завідувач кафедри автомобілів і 

транспортних технологій 

ШУМЛЯКІВСЬКИЙ Володимир 

Петрович 
Протокол №9 

від 31.08.22 

завідувач кафедри міжнародних 

відносин і політичного 

менеджменту 

ЗАГУРСЬКА-АНТОНЮК 

Вікторія Францівна 

завідувач кафедри комп’ютерних 

наук 

ГРАФ Марина Сергіївна 

завідувач кафедри фінансів та 

цифрової економіки 

ВИГОВСЬКА Наталія Георгіївна 

завідувач кафедри фізичного 

виховання та спорту 

ОДНОВОРЧЕНКО Ігор 

Володимирович 

завідувач кафедри національної 

безпеки, публічного управління 

та адміністрування 

СВІРКО Світлана Володимирівна Протокол 

№12 від 

29.09.22 

завідувач кафедри права та 

правоохоронної діяльності 

ДРАГАН Іван Олександрович 

завідувач кафедри філософсько-

історичних студій та масових 

комунікацій 

СЛЮСАР Вадим Миколайович 

завідувач кафедри  наук про 

Землю 

ГЕРАСИМЧУК Олена Леонтіївна 

1.2. на посади професорів (17) 

Посада ПІБ 
Протокол/ 

дата 

професор кафедри механічної 

інженерії 

ПОЛОНСЬКИЙ Леонід 

Григорович 
Протокол №9 

від 31.08.22 

професор кафедри автоматизації 

та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій ім. проф. Б.Б. 

Самотокіна 

КИРИЛОВИЧ Валерій 

Анатолійович 



професор кафедри національної 

безпеки, публічного управління 

та адміністрування 

ШПАК Юрій Валерійович 

професор кафедри національної 

безпеки, публічного управління 

та адміністрування 

ДРИГА Жанна Володимирівна 

професор кафедри національної 

безпеки, публічного управління 

та адміністрування 

АХРОМКІН Євген Михайлович 

професор кафедри національної 

безпеки, публічного управління 

та адміністрування 

МОШЕНСЬКИЙ Сергій 

Захарович 

професор кафедри національної 

безпеки, публічного управління 

та адміністрування 

АНТОНОВ Андрій Вячеславович 

професор кафедри міжнародних 

відносин і політичного 

менеджменту 

КСЕНДЗУК Валентина Віталіївна 

професор кафедри біомедичної 

інженерії та телекомунікацій 

МАНОЙЛОВ В’ячеслав 

Пилипович 

професор кафедри комп’ютерної 

інженерії та кібербезпеки 

ВОРОТНІКОВ Володимир 

Володимирович 

професор кафедри 

інформаційних систем в 

управлінні та обліку 

ЗАМУЛА Ірина Валеріївна 

професор кафедри фінансів та 

цифрової економіки 

УЩАПОВСЬКИЙ Юрій 

Володимирович 

професор кафедри права та 

правоохоронної діяльності 

БУТУЗОВ Віталій Миколайович Протокол 

№12 від 

29.09.22 професор кафедри права та 

правоохоронної діяльності 

ЛЕГАН Ірина Миколаївна 

професор кафедри міжнародних 

відносин і політичного 

менеджменту 

СЕРГЄЄВ Вячеслав Сергійович 

професор кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи 

КЛИМЧУК Альона Олегівна 

професор кафедри гірничих 

технологій та будівництва ім. 

проф. Бакка М.Т. 

ТЕМЧЕНКО Анатолій 

Георгійович 

 

2. Оцінка діяльності структурних підрозділів (1) 

Підрозділ Протокол

/ дата 

Доповідач Комісія Оцінка Рішення 

Вченої 

ради 

введено в 

дію 

Факультет 

бізнесу та сфери 

обслуговування 

Протокол 

№14 від 

31.10.2022 

ТАРАСЮК 

Галина 

ГРОМОВИЙ 

Олексій, 

АНДРІЙЧУК 

задовільно Наказ 

ректора  

№556/од 

від 31 



Наталя, СИЧ 

Сергій, 

НЕТРЕБИЦЬ

КА Анастасія, 

СВІТЛИШИН 

Ігор 

жовтня 

2022р. 

 
3. Присвоєно вчені звання (7) 

3.1. професора (1) 

ПІБ Кафедра Протокол/ дата 

ПАЦЕВА Ірина 

Григорівна 
по кафедрі екології 

Протокол №9 від 

31.08.22 

3.2. доцента (6)  

ПІБ Кафедра Протокол/ дата 

ДИКА Олена 

Сергіївна 

по кафедрі національної безпеки, 

публічного управління та 

адміністрування Протокол №7 від 

17.06.22 
ШАМРАЙ 

Володимир Ігорович 

по кафедрі розробки родовищ 

корисних копалин ім. проф. Бакка 

М.Т. 

ІВАНЮТА Вікторія 

Вікторівна 

по кафедрі національної безпеки, 

публічного управління та 

адміністрування 

Протокол №9 від 

31.08.22 

ЛАГУТА Ярослав 

Миколайович 

по кафедрі менеджменту і 

підприємництва 

МАМРАЙ Василь 

Васильович 
по кафедрі маркшейдерії 

Протокол №13 від 

21.10.22 

ІЩУК Дмитро 

Олександрович 

 

по кафедрі права та правоохоронної 

діяльності 

Протокол №15 від 

19.12.22 

 
4. Дозволено здійснювати наукове керівництво здобувачами вищої освіти 

ступеня доктор філософії (PhD) та доктор наук за спеціальностями (2) 
ПІБ протокол/дата 

доктор філософії (PhD) за спеціальністю 122 “Комп'ютерні науки”  

ГРАФ Марина Сергіївна 
Протокол №7 

від 17.06.22 

к.т.н. МАМРАЙ Василь Васильович за спеціальністю 184 “Гірництво” Протокол №8 

від 27.07.22 

 
5. Рішення щодо здобувачів наукового ступеня доктора наук (22): 

 

5.1.зараховано в докторантуру (5) 

Докторант Науковий 

консультант 

Спеціальніс

ть 

Протокол / дата 

к.м.н., ЮНГЕР Віталій 

Іванович 

д.н.д.у., д.е.н., проф. 

