Інформація про стан виконання рішень
Вченої ради Житомирської політехніки у
2019 р.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Створена 26.04.2016 р. (наказ № 109) Вчена рада ЖДТУ (нині
Житомирська політехніка). Статутний склад Вченої ради становить 45 осіб.
Зміни у складі Вченої ради за 2019 р. здійснювалися відповідно до
наказів: №30од від 14 січня 2019 р., №104/од1 від 01 липня 2019 р., №233/од1
від

03 вересня

2019

р.,

№505/од1

від

29

листопада

2019

р.,

№539/од від 16 грудня 2019 р.
Основні результати діяльності, проведеної Вченою радою протягом
2019 р., наведено нижче.
1.Обрано таємним голосуванням (17)
Посада

ПІБ

Протокол/ дата

1.1. на вакантні посади завідувачів кафедрами 7 (3)
Завідувач кафедри права та правоохоронної
діяльності

Кузьмін С.А.

Завідувач кафедри теоретичної та прикладної
лінгвістики

Могельницька Л.Ф.

Завідувач кафедри інженерії програмного
забезпечення

Пулеко І.В.

Завідувач кафедри розробки родовищ корисних Башинський С.І.
копалин ім. проф. Бакка М.Т.
Завідувач кафедри менеджменту і
підприємництва

Остапчук Т.П.

Завідувач кафедри цифрової економіки та
Шиманська К.В.
міжнародних економічних відносин
Завідувач кафедри туризму та готельноресторанної справи

Давидюк Ю.В.

Протокол №8
від 30.08.19
Протокол №8
від 30.08.19
Протокол №8
від 30.08.19
Протокол №8
від 30.08.19
Протокол №14
від 26.12.19
Протокол №14
від 26.12.19
Протокол №14
від 26.12.19

1.2. на вакантні посади професорів кафедр (9)
професор кафедри економічної безпеки,
публічного управління та адміністрування
професор кафедри фізики та вищої математики

Свірко С.В.

професор кафедри економічної безпеки,
публічного управління та адміністрування

Мельничук Д.П.

професор кафедри інженерії програмного
забезпечення

Яремчук С.І.

професор кафедри галузевого
машинобудування

Райковська Г.О.

професор кафедри комп’ютерної інженерії та
кібербезпеки

Вакалюк Т.А.

професор кафедри біомедичної інженерії та
телекомунікацій

Манойлов В.П.

професор кафедри обліку і аудиту

Лаговська О.А.

Семенець С.П.

Протокол №8
від 30.08.19
Протокол №8
від 30.08.19
Протокол №8
від 30.08.19
Протокол №8
від 30.08.19
Протокол №8
від 30.08.19
Протокол №8
від 30.08.19
Протокол №8
від 30.08.19

Протокол №8
від 30.08.19
професор кафедри екології
Уваєва О.І.
Протокол №8
від 30.08.19
1.3. претендента щодо висунення на здобуття іменної стипендії Верховної Ради
України для молодих учених- докторів наук (1)
Драгана І.О. – завідувача кафедри економічної безпеки, публічного
Протокол №5
управління та адміністрування
від 23.04.19

2.Оцінка діяльності структурних підрозділів (9)
Рішення
Вченої
№
ради
Підрозділ
Протокол, дата Доповідач
Комісія
Оцінка
з/п
введено в
дію
1
3
2
4
5
6
7
Наказ
Тарасюк Г.М.,
ректора
Центр післядипломної Протокол №5
Остапчук Богоявленська
1
задовільно
Ю.В.,
№247/од
освіти
від 23.04.19
Т.П.
Новосьолов І.В
Наказ
Лаговська
Протокол №5
Могиленко
2 Бібліотека
О.А., Легенчук задовільно ректора
від 23.04.19
О.М.
№253/од
С.Ф., Сич С.О.
Наказ
Орган самоврядування
Новосьолов
Протокол №6
ректора
3 студентів
Денисюк О.Г. задовільно
І.В.
від 31.05.19
№20/од
Наказ
Центр культури
Протокол №6
Колядюк
4 студентської молоді
Денисюк О.Г. задовільно ректора
від 31.05.19
С.В.
№20/од

Центр довузівської
освіти та роботи з
Протокол №7
5 іноземними студентами
від 27.06.19

6

Факультет бізнесу та
сфери обслуговування

Відділ міжнародних
7 зв’язків

Протокол №11
від 28.10.19
Протокол №11
від 28.10.19

Факультет публічного
управління та права
Протокол №12
8
від 25.11.19
Факультет
комп’ютерноПротокол №12
9 інтегрованих
технологій, мехатроніки від 25.11.19
та робототехніки

Черниш
О.А.

Наказ
Лобанчикова
ректора
Н.М., Сугоняк
задовільно №103/од
І.І., Ткачук
А.Г.