Д.О. ГРИЦИШЕН 
281 Протокол №10 від 

08.09.22 

к.е.н., доц. СЕРПЕНІНОВА 

Юлія Сергіївна 

д.е.н., проф.  

С.Ф. ЛЕГЕНЧУК 
071 

к.е.н., доц. ЖАЛІНСЬКА 

Ірина Володимирівна 

д.е.н., проф.  

О.В. ОЛІЙНИК 
071 



к.н.д.у. ПЕТРИК Сергій 

Михайлович 

д.н.д.у., д.е.н., проф. 

В.В. ЄВДОКИМОВ 
281 

к.е.н., доц. ЯНКОВИЙ Роман 

Васильович 

д.е.н., проф.  

О.І. ГАРАФОНОВА 
051 

 

5.2. переведено на наступний рік навчання (7) 

Докторант Спеціальність Протокол / дата 

МАЛИШЕВА Костянтина Вікторовича 281 Протокол №4 від 

23.03.22 

БАРАНОВСЬКУ Тетяну Василівну 281 Протокол №10 від 

08.09.22 ВИГІВСЬКУ Ірину Миколаївну 071 

ГРАБЧУК Ірину Леонідівну 071 

ДИКОГО Анатолія Петровича 281 

КОЛОСОВСЬКУ Ірину Григорівну 281 

СТЕЖКО Олександру Віталіївну 281 

 

5.3. затверджено теми докторських дисертацій здобувачів наукового ступеня 

доктора наук та визначення структурного підрозділу, де проводитиметься 

експертиза дисертації (2) 

Докторант Спеціальність Структурний підрозділ Протокол / дата 

МАКУРІН Андрій 

Андрійович 

071 кафедра інформаційних 

систем в управлінні та 

обліку 

Протокол №7 від 

17.06.22 

ОРЛОВ Володимир 

Володимирович 

072 кафедра фінансів та 

цифрової економіки 
Протокол №9 від 

31.08.22 

 

5.4. призначено рецензентів (2) 

Докторант Рецензенти Протокол / дата 

МАКУРІН Андрій 

Андрійович 

д.е.н., проф. ЖИГЛЕЙ Ірину 

Вікторівну, 

д.е.н., проф. ЛАГОВСЬКУ Олену 

Адамівну, 

д.е.н., проф. ЛЕГЕНЧУКА Сергія 

Федоровича 

Протокол №8 від 

27.07.22 

ОРЛОВ Володимир 

Володимирович 

д.е.н., проф. ВИГОВСЬКУ 

Наталію Георгіївну, 

д.е.н., проф. ПЕТРУКА 

Олександра Михайловича, 

д.е.н., проф. ПОЛЧАНОВА 

Андрія Юрійовича 

Протокол №10 від 

08.09.22 

 

5.5. відраховано здобувачів наукового ступеня доктора наук (6) 

Докторант Спеціальність Протокол / дата 

БЕЗРУЧУК Світлану Леонідівну 071 Протокол №10 від 

08.09.22 СЕРГІЄНКО Ларису Василівну 281 

САМЧУК Катерину Іванівну 281 

ДЗЮБЕНКО Олега Миколайовича 281 

АБАСОВА Віталія Акімовича 281 

МАЛИШЕВА Костянтина Вікторовича 281 



6. Рішення щодо здобувачів наукового ступеня доктора філософії (167): 

  

6.1. затверджено теми наукового дослідження та індивідуальний план виконання 

освітньо-наукової програми підготовки здобувачам наукового ступеня доктора 

філософії (85) 

- за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування – 6 особам; 

- за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» - 23 особам; 

- за спеціальністю 256 «Національна безпека» - 3 особам; 

- за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» - 1 особі; 

- за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» - 6 особам; 

- за спеціальністю 184 «Гірництво» - 9 особам; 

- за спеціальністю 051 «Економіка» - 4 особам; 

- за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» - 26 особам; 

- за спеціальністю 101 «Екологія» - 2 особам; 

- за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» - 3 особам; 

- за спеціальністю 073 «Менеджмент» - 2 особам. 

 

6.2. переведено здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

відповідними спеціальностями на наступний рік навчання (60) 

- за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування – 4 особи; 

- за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» - 12 осіб; 

- за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» - 1 особу; 

- за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» - 9 осіб; 

- за спеціальністю 051 «Економіка» - 1 особу; 

- за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» - 8 осіб; 

- за спеціальністю 101 «Екологія» - 6 осіб; 

- за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» - 6 осіб; 

- за спеціальністю 073 «Менеджмент» - 3 особи; 

- за спеціальністю 184 «Гірництво» - 10 осіб. 

 

6.3. щодо проведення попередньої експертизи дисертації та утворення 

спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації на здобуття доктора філософії (1): 
ПІБ здобувача  Спеціальність Рецензенти  Протокол / дата 

КУЧУК Анна 

Олександрівна 

071 Голова: д.е.н., проф. ОЛІЙНИК О.В., 

Рецензенти: д.н.д.у., к.е.н., доц. 

КСЕНДЗУК В.В., 

д.е.н., д.н.д.у., проф. СВІРКО С.В. 

Опоненти: д.е.н, проф. 

ШАЛІМОВА Н.С., 

к.е.н., ДЗЮБЕНКО О.М. 

Протокол №2 від 

29.09.22 

 

6.4. щодо надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти ступеня 

доктора філософії (9): 
ПІБ здобувача наукового ступеня доктора 

філософії  

Спеціальність Протокол / дата 

БАБЯК Віталій Валерійович 184 Протокол №3 від 

11.03.22 

КОВАЛЕВСЬКИЙ Володимир Олегович 151 Протокол №6 від 

13.05.22 БАГІНСЬКИЙ Олександр Олександрович 274 

ГЕРАСИМЧУК Олександр Володимирович 073 



ОМЕЛЬЧУК Наталія Вікторівна 073 

ЛЕВКІВСЬКИЙ Віталій Леонідович 121 

ПЛИСАК Микола Миколайович 131 

ВОЛЬСЬКИЙ Ростислав Аркадійович 121 

БОЛОТІНА Вікторія Василівна 072 Протокол №15 від 

19.12.22 

 

6.5. відраховано здобувачів наукового ступеня доктора філософії (9) 
ПІБ Спеціальність Причина відрахування Протокол/ дата 

БОБГУ Стіва 071 за порушення умов договору Протокол №4 від 

23.03.22 ПАНМО Ів Ларуса 071 за порушення умов договору 

ПШОНЯК Володимир 

Дмитрович 

121 у зв’язку із закінченням 

терміну навчання 

ХАРЧЕНКО Олексій 

Андрійович 

281 у зв’язку із закінченням 

терміну навчання 

ШЕВЧУК Олександр 

Анатолійович 

281 у зв’язку із закінченням 

терміну навчання 

КУНИЦЬКА Марина 

Сергіївна 

184 за власним бажанням 

ТОПИЛО Вікторія 

Віталіївна 

072 у зв'язку із завершенням 

навчання 
Протокол №15 

від 19.12.22 

ТРОХЛІБ Дмитро 

Георгійович 

121 за власним бажанням 

ПИСАНКА Юрій 

Валентинович 

121 за порушення умов договору 

 
6.6. переведено здобувача наукового ступеня доктора філософії з вечірньої форми 

навчання, бюджетної основи навчання на денну форму навчання, договірної 

основи навчання (1) 
ПІБ Спеціальність Протокол/ дата 

ОСТАПЧУК М.В. 281 Протокол №2 від 24.01.22 

 
6.7. видано дипломи доктора філософії та додатки до них європейського зразка (1) 

ПІБ Спеціальність Протокол/ дата 

ЛОСКОРІХ Габріелла Людвиківна 071 Протокол №3 від 11.03.22 

ЗАХАРОВ Дмитро Миколайович 071 Протокол №6 від 13.05.22 

ШЕВЧУК Олександр Анатолійович 281 Протокол №13 від 21.10.22 

ХАРЧЕНКО Олексій Андрійович 281 

 
6.8. поновлено здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (1) 

ПІБ Спеціальність Протокол/ дата 

ДОМАНЧУК Аліна Ігорівна 072 Протокол №9 від 31.08.22 

 
 

7. Затверджено звіти про роботу спеціалізованих вчених рад у 2022 році (2) 

- звіт СВР Д 14.052.01; 

- звіт СВР Д 14.052.03. 

(Протокол №15 від 19.12.22) 

 

 

 



8. Проведено атестацію наукових робіт стипендіатів КМУ (2) 

ВАКАЛЮК Тетяни Анатоліївни Протокол №6 від 13.05.22 

МЕЛЬНИК-ШАМРАЙ Вікторії Вікторівни 

 

9. Висунуто претендентом на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України 

для молодих учених (1) 
д.н.д.у., к.е.н., доц. КСЕНДЗУК В.В.  Протокол №8 від 

27.07.22 

 

10. Висунуто претендентами на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України 

для молодих вчених (3) 

доктор філософії ЗАХАРОВ Дмитро Миколайович Протокол №12 від 

29.09.22 д.н.д.у., доц. СУПРУНОВА Ірина Валеріївна 
к.т.н., доц. ШАМРАЙ Володимир Ігорович 

 

11. Надано рекомендації для призначення академічних та іменних стипендій 

студентам університету (19) 

 

11.1. щодо рекомендації студентів-претендентів для призначення академічної 

стипендії Президента України (4) 
ПІБ протокол/дата 

ВЕНГЛОВСЬКУ Ю.В. (на ІI півріччя 2021-2022 н.р.) Протокол №2 

від 24.01.22 ВИГІВСЬКОГО Д.С. (на IІ півріччя 2020-2021 н.р.) 

ВЕНГЛОВСЬКУ Ю.В. (на І семестр 2022-2023 н.р.) Протокол №8 

від 27.07.22 МІКРЮКОВУ А.О. (на І семестр 2022-2023 н.р.) 

 

11.2. щодо рекомендації студентів-претендентів для призначення іменної 

стипендії Верховної Ради України на 2022/2023 навчальний рік (3) 
КОРШАК В.С. Протокол №8 від 27.07.22 

НЄВЄДРОВУ М.О. 

СПІВАК О.С. 