Наказ
Лобанчикова
ректора
Тарасюк
Н.М.,
задовільно
№389од
Г.М.
Ткачук А.Г.,
Безпалько Д.А.
Наказ
Денисюк О.Г.,
Мамрай
Черниш О.А., задовільно ректора
В.В.
№390од
Сич С.О.
Наказ
Тарасюк Г.М.,
ректора
Грицишен Нікітчук Т.М.,
задовільно
№488/од
Д.О.
Дмитренко
Л.В.
Наказ
Котенко В.В.
ректора
Громовий
Назаренко
№487/од
задовільно
О.А.
Т.П.,
Вяхірева Д.С.

3.Присвоєно вчені звання (10):
Вчене
звання
1

Кафедра

2
по кафедрі економіки та
професор
підприємництва
по
кафедрі
розробки
родовищ
професор
корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
доцент
доцент
доцент

доцент

доцент
доцент

по кафедрі комп’ютерних наук
по кафедрі міжнародних економічних
відносин
по
кафедрі
автоматизації
та
комп’ютерно-інтегрованих технологій
імені професора Б.Б.Самотокіна
по
кафедрі
автоматизації
та
комп’ютерно-інтегрованих технологій
імені професора Б.Б.Самотокіна
по
кафедрі
автоматизації
та
комп’ютерно-інтегрованих технологій
імені професора Б.Б.Самотокіна
по кафедрі економіки та
підприємництва

ПІБ

Протокол/ дата

3

4
Протокол №8 від
30.08.19
Протокол №10
від 30.09.19
Протокол №14
від 26.12.19
Протокол №2
25.02.19

Валінкевич Н.В.
Коробійчук В.В.
Колос К.Р
Ксендзук В.В.
Сазонов А.Ю.

Протокол №2
25.02.19

Ткачук А.Г.

Протокол №3 від
25.03.19

Коваль А.В.

Протокол №6 від
31.05.19

Орлова К.Є.

доцент

по кафедрі екології

Корбут М.Б.

доцент

по кафедрі екології

Кірейцева Г.В.

Протокол №8 від
30.08.19
Протокол №14
від 26.12.19
Протокол №14
від 26.12.19

4.Зараховано в докторантуру та затверджено тему наукового дослідження
(1)
Докторант

Спеціальність

Тема,

Новак О.С.

071 “Облік і
оподаткування”

Аналіз операцій з
похідними фінансовими
інструментами в умовах
волатильного ринку”

науковий
Протокол/
консультант
дата
д.е.н., проф. протокол №8
Олійник О.В. від 30.08.19

5.Затверджено теми наукового дослідження, призначено наукового
керівника та затверджено індивідуальний план виконання освітньонаукової програми підготовки здобувачам наукового ступеня доктора
філософії (20)
Здобувач
наукового
ступеня
Спеціальність
доктора
філософії
Маковський І.Ю. 051 Економіка
Медина А.П.
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська
Топило В.А.
справа та страхування
281 Публічне управління та
Лухтан О.І.
адміністрування
121 Інженерія програмного
Писанка Ю.В.
забезпечення
281 Публічне управління та
Сергієнко І.Г.
адміністрування
281 Публічне управління та
Остапчук М.В.
адміністрування
281 Публічне управління та
Войціцька К.М.
адміністрування
Дардалевич В.В. 073 Менеджмент
Павлюк В.М.
073 Менеджмент
Волковська В.І.
051 Економіка
Корніюк А.В.
101 Екологія
Кравчук А.Р.
131 Прикладна механіка
Піскун І.А.
184 Гірництво
Хвіст В.В.
184 Гірництво
072 Фінанси, банківська
Жидкова В.В.
справа та страхування
Редько К.О.
071 Облік і оподаткування
Пінчук О.А.
071 Облік і оподаткування
121 Інженерія програмного
Марчук Д.К.
забезпечення

Науковий
керівник

Протокол/ дата

Н.В. Валінкевич
С.Ф. Легенчук

Протокол №2 25.02.19
Протокол №2 25.02.19

О.М. Петрук

Протокол №2 25.02.19

І.О. Драган
Н.М. Лобанчикова

Протокол №6 від 31.05.19
Протокол №6 від 31.05.19

В.В. Євдокимов

Протокол №12 від 25.11.19

Л.В. Сергієнко

Протокол №12 від 25.11.19

Л.В. Сергієнко

Протокол №12 від 25.11.19

О.П. Пащенко
Ю.В. Давидюк
Н.В. Валінкевич
І.Г. Коцюба
В.А. Кирилович
В.В. Котенко
О.М. Петрук

Протокол №12 від 25.11.19
Протокол №12 від 25.11.19
Протокол №12 від 25.11.19
Протокол №12 від 25.11.19
Протокол №12 від 25.11.19
Протокол №12 від 25.11.19
Протокол №12 від 25.11.19

С.Ф. Легенчук

Протокол №12 від 25.11.19

Л.В. Чижевська
Л.В. Чижевська

Протокол №12 від 25.11.19
Протокол №12 від 25.11.19

І.І. Сугоняк

Протокол №12 від 25.11.19

Кузнєцов В.С.