 

11.3. щодо рекомендації студентів-претендентів для призначення академічної 

стипендії Кабінету Міністрів України (1) 
КРОШКО А.О. (на ІІ півріччя 2021-2022 н.р.) Протокол №2 від 24.01.22 

 

11.4. щодо рекомендації  студентів-претендентів для призначення стипендії 

міського голови для обдарованих студентів вищих навчальних закладів III-IV 

рівнів акредитації Житомирської міської територіальної громади у 2022  році (4) 
ІВАНИСЬКО Н.М. Протокол №7 від 17.06.22 

ДОБРОВОЛЬСЬКУ М.В. 

НОВИЦЬКУ С.В. 

БОШЯНА А.А. 

 

11.5. щодо рекомендації студентів-претендентів для призначення стипендії 

Житомирської обласної ради обдарованим учням, студентам та молодим 

науковцям імені М.Т. Бакки у 2021-2022 навчальному році (1) 
ОНИЩЕНКО Г.Я. Протокол №7 від 17.06.22 

 



11.6. щодо рекомендації студентів-претендентів для призначення стипендії 

Житомирської обласної ради ім. С.П. Корольова студентам та молодим 

науковцям вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації у 2020-2021 н.р. (2) 
МАЗУРЧУК Н.Ю. Протокол №7 від 17.06.22 
КОЛОМІЙЦЯ А.О. 

 

11.7. щодо рекомендації студентів-претендентів для призначення іменної 

стипендії М. Грушевського (3) 
ШУЛЬЦ А.О. (на ІI півріччя 2021-2022 н.р.) Протокол №2 від 24.01.22 

НЕТРЕБИЦЬКУ А.В. (на І семестр 2022-2023 н. р.) Протокол №8 від 27.07.22 
НОСЕНКО Ю.П. (на І семестр 2022-2023 н. р.) 

 

11.8. щодо рекомендації студентів-претендентів для призначення академічної 

стипендії імені Героїв Небесної Сотні (1) 
КЛЮЄВА І.О. Протокол №6 від 13.05.22 

 

14. Надано рекомендації щодо друкованого видання (2) 

 

14.1. монографій (2) 
Автори Назва  Протокол/

дата 

ТКАЧУК А.Г., 

БЕЗВЕСІЛЬНА О.М. 

«Новий презиційний чутливий елемент 

автоматизованої системи стабілізації 

озброєння» 

Протокол 

№6 від 

13.05.22 

СЕРГІЄНКО Л.В. «Державна політика гарантування безпеки 

урбанізованих територій» 
Протокол 

№8 від 

27.07.22 

 

15. Надано рекомендації щодо електронного видання (18) 

15.1. монографій (2) 
Автори Назва Протокол/дата 

КРИВОРУЧКО 

Андрій, 

ПІДВИСОЦЬКИЙ 

Віктор 

«Методики геометризації габроїдних порід на 

основі визначення та оцінки показників структури 

та декоративності» 

Протокол 

№12 від 

29.09.22 

ТЕМЧЕНКО 

Анатолій, ШЛАПАК 

Володимир 

«Керування ефективністю бурових робіт при 

видобуванні декоративного каменю» 

 

15.2. підручників (3) 
Автори Назва Протокол/дата 

ДЕМЧУК Л.І., 

ЄЛЬНІКОВА Т.О., 

ПАЦЕВА І.Г., 

УВАЄВА О.І. 

«Океанологія з основами океанографії» Протокол №6 

від 13.05.22 

Оксана ЧЕРНИШ, 

Олена ПРИЩЕПА, 

Зоя БІЛОШИЦЬКА, 

Алла ОСИПЕНКО 

«Розділи та галузі лінгвістики» для здобувачів 

вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» 
Протокол №8 

від 27.07.22 

Оксана ЧЕРНИШ, 

Ірина ГАЙДАЙ 

«Business corporate culture. Do Business 

WorldWide» 



 

15.3. навчально-методичних посібників (2) 
Автори Назва Протокол/дата 

ДИКИЙ А.П., ДИКА 

О.С., НАУМЧУК 

К.М., ТРОСТЕНЮК 

Т.П. 

«Інформатика» Протокол №6 

від 13.05.22 

СКИБА Галина, 

ГЕРАСИМЧУК 

Олена, КОРБУТ 

Марія, КІРЕЙЦЕВА 

Ганна 

«Аналітична хімія природного середовища» Протокол №7 

від 17.06.22 

 

15.4. навчальних посібників (8) 
Автори Назва Протокол/дата 

СВИСЮК О.В., 

ПАРНУС К.І. 

«Acquaintance with our planet» Протокол №6 

від 13.05.22 

Юрій БРОДСЬКИЙ «Системний аналіз та теорія прийняття рішень. 

Частина 1: Системологія» 
Протокол №7 

від 17.06.22 

Ольга КОРОТУН, 

Тетяна НІКІТЧУК, 

Тетяна ВАКАЛЮК 

«Чисельні методи» 

Наталія 

ПЛАХОТНЮК, 

Світлана 

КУХАРЬОНОК 

«Hotel and Restaurant business» Протокол №8 

від 27.07.22 

КИРИЛОВИЧ 

Валерій, 

ЯНОВСЬКИЙ Валерій 

«Обладнання, технологія та автоматизація 

дискретного виробництва. Частина ІІ. Курсове 

проєктування» 

Протокол №9 

від 31.08.22 

ЛЕВИЦЬКИЙ 

Володимир, 

КРИВОРУЧКО 

Андрій 

«Геометрія надр» 

МАРЦЕВА Людмила «Педагогіка і психологія» 

ТКАЧУК В’ячеслав, 

ОБІХОД Світлана, 

СВІНЦИЦЬКА 

Олександра 

«Інформаційні технології в креативній економіці» 

 

15.5.  збірників тез за результатами конференцій (9) 
Назва Протокол/дата 

IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Актуальні напрями досліджень молодих 

учених в іншомовному просторі», що відбудеться на базі університету 

21 квітня 2022 року 

Протокол №5 

від 04.04.22 

I Міжнародної науково-практичної конференції «Applied linguistics-3D: 

Language, IT, ELT», що відбулася на базі університету 12-13 травня 2022 

року 

Протокол №6 

від 13.05.22 

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції здобувачів 

вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, що відбулася на 

базі університету 16-20, 26 травня 2022 року 

Протокол №7 

від 17.06.22 

ІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Правова політика 

України: історія та сучасність» 
Протокол №12 

від 29.09.22 



ХVІІІ Всеукраїнської наукової on-line конференції здобувачів вищої 

освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми 

екології», що відбулася на базі університету 6 жовтня 2022 року 

Протокол №14 

від 31.10.22 

IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та 

раціонального використання природних ресурсів», що відбудеться на 

базі університету 17 листопада 2022 року 

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп'ютерні 

технології: інновації, проблеми, рішення», що відбулася на базі 

університету 1-2 грудня 2022 року 

Протокол №15 

від 19.12.22 

ХV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та 

перспективи розвитку автомобільного транспорту», що відбулася на базі 

університету 24-26 жовтня 2022 року 

Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти 

і молодих учених «Сталий розвиток країни в рамках Європейської 

інтеграції», що відбулася на базі університету 30 листопада 2022 року 

 

16. Внесено зміни та затверджено за напрямами діяльності (44)  

внутрішніх нормативних документів 

 

16.1. Правила прийому (3) 
Назва Протокол/дата Наказ ректора 

Правила прийому до Державного університету 

«Житомирська політехніка» у 2022 році 

Протокол №8 

від 27.07.22 

Наказ ректора 

№161/од від 13 

травня 2022р. 

Правила прийому до Державного університету 

«Житомирська політехніка» у 2022 році (зі змінами) 

Протокол №8 

від 27.07.22 

Наказ ректора 

№308/од від 27 

липня 2022р. 

Правила прийому до Державного університету 

«Житомирська політехніка» у 2022 році (зі змінами) 

Протокол №2 

від 31.08.22 

Наказ ректора 

№372/од від 31 

серпня 2022р. 

 

16.2. Положення (29) 
Назва Протокол/дата Наказ ректора 

Положення про організацію освітнього процесу у 

Державному університеті «Житомирська політехніка» 

у новій редакції 

Протокол №4 

від 23.03.22 

Наказ ректора 

№122/од від 23 

березня 2022р. 

Положення про Наглядову раду Державного 

університету «Житомирська політехніка» у новій 

редакції 

Наказ ректора 

№122/од від 23 

березня 2022р. 

Положення про Центр міжнародної освіти та науки 

Протокол №5 

від 04.04.22 

Наказ ректора 

№127/од1 від 05 

квітня 2022р. 

Положення про Центр мовної підготовки «Language 

Hub» Центру міжнародної освіти та науки 

Наказ ректора 

№127/од1 від 05 

квітня 2022р. 

Положення про Міжнародну асоціацію науковців 

Центру міжнародної освіти та науки Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

Наказ ректора 

№127/од1 від 05 

квітня 2022р. 

Положення про навчально-практичну лабораторію 

цифрової економіки «DigEco VIDEL Lab» факультету 

бізнесу та сфери обслуговування Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

Протокол №9 

від 31.08.22 

Наказ ректора 

№424/од від 12 

вересня 2022р. 



Положення про кафедру теорії та історії держави і 

права Державного університету «Житомирська 

політехніка» 

Протокол №14 

від 31.10.22 

Наказ ректора 

№557/од від 31 

жовтня 2022р. 

Положення про факультет національної безпеки, права 

та міжнародних відносин Державного університету 

«Житомирська політехніка» в новій редакції 

Рішення Вченої 

ради від 16 

вересня 2022р., 

протокол №11 

Наказ ректора 

№442/од від 16 

вересня 2022р. 

Положення про факультет педагогічних технологій та 

освіти впродовж життя Державного університету 

«Житомирська політехніка» 

Положення про факультет гірничої справи, 

природокористування та будівництва Державного 

університету «Житомирська політехніка» в новій 

редакції 

Положення про факультет комп’ютерно-інтегрованих 

технологій, мехатроніки і робототехніки Державного 

університету «Житомирська політехніка» в новій 

редакції 

Положення про вчену раду факультету національної 

безпеки, права та міжнародних відносин Державного 

університету «Житомирська політехніка» в новій 

редакції 

Положення про вчену раду факультету гірничої 

справи, природокористування та будівництва 

Державного університету «Житомирська політехніка»в 

новій редакції 

Положення про вчену раду факультету педагогічних 

технологій та освіти впродовж життя Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

Положення про кафедру фінансів та цифрової 

економіки Державного університету «Житомирська 

політехніка» в новій редакції 

Положення про кафедру менеджменту, бізнесу та 

маркетингових технологій Державного університету 

«Житомирська політехніка» в новій редакції 

Положення про кафедру філософсько-історичних 

студій та масових комунікацій Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

Положення про кафедру психології та соціального 

забезпечення Державного університету «Житомирська 

політехніка» в новій редакції 

Положення про кафедру педагогічних технологій та 

мовної підготовки Державного університету 

«Житомирська політехніка» в новій редакції 

Положення про кафедру наук про Землю Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

Положення про кафедру екології та природоохоронних 

технологій Державного університету «Житомирська 



політехніка» в новій редакції 

Положення про кафедру гірничих технологій та 

будівництва ім. проф. Бакка М.Т. Державного 

університету «Житомирська політехніка» в новій 

редакції 

Положення про кафедру комп’ютерних технологій у 

медицині та телекомунікаціях Державного 

університету «Житомирська політехніка» в новій 

редакції 

Положення про кафедру робототехніки, 

електроенергетики та автоматизації ім. проф. Б.Б. 