121 Інженерія програмного
забезпечення

А.А. Єфіменко

Протокол №12 від 25.11.19

Уточнено теми наукового дослідження
Ахромкін А.О.

Протокол №1 від 21.01.19

Маркович Т.Г.

Протокол №4 від 08.04.19

Сидоров О.М.

Протокол №5 від 23.04.19

6.Відраховано здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD) (3)
Хоменко Інну
Миколаївну
Черниша Дмитра
В’ячеславовича
Медина Андрія
Павловича

у зв’язку із невиконанням індивідуального
плану освітньо-наукової програми підготовки
за ІІ-й рік навчання
у зв’язку із невиконанням індивідуального
плану освітньо-наукової програми підготовки
за ІІІ-й рік навчання
у зв’язку із невиконанням вимог освітнього
процесу та показників наукової роботи

Протокол №7 від
27.06.19
Протокол №12
від 25.11.19
Протокол №12
від 25.11.19

7.Надано дозвіл здійснювати наукове керівництво наукового
керівництва здобувачами вищої освіти за освітньо-науковим рівнем доктор філософії (PhD) (4)
ПІБ
к.н.держ.упр. Л.В. Сергієнко
к.е.н. О.П. Пащенко

Спеціальність
281 “Публічне управління та
адміністрування”
073 «Менеджмент»

Протокол, дата
Протокол №8 від
30.08.19
Протокол №8 від
30.08.19

к.е.н. Ю.В. Давидюк

073 «Менеджмент»

к.т.н. О.Л. Мельником

131 «Прикладна механіка»

Протокол №8 від
30.08.19
Протокол №8 від
30.08.19

8.Затверджено Звіти спеціалізованих вчених рад (протокол №14 від
26.12.19):
- Д 14.052.01
- К 14.052.02

9.Проведено атестацію наукових робіт стипендіатів КМУ (6)
Протокол №2 25.02.19
Атестація наукової роботи стипендіата Ткачука Андрія Геннадійовича, який отримує
стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Атестація наукової роботи стипендіата Шиманської Катерини Володимирівни, яка
отримує стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Атестація наукової роботи стипендіата Полчанова Андрія Юрійовича, який отримує
стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Протокол №8 від 30.08.19
Атестація наукової роботи стипендіата Ткачука Андрія Геннадійовича, який отримує
стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Атестація наукової роботи стипендіата Шиманської Катерини Володимирівни, яка
отримує стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Атестація наукової роботи стипендіата Полчанова Андрія Юрійовича, який отримує
стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених

10.Підтримано до обрання (2):
- доктора педагогічних наук, професора Семерікова Сергія Олексійовича на
вакансію члена-кореспондента НАПН України по відділенню загальної
середньої освіти; (Протокол №11 від 28.10.19);
- доктора політичних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України
Ващенка Костянтина Олександровича дійсним членом (академіком) НАПН
України по відділенню професійної освіти і освіти дорослих (Протокол №13 від
02.12.19 р.)

10.Затверджено звіти за результатами НДР (9):
Анотовані звіти (3):
Анотований звіт за етап 2018 року та результатів внутрішньої Протокол №2
експертизи за 2-ий етап виконання фундаментальної НДР № 43 «Синтез 25.02.19
термодинамічно нестабільних фаз та технології остаточного формування
оптикоелектричних властивостей гетероструктур для оптоелектронних
детекторів спеціального призначення», що фінансувалася із загального фонду
державного бюджету (відповідно до наказу ректора №73од від 04.02.2019 р.)
Анотований звіт за етап 2018 року та результатів внутрішньої Протокол №2
експертизи за 1-ий етап виконання прикладної НДР № 49 «Новий 25.02.19
прецизійний чутливий елемент стабілізатора озброєння легкої броньованої
техніки», що фінансувалася із загального фонду державного бюджету
(відповідно до наказу ректора №73од від 04.02.2019 р.)
Анотований звіт за етап 2018 року та результатів внутрішньої Протокол №2
експертизи за 1-ий етап виконання прикладної НДР № 50 «Приладова 25.02.19
система для вимірювання механічних величин (геометричних параметрів та
параметрів руху об’єктів) з цифровим відеозображеннями», що фінансувалася із
загального фонду державного бюджету (відповідно до наказ ректора №73од від
04.02.2019 р.)