Самотокіна в новій редакції 

Положення про науково-навчальну лабораторію 

«Автоматизації, робототехніки та мехатроніки» 

кафедри робототехніки, електроенергетики та 

автоматизації ім. проф. Б.Б. Самотокіна Державного 

університету «Житомирська політехніка» в новій 

редакції 

Положення про науково-навчальну лабораторію 

«Охорони праці та безпеки життєдіяльність» кафедри 

гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка 

М.Т. Державного університету «Житомирська 

політехніка» в новій редакції 

Положення про науково-навчальну лабораторію 

«Механіка гірських порід» кафедри гірничих 

технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. 

Державного університету «Житомирська політехніка» 

в новій редакції 

Положення про Центр гендерної освіти Державного 

університету «Житомирська політехніка» в новій 

редакції 

 

Положення про організацію роботи спортивних секцій 

Державного університету «Житомирська політехніка» 
 

 

16.3. інші документи (12) 
Назва Протокол/дата Наказ ректора 

Стратегія розвитку Відокремленого підрозділу 

«Науковий ліцей» Державного університету 

«Житомирська політехніка» на 2021-2026 роки в новій 

редакції 

Протокол №8 

від 27.07.22 

Наказ ректора 

№308/од від 27 

липня 2022р. 

Інструкція з охорони праці при проходженні практики 

здобувачів освіти 

Протокол №13 

від 21.10.22 

Наказ ректора 

№538/од від 21 

жовтня 2022р. 

 

 

 

 

 



16.4. внутрішні документи для забезпечення системи ISO 9001:2015 (10) 
Назва Протокол/дата Наказ 

ректора 

План-графік актуалізації документів Державного 

університету «Житомирська політехніка» на 2022 рік 

Протокол №2 від 

24.01.22 

№55/од від 

31 січня 

2022р. Звіт про стан актуалізації документів Державного 

університету «Житомирська політехніка» за 2021 рік 

Цілі у сфері якості Державного університету 

«Житомирська політехніка» на 2022-2023 н.р. 

Протокол №14 

від 31.10.22 

№596/од від 

14 листопада 

2022р. Карта ризиків процесів системи управління якістю 

Державного університету «Житомирська політехніка» на 

2022-2023 н.р. 

План заходів щодо забезпечення якості Державного 

університету «Житомирська політехніка» на 2022-2023 

н.р. 

SWOT-аналіз контексту Державного університету 

«Житомирська політехніка» на 2022-2023 н.р. 

Моніторинг досягнення цілей у сфері якості Державного 

університету «Житомирська політехніка» за 2021-2022 

н.р. 

Аналіз системи управління якістю з боку вищого 

керівництва Державного університету «Житомирська 

політехніка» за 2021-2022 н.р. 

Коригувальні дії щодо цілей у сфері якості Державного 

університету «Житомирська політехніка» за 2021-2022 

н.р. 

Звіт про виконання плану заходів щодо забезпечення 

якості Державного університету «Житомирська 

політехніка» за 2021-2022 н.р. 

 

17. Затверджено освітньо-професійних програм та навчальних планів (6): 
Назва Протокол / 

дата 

Про внесення змін до освітніх програм та навчальних планів підготовки 

фахівців освітніх ступенів “бакалавр” та “магістр” спеціальності 262 

“Правоохоронна діяльність” 

Протокол №2 

від 24.01.22 

Про затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів 

підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм 

навчання (Вступ- 2022) 

Протокол №3 

від 11.03.22 

Про затвердження освітньо-наукових програм та навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  (Вступ-

2022) 

Протокол №5 

від 04.04.22 

Про затвердження освітніх програм та навчальних планів підготовки 

фахівців освітнього ступеня «бакалавр» у новій редакції 

Про затвердження освітньо-наукових програм та навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  (Вступ-

2022). 

Протокол №6 

від 13.05.22 

Про затвердження освітніх програм та навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання (Вступ-2022) 

Протокол №7 

від 17.06.22 



Про необхідність затвердження освітньо-професійних програм «Право» 

першого (бакалаврського) та «Право» другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти 

Протокол №9 

від 31.08.22 

 

18. Інші питання, що розглядалися Вченою радою 

 

Профорієнтаційна діяльність (2) 
Назва Протокол / дата Наказ  

Про основні завдання та показники на вступну кампанію у 

2022 році  

Протокол №6 

13.05.22 

 

Про основні результати діяльності університету за 

навчальний рік та основні завдання та показники на вступну 

кампанію у 2022 р. 

Протокол №8 

27.07.22 

- 

 

Фінансова діяльність (8) 
Назва Протокол / дата Наказ 

ректора 

Про розміщення Державним університетом 

«Житомирська політехніка» на вкладних (депозитних) 

рахунках в установах банків державного сектору 

економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, 

отриманих за надання платних послуг 

Протокол №1 

05.01.22 

Наказ 

ректора 

№8/од від 05 

січня 2022р. 

Про надання грошової підтримки 95-й окремій 

десантно-штурмовій бригаді м. Житомира 

Протокол №3 

11.03.22 

- 

Підсумки фінансової діяльності Житомирської 

політехніки за 2021 рік  

Протокол №3 

11.03.22 

- 

Про затвердження фінансового плану та штатного 

розпису на 2022 рік  

Протокол №3 

11.03.22 

- 

Про необхідність затвердження обсягів фінансування 

наукових досліджень та затвердження тематичного 

плану науково-дослідних робіт Державного університету 

«Житомирська політехніка», що фінансуватимуться за 

рахунок коштів державного бюджету України у 2022 

році 

Протокол №3 

11.03.22 

- 

Про необхідність затвердження обсягів фінансування 

наукових досліджень та затвердження уточненого 

тематичного плану науково-дослідних робіт Державного 

університету «Житомирська політехніка», що 

фінансуються за рахунок коштів державного бюджету 

України у 2022 році 

Протокол №6 

13.05.22 

 

Про встановлення знижок на навчання, що надаються 

для слухачів підготовчих курсів Центру міжнародної 

освіти та науки 

Протокол №9 

31.08.22 

Наказ 

ректора 

№385/од від 

05 вересня 

2022р. 

Про розміщення Державним університетом 

«Житомирська політехніка» на вкладних (депозитних) 

рахунках в установах банків державного сектору 

економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, 

отриманих за надання платних послуг  

Протокол №12 

29.09.22 

Наказ 

ректора 

№484/од від 

30 вересня 

2022р. 

 



Освітньо-наукова діяльність (14) 
Назва Протокол / дата Наказ 

Про зміни до графіку освітнього процесу Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

Протокол №3 

11.03.22 

Наказ 

ректора 

№116/од від 

11 березня 

2022р. 

Про створення у Державному університеті 

«Житомирська політехніка»  спеціалізованих вчених рад 

з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук 

Протокол №3 

11.03.22 

- 

Про затвердження переліку вибіркових дисциплін циклу 

загальної підготовки фахівців освітніх ступенів 

«молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» на 

2022/2023 навчальний рік   

Протокол №3 

11.03.22 

Наказ 

ректора 

№119/од1 

від 16 

березня 

2022р. 

Про особливості акредитації освітніх програм, за якими 

здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах 

воєнного стану 

Протокол №4 

23.03.22 

- 

Про зміни до графіку освітнього процесу Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

Протокол №5 

04.04.22 

Наказ 

ректора 

№129/од від 

7 квітня 

2022р. 

Про організацію освітнього процесу в Державному 

університеті «Житомирська політехніка» на 2022-2023 

н.р.  

Протокол №7 

17.06.22 

- 

Про готовність університету до нового навчального року 

та основні завдання на 2022-2023 н.р.  

Протокол №9 

31.08.22 

Наказ 

ректора 

№379/од від 

01 вересня 

2022р., 

Наказ 

ректора 

№381/од від 

01 вересня 

2022р. 

Про ліцензування та акредитацію освітніх програм у 

2022-2023 н.р.  

Протокол №12 

29.09.22 

Наказ 

ректора 

№481/од від 

29 вересня 

2022р. 

Про організацію освітнього процесу в осінньо-зимовий 

період 2022-2023 н.р. та стан охорони праці та 

забезпечення належної техніки безпеки в підрозділах 

університету  

Протокол №12 

29.09.22 

Наказ 

ректора 

№489/од від 

30 вересня 

2022р., 

Наказ 

ректора 

№525/од від 



14 жовтня 

2022р. 

Про необхідність відкриття докторантур за відповідними 

спеціальностями у Державному університеті 

«Житомирська політехніка» 

Протокол №12 

29.09.22 

Наказ 

ректора 

№482/од від 

30 вересня 

2022р., 

Наказ 

ректора 

№483/од від 

30 вересня 

2022р. 

Про необхідність зміни голів Екзаменаційних комісій зі 

встановлення відповідності рівня освітньої підготовки 

кадрів до вимог освітньо-професійної програми та 

присвоєння їм кваліфікації за освітніми ступенями 

«молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» в 

Державному університеті «Житомирська політехніка» у 

2022 році 

Протокол №12 

29.09.22 

Наказ 

ректора 

№507/од від 

06 жовтня 

2022р. 

Про організацію навчання в умовах забезпечення 

безпеки учасників освітнього процесу 

Протокол №13 

21.10.22 

Наказ 

ректора 

№536/од від 

21 жовтня 

2022р. 

Про зміну голів Екзаменаційних комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог 

освітньо-професійної програми та присвоєння їм 

кваліфікації за освітніми ступенями «магістр» в 

Державному університеті «Житомирська політехніка» у 

2022 році. 

Протокол №13 

21.10.22 

Наказ 

ректора 

№543/од від 

24 жовтня 

2022р. 

Про підготовку докторів філософії, докторів наук та 

напрями розвитку науки в університеті  

Протокол №14 

31.10.22 

Наказ 

ректора 

№554/од від 

31 жовтня 

2022р. 

 

Загально-організаційні (9) 

Назва Протокол / 

дата 

Наказ  

Про визнання результатів підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників 

Протокол №6 

13.05.22 

- 

Про зміни в організаційній структурі університету  Протокол №7 

17.06.22 

Наказ ректора 

№224/од від 

17 червня 

2022р. 