Звіти керівників робіт молодих вчених, що виконуються за рахунок коштів
загального фонду бюджету (6)
Заключний звіт за результатами завершеної наукової роботи молодих вчених
НДР № 47 «Розробка нових і вдосконалення існуючих методів та алгоритмів
побудови раціональних маршрутів руху транспортних засобів»

Протокол №13
від 02.12.19

Заключний звіт за результатами завершеної наукової роботи молодих вчених
НДР №44 «Політика щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб при
загрозах національній безпеці та постконфліктному стані економіки»

Протокол №13
від 02.12.19

Звіт за третій етап виконання наукової роботи молодих вчених НДР №46
«Наукові основи відновлення лісогосподарських заходів у лісах, віднесених до
зони безумовного відселення» та встановлення доцільності подальшого
фінансування

Протокол №13
від 02.12.19

Звіт за третій етап виконання за результатами наукової роботи молодих
вчених НДР №48 «Трансформація соціальної відповідальності бізнесу в умовах
гібридної війни» та встановлення доцільності подальшого фінансування

Протокол №13
від 02.12.19

Звіт за перший етап виконання науково-технічної (експериментальної)
розробки молодих вчених НДР №51 «Алгоритмічно-програмне забезпечення
обробки сигналів для мобільного комплексу радіомоніторингу» та встановлення
доцільності подальшого фінансування

Протокол №13
від 02.12.19

Звіт за третій етап виконання за результатами наукової роботи молодих
Протокол №13
вчених НДР №45 «Автоматизована система моніторингу наявності шкідливих та від 02.12.19
вибухонебезпечних газів на основі міні безпілотних літальних апаратів»

12.Рекомендовано проекти наукових робіт молодих учених для
подальшого проходження наукової i науково-технічної експертизи у
другому етапі конкурсного відбору (4):
Наукова робота «Розробка заходів модернізації економічної складової Протокол №8
продовольчої безпеки систем виробництва продуктів на вимоги Цілей від 30.08.19
сталого розвитку», секція за фаховим напрямом: «Технічне і технологічне
оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і
продовольча безпека».
Науковий керівник: д.е.н., професор Замула I. В.
Обсяг фінансування: 1485,000 тис.грн.
Термін виконання: 2020-2022 рр.
Наукова робота «Обґрунтування технології використання та переробки Протокол №8
кам'яних відходів гірничого виробництва в будівельній індустрії», секція за від 30.08.19
фаховим напрямом: «Нові технології екологічно чистого виробництва та
будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та
переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології;
раціональне природокористування».
Науковий керівник: д.т.н., доцент Коробійчук В. В.
Обсяг фінансування: 1369,000 тис. грн.
Термін виконання: 2020-2022 рр.
Наукова робота «Створення електронних багатомовних академічних Протокол №8
галузевих словників (тезаурусів)», секція за фаховим напрямом: «Актуальні від 30.08.19
проблеми
українознавства,
літературознавства,
мистецтвознавства,
мовознавства та соціальні комунікації».
Науковий керівник: к.філол.н. Черниш О.А.
Обсяг фінансування: 1485,00 тис. грн.
Термін виконання: 2020-2022 рр.
Наукова робота «Розробка динамічно стійкого інструментального Протокол №8
забезпечення технологій фрезерування важкооброблюваних матеріалів», від 30.08.19
секція за фаховим напрямом: «Нові технології виробництва матеріалів, їх
оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та
нанотехнології».
Науковий керівник: к.т.н., доцент Балицька Н.О.
Обсяг фінансування: 1485,00 тис. грн.
Термін виконання: 2020-2022 рр.

13.Надано рекомендації для призначення академічних та іменних
стипендій студентам університету (16)
Питання
протокол/дата
Рекомендація студентів-претендентів для призначення академічної стипендії Президента
України
Кульчицького Олександра Руслановича (на ІІ півріччя 2018-2019 н.р.)
Протокол №1
від 21.01.19
Забродського Олександра Івановича (на ІІ півріччя 2018-2019 н.р.)
Орел Владиславу Романівну (на ІІ півріччя 2018-2019 н.р.)
Іванисько Наталію Миколаївну (на І півріччя 2019-2020 н.р.)
Закапко Ольгу Ігорівну (на І півріччя 2019-2020 н.р.)