Про зміни в організаційній структурі університету та 

кадрові питання  

Протокол №10 

08.09.22 

Наказ ректора 

№404/од від 

08 вересня 

2022р. 



Про створення Центру теорії і методики інноваційної 

математичної освіти Державного університету 

«Житомирська політехніка» 

Протокол №10 

08.09.22 

Наказ ректора 

№428/од від 

14 вересня 

2022р. 

Про створення Інноваційного хабу Житомирської 

політехніки 

Протокол №10 

08.09.22 

Наказ ректора 

№405/од від 

08 вересня 

2022р. 

Про необхідність перейменування Центру 

післядипломної освіти у зв’язку із розширенням 

напрямів його діяльності 

Протокол №12 

29.09.22 

Наказ ректора 

№479/од від 

29 вересня 

2022р. 

Про необхідність зміни термінів дії контракту у 2022-

2023 році 

Протокол №12 

29.09.22 

- 

Про зміни в організаційній структурі університету  Протокол №13 

21.10.22 

Наказ ректора 

№537/од від 

21 жовтня 

2022р. 

Про процедури врегулювання конфліктних ситуацій та 

політику академічної доброчесності у Державному 

університеті «Житомирська політехніка» 

Протокол №14 

31.10.22 

Наказ ректора 

№555/од від 

31 жовтня 

2022р. 

 

19. Стан виконання рішень Вченої ради Житомирської політехніки у 2022 році 
Дата засідання 

Вченої ради 

Протокол засідання 

Вченої ради 

Введення в дію рішень Вченої ради наказами 

ректора 

05.01.2022 р. Протокол №1 №8/од від 05 січня 2022р., №70/од від 8 

лютого 2022р., №121/од1 від 21 березня 

2022р. 

24.01.2022 р. Протокол №2 №43/од1 від 24 січня 2022р. 

11.03.2022 р. Протокол №3 №116/од від 11 березня 2022р., №117/од1 від 

16 березня 2022р., №118/од1 від 16 березня 

2022р., №119/од1 від 16 березня 2022р., 

№1/А1 від 11 березня 2022р. 

23.03.2022 р. Протокол №4 №122/од від 23 березня 2022р., №2/А від 

23 березня 2022р., №3/А від 23 березня 

2022р., №4/А від 23 березня 2022р., №5/А від 

23 березня 2022р. 

04.04.2022 р. Протокол №5 №127/од1 від 05 квітня 2022р., №128/од1 від 

05 квітня 2022р., №129/од від 7 квітня 2022р. 

13.05.2022 р. Протокол №6 №161/од від 13 травня 2022р., №162/од1 від 

13 травня 2022р., №163/од від 13 травня 

2022р., №7/А від 13 травня 2022р., №7/А1 від 

13 травня 2022р., №162/од1 від 13 травня 

2022р. 

17.06.2022 р. Протокол №7 №223/од від 17 червня 2022р., №224/од від 

17 червня 2022р., №302/од від 21 липня 

2022р. 

27.07.2022 р. Протокол №8 №308/од від 27 липня 2022р. 

31.08.2022 р. Протокол №9 №372/од від 31 серпня 2022р., №373/од від 

31 серпня 2022р., №374/од1 від 31 серпня 

2022р., №379/од від 01 вересня 2022р., 



№381/од від 01 вересня 2022р., №385/од від 

05 вересня 2022р., №393/од від 05 вересня 

2022р.,  №424/од від 12 вересня 2022р., 

№424/од від 12 вересня 2022р., №22/А від 31 

серпня 2022р., №22/А1 від 31 серпня 2022р.,   

№23/А від 31 серпня 2022р. 

08.09.2022 р. Протокол №10 №404/од від 08 вересня 2022р., №405/од від 

08 вересня 2022р., №426/од від 14 вересня 

2022р.,  №428/од від 14 вересня 2022р.,  

№24/А від 8 вересня 2022р.,  №25/А від 8 

вересня 2022р.,  №30/А від 12 вересня 2022р.,  

№31/А від 12 вересня 2022р., №32/А від 12 

вересня 2022р., №33/А від 12 вересня 2022р., 

№34/А від 12 вересня 2022р.,  №406/од від 8 

вересня 2022р.,  №432/од від 15 вересня 

2022р., №433/од від 15 вересня 2022р. 

16.09.2022 р. Протокол №11 №442/од від 16 вересня 2022р. 

29.09.2022 р. Протокол №12 №475/од від 29 вересня 2022р., 479/од від 29 

вересня 2022р., №480/од від 29 вересня 

2022р., №481/од від 29 вересня 2022р., 

№482/од від 30 вересня 2022р., №483/од від 

30 вересня 2022р.,№484/од від 30 вересня 

2022р., №489/од від 30 вересня 2022р., 

№507/од від 06 жовтня 2022р.,№525/од від 

14 жовтня 2022р. 

21.10.2022 р. Протокол №13 №536/од від 21 жовтня 2022р.,№537/од від 

21 жовтня 2022р.,№538/од від 21 жовтня 

2022р., №539/од від 21 жовтня 2022р., 

№543/од від 24 жовтня 2022р., №549/од від 

27 жовтня 2022р. 

31.10.2022 р. Протокол №14 №554/од від 31 жовтня 2022р.,№555/од від 

31 жовтня 2022р.,№556/од від 31 жовтня 

2022р., №557/од від 31 жовтня 2022р. 

 

 

Секретар Вченої ради 

Житомирської політехніки 

учений секретар університету, 

к.н.д.у., доцент 

  

 

 

Л.В. Сергієнко 

 

 

 