Протокол №7
від 27.06.19

Козяра Ярослава Анатолійовича (на І півріччя 2019-2020 н.р.)
Рекомендація студентів-претендентів для призначення іменної стипендії Верховної Ради
України на 2019/2020 навчальний рік
Бродзь Тетяну Олександрівну
Протокол №7
від 27.06.19
Меньшикову Іванну Василівну
Рекомендація студентів-претендентів для призначення академічної стипендії Кабінету
Міністрів України
Остапчук Ольгу Олександрівну (на ІI півріччя 2018-2019 н.р.)
Протокол №1
від 21.01.19
Рекомендація для призначення іменної стипендії М. Грушевського
Ігнатюка Романа Мирославовича (на І півріччя 2019/2020 н.р.)
Протокол №7
від 27.06.19
Рекомендація студентів-претендентів для призначення стипендії міського голови для
обдарованих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
м. Житомира у 2019 році
студента ІV-го курсу, групи ПІ-55 спеціальності 121 «Інженерія Протокол №7
програмного забезпечення» факультету інформаційно-комп’ютерних від 27.06.19
технологій Любченка Дениса Валеріановича.
студента ІV-го курсу, групи РР-44 спеціальності 184 «Гірництво»
гірничоекологічного факультету Клименка Івана Вікторовича.
студента ІV-го курсу, групи ПУА-1 спеціальності 074 «Публічне
управління та адміністрування» факультету публічного управління та
права Безпалька Дмитра Анатолійовича.
Рекомендація студентів-претендентів для призначення стипендії Житомирської обласної
ради ім. М.Т. Бакка студентам та молодим науковцям вищих навчальних закладів IIV
рівнів акредитації у 2019 році
студентку ІV-го курсу, групи ГГ-24 спеціальності 184 «Гірництво» Протокол №7
гірничо-екологічного факультету Побігайло Діану Петрівну.
від 27.06.19
Рекомендація студентів-претендентів для призначення стипендії Житомирської обласної
ради ім. С.П. Корольова студентам та молодим науковцям вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації у 2019 році

студента ІV-го курсу, групи ПМ-137 спеціальності 131 «Прикладна
механіка» факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки
і робототехніки Бондарчука Олексія Сергійовича.
студентку ІІ-го курсу, групи ПВ-3к спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» факультету економіки та менеджменту
Старцеву Дарію Сергіївну.

Протокол №7
від 27.06.19
Протокол №7
від 27.06.19

14.Затверджено матеріали справ (28):
14.1. Матеріали справ про проведення акредитаційної експертизи (5):
Протокол №1
1.1. Акредитаційна
справа про проведення первинної акредитаційної експертизи від 21.01.19 р.,

напряму підготовки 6. 050102 «Комп’ютерна інженерія» за першим Протокол №5
від 23.04.19 р
(бакалаврським) рівнем з ліцензованим обсягом 30 осіб;
1.2. Матеріали справи про проведення первинної акредитаційної
експертизи
освітньо-професійної
програми
«Бізнес-економіка»
зі
спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» за другим (магістерським) рівнем з ліцензованим обсягом 50 осіб ;
1.3. Матеріали справи про проведення первинної акредитаційної
експертизи освітньо-професійної програми «Управління персоналом у бізнес
середовищі» зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки» за другим (магістерським) рівнем;
1.4. Матеріали справи про проведення повторної акредитаційної
експертизи напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузі
знань 0305 «Економіка та підприємництво» за першим (бакалаврським) рівнем
з ліцензованим обсягом 100 осіб денної та 100 осіб заочної форм навчання;
1.5. Матеріали справи про проведення повторної акредитації діяльності
з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців у
галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 6.040106
«Екологія,
охорона навколишнього
середовища
та
збалансоване
природокористування» освітнього ступеню бакалавр з ліцензованим обсягом
освітньої послуги за формами навчання: 75 осіб денної та 75 осіб заочної
щорічно

14.2. Матеріали справ щодо розширення провадження освітньої
діяльності (23):
На початковому рівні (короткому циклі) (4):
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №11
сфері вищої освіти шляхом започаткування провадження освітньої діяльності від 28.10.19
за іншим рівнем вищої освіти на початковому рівні (короткому циклі) вищої
освіти за спеціальністю 184 «Гірництво» за освітньо-професійною програмою
«Гірництво» галузі знань 18 «Виробництво та технології» ліцензованим
обсягом 60 осіб (з урахуванням термінів навчання)
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №11
сфері вищої освіти шляхом започаткування освітньої діяльності за іншим від 28.10.19
рівнем вищої освіти на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти за
спеціальністю 101 «Екологія» за освітньо- професійною програмою «Екологія»
галузі знань 10 «Природничі науки» з ліцензованим обсягом 60 осіб

Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №11
сфері вищої освіти шляхом започаткування провадження освітньої діяльності від 28.10.19
за іншим рівнем вищої освіти на початковому рівні (короткому циклі) вищої
освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною
програмою “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та
адміністрування” з ліцензованим обсягом 60 осіб (з урахуванням термінів
навчання)
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності
сфері вищої освіти шляхом започаткування провадження освітньої діяльності
за іншим рівнем вищої освіти на початковому рівні (короткому циклі) вищої
освіти за спеціальністю 081 «Право» з ліцензованим обсягом 100 осіб

Протокол №13
від 02.12.19

З підготовки фахівців першого бакалаврського рівня (4):
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №2
сфері вищої освіти з підготовки фахівців першого бакалаврського рівня за 25.02.19
спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» (освітньо-професійна
програма «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера
обслуговування») (120 осіб з урахуванням терміну навчання).
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №11
сфері вищої освіти шляхом започаткування підготовки фахівців освітнього від 28.10.19
ступеня «бакалавр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» за освітньопрофесійною програмою «Управління земельними і водними ресурсами» галузі
знань 10 «Природничі науки» з ліцензованим обсягом 150 осіб (з урахуванням
термінів навчання)
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №13
сфері вищої освіти шляхом започаткування освітньої діяльності за новою від 02.12.19
спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 «Соціальна
робота» першого (бакалаврського) рівня з ліцензованим обсягом 100 осіб (з
урахуванням терміну навчання)
Матеріалів справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №13
сфері вищої освіти шляхом започаткування провадження освітньої діяльності від 02.12.19
за новою спеціальністю 053 «Психологія» галузь знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки» першого (бакалаврського) рівня з ліцензованим обсягом
100 осіб (з урахуванням терміну навчання)

З підготовки фахівців другого магістерського рівня (4):
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №2
сфері вищої освіти з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за 25.02.19
спеціальністю 081 «Право» (освітньо-професійна програма «Право») галузі
знань 08 «Право»
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №3
сфері вищої освіти з підготовки фахівців другого магістерського рівня за від 25.03.19
спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
галузі знань 27 «Транспорт» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 30 осіб
(з урахуванням терміну навчання)

Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №5
сфері вищої освіти шляхом започаткування провадження освітньої діяльності від 23.04.19
за новою спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань
29 «Міжнародні відносини» другого (магістерського) рівня з ліцензованим
обсягом 50 осіб (з урахуванням терміну навчання)
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №6
сфері вищої освіти підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за від 31.05.19
спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі
знань 15 «Автоматизація та приладобудування»

У сфері післядипломної освіти (4):
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №2
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за спеціальністю 281 25.02.19
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне
управління та адміністрування»
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №3
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою шляхом започаткування від 25.03.19
провадження освітньої діяльності за здобутою спеціальністю: підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників з екології та
біології за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметною спеціальністю
014.05 «Біологія та здоров’я людини»)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» з
ліцензованим обсягом 90 осіб (з урахуванням терміну навчання).
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №3
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою шляхом започаткування від 25.03.19
провадження освітньої діяльності за здобутою спеціальністю: підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників з екології та
біології за спеціальністю 011 «Наука про освіту», освітньо-професійна
програма «Біологія і екологія» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» з
ліцензованим обсягом 90 осіб (з урахуванням термінів навчання).
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №5
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою шляхом започаткування від 23.04.19
провадження освітньої діяльності за здобутою спеціальністю: підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників з інформатики та
математики за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика) освітньопрофесійна програма «Інформатика та математика» галузі знань 01
«Освіта/Педагогіка» з ліцензованим обсягом 60 осіб (з урахуванням терміну
навчання).

На першому бакалаврському та другому магістерському рівнях з підготовки
іноземців та осіб без громадянства (7):
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №6
сфері вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) від 31.05.19
освітніх рівнях за спеціальністю 184 «Гірництво» галузі знань 18 «Виробництво
та технології» з ліцензованим обсягом 700 осіб (з урахуванням термінів
навчання) з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без
громадянства

Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №6
сфері вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) від 31.05.19
освітніх рівнях за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з ліцензованим
обсягом 600 осіб (з урахуванням термінів навчання) з можливістю здійснювати
підготовку іноземців та осіб без громадянства
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №6
сфері вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) від 31.05.19
освітніх рівнях за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки» з ліцензованим обсягом 600 осіб (з урахуванням термінів
навчання) з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без
громадянства
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №6
сфері вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) від 31.05.19
освітніх рівнях за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
з ліцензованим обсягом 700 осіб (з урахуванням термінів навчання) з
можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №6
сфері вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) від 31.05.19
освітніх рівнях за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера
обслуговування» з ліцензованим обсягом 180 осіб (з урахуванням термінів
навчання) з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без
громадянства
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №6
сфері вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) від 31.05.19
освітніх рівнях за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» галузі знань
27 «Транспорт» з ліцензованим обсягом 500 осіб (з урахуванням термінів
навчання) з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без
громадянства (інф. голови Вченої ради В.В. Євдокимова).
Матеріали справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у Протокол №8
сфері вищої освіти з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за від 30.08.19
спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка” з ліцензованим обсягом
220 осіб (з урахуванням термінів навчання) за освітнім ступенем “бакалавр” та
100 осіб (з урахуванням термінів навчання) за освітнім ступенем “магістр”

15.Надано рекомендації щодо друкованого видання (21):
№
з/
п

Автори
Назва

Протокол/дата

-підручників (2):
1

2

колектив авторів
кафедри економіки та
підприємництва за
редакцією д.е.н., доц.
Н.В. Валінкевич
Є.Г. Карташов,
В.В. Євдокимов,
І.О. Драган, О.І. Дацій,
Д.О. Грицишен,
О.В. Алейнікова

«Основи підприємництва» для студентів
освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 051
«Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність»

Протокол №1
від 21.01.19

«Державне та регіональне управління» для
студентів освітнього рівня «бакалавр», що
навчаються за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування»

Протокол №5
від 23.04.19

-навчальних посібників (2):
1

В.Д. Головня,
Г.М. Виговський,
Н.О. Балицька

2

І.В. Жиглей

1

Ю.О. Подчашинський

2

Є.М. Ахромкін,
І.О. Хорошилова,
В.О. Кучменко
І.М. Вигівська, В.К.
Макарович
Ю.В. Ущаповський

3
4

5

Т.О. Єльнікова
Ю.О. Подчашинський

6

А.В. Морозов
Т.М. Локтікова
Колектив авторів

7

«Деталі машин. Курсове проектування» з
навчальної дисципліни «Деталі машин» для
студентів освітнього рівня «бакалавр» за
спеціальністю 131 «Прикладна механіка» та 133
«Галузеве машинобудування»
«Облік зовнішньоекономічної діяльності» з
навчальної дисципліни «Облік
зовнішньоекономічної діяльності» для студентів
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071
«Облік і оподаткування»
-монографій (7):

Протокол №6
від 31.05.19

«Стиснення та перетворення цифрових
відеозображень з вимірювальною інформацією
про геометричні параметри об’єктів»
«Удосконалення механізму управління
транспортною системою міста»

Протокол №3
від 25.03.19

«Обліково-аналітичне забезпечення управління
ризиками факторингового бізнесу»
«Ідеї інституціоналізму в економічній думці
України ХІХ- поч. ХХ ст.» (видання друге,
стереотипне)
«Автоматизоване вимірювання геометричних
параметрів та моделювання процесів розвитку
фітопланктону у водоймах»
«Методи та алгоритми побудови раціональних
маршрутів руху транспортних засобів»
«Розвиток інтегрованої звітності» (за
результатами Міжнародної наукової конференції,
що відбулась на базі кафедри обліку і аудиту
Житомирської політехніки 04-05 жовтня)

Протокол №6
від 31.05.19
Протокол №10
від 30.09.19

Протокол №6
від 31.05.19

Протокол №6
від 31.05.19

Протокол №11
від 28.10.19
Протокол №12
від 25.11.19
Протокол №11
від 28.10.19

-періодичних видань (9):
Вісник ЖДТУ / Серія: Економіка, управління та адміністрування. – №1 (87) – Протокол №1
2019.
від 21.01.19
Вісник ЖДТУ / Серія: Технічні науки. – №1 (83) – 2019.
Протокол №7
Вісник ЖДТУ / Серія: Економіка, управління та адміністрування. – №2 (88) – від 27.06.19
2019.
Протокол № 8
Наукове видання "Економіка, управління та адміністрування" № 3 (89) 2019
від 30.08.19 р.
Наукове видання:"Технічна інженерія" № 2 (84) 2019
Наукове видання "Економіка, управління та адміністрування" № 4 (90) 2019
Міжнародний збірник наукових праць «Проблеми теорії та методології
Протокол № 13
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу» № 1 (42) 2019
від 02.12.19 року
Протокол № 14
Міжнародний збірник наукових праць «Проблеми теорії та методології
від 26.12.19
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу» № 2(43) 2019
року
Міжнародний збірник наукових праць «Проблеми теорії та методології
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу» № 3(44) 2019
- збірників тез (1):
За результатами Міжнародної наукової конференції «Розвиток інтегрованої Протокол №10
звітності підприємств», яка відбудеться на базі Державного університету від 30.09.19
«Житомирська політехніка» 4-5 жовтня 2019 р.

16.Надано рекомендації щодо електронних видань (22):
№
з/п

Автори

Назва

Протокол/дата

-підручників(3):
1

В.В. Коробійчук,
В.О. Соколовський,
С.С. Іськов

2

О.А. Черниш

3

К.Є. Орлова

1

В.В. Ксендзук

2

В.Д. Тарарака

«Руйнування гірських порід та безпека
вибухових робіт» для студентів освітнього
ступеня «бакалавр» за спеціальністю
184 «Гірництво»
«Travel Worldwide» з навчальної дисципліни
«Англійська мова» для студентів освітнього
ступеня «бакалавр» з спеціальності
242 «Туризм»
«Управління бізнесом» з навчальної дисципліни
«Управління бізнесом» для студентів освітнього
ступеня «бакалавр» за галуззю знань
05 «Соціальні та поведінкові науки» та
07 «Управління та адміністрування»
-посібників (5):

Протокол №6
від 31.05.19

«Міжнародні організації» для студентів
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування»
та 292 «Міжнародні економічні відносини»
«Прикладна теорія цифрових автоматів» для
студентів освітнього рівня «бакалавр» за
спеціальністю 151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології»

Протокол №1
від 21.01.19

Протокол №7
від 27.06.19

Протокол №7
від 27.06.19

Протокол №3
від 25.03.19

3

Г.В. Скиба

«Курс загальної хімії» з навчальної дисципліни Протокол №11
«Хімія» та «Технічна хімія» для студентів
від 28.10.19
освітнього ступеня «бакалавр» для студентів
нехімічних спеціальностей закладів вищої освіти

4

Т.А. Вакалюк
І.А. Оринчак
О.В. Коротун
О.М. Шимон

5

Т.В. Маліновська

«Пакети прикладних програм» з навчальної
дисципліни «Пакети прикладних програм» для
студентів освітнього ступеня «бакалавр» для
студентів факультету інформаційнокомп’ютерних технологій
«Робочий зошит з української мови» для
студентів підготовчого відділення Центру
довузівської освіти та роботи з іноземними
студентами
-практикумів(2):

1

М.М. Вінічук

2

1

2

3

4

5

6

«Метеорологія та кліматологія» для студентів
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю
101 «Екологія та 183 «Технології захисту
навколишнього середовища» (автор:
М.М. Вінічук)
Г.О. Райковська
З навчальної дисципліни «Педагогіка та
психологія вищої освіти» для студентів
освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології», 152 «Метрологія та інформаційновимірювальна техніка», 163 «Біомедична
інженерія» та 172 «Телекомунікації та
радіотехніка»
-збірників тез (12):
XV Всеукраїнської наукової on-line конференції здобувачів вищої освіти і
молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», яка
відбудеться 28 березня 2019 року в Житомирському державному
технологічному університеті
VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів та
аспірантів «Актуальні напрями досліджень молодих учених в
іншомовному просторі», яка відбудеться на базі ЖДТУ 11 квітня 2019 р.
За результатами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої
справи та раціонального використання природних ресурсів», яка
відбудеться 17-18 квітня 2019 року
За результатами Всеукраїнського форуму з проблем міжнародних
економічних відносин «Розвиток міжнародної торгівлі в умовах
глобальних економічних дисбалансів», який відбувся 11 квітня 2019р.
За результатами Х Міжнародної науково-технічної конференції
«Інформаційно-комп’ютерні технології – 2019», яка відбулася 18-20 квітня
2019р.
Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і
молодих учених «Сталий розвиток країни в рамках Європейської
інтеграції», яка буде проводитись на базі Державного університету
«Житомирська політехніка» 07 листопада 2019 року

Протокол №12
від 25.11.19

Протокол №7
від 27.06.19

Протокол №3
від 25.03.19

Протокол №6
від 31.05.19

Протокол №2
25.02.19

Протокол №3
від 25.03.19
Протокол №3
від 25.03.19

Протокол №5
від 23.04.19
Протокол №5
від 23.04.19
Протокол №11
від 28.10.19

7

8

9

10

11

12

ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології:
інновації, проблеми, рішення», яка відбулася 14-15 листопада на базі
Державного університету «Житомирська політехніка»
ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів
вищої освіти і молодих учених «Інформаційно-комп’ютерні технології:
стан, досягнення та перспективи розвитку», яка відбулася 14-15 листопада
на базі Державного університету «Житомирська політехніка»
Х Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю
«Процеси механічної обробки, верстати та інструмент», що буде
проведена 6-9 листопада 2019 р. на базі Державного університету
«Житомирська політехніка»
ІІ Міжнародної науково- практичної конференції «Підприємницька
модель економіки та управління розвитком підприємства», яка буде
проводитись на базі Державного університету «Житомирська політехніка»
06-08 листопада 2019 року
VI Міжнародної науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої
освіти і молодих учених «Менеджмент суб’єктів господарювання:
проблеми та перспективи розвитку», яка буде проводитись на базі
Державного університету «Житомирська політехніка» 19-21 грудня
2019 року
За результатами Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції
здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, яка
відбудеться 15-17 травня 2019 р.

Протокол №12
від 25.11.19
Протокол №12
від 25.11.19

Протокол №10
від 30.09.19

Протокол №11
від 28.10.19

Протокол №12
від 25.11.19

Протокол №5
від 23.04.19

17.Внесено зміни, приведено у відповідність та затверджено за
напрямами діяльності (178) внутрішніх нормативних документів:
Назва

Протокол/дата Наказ
ректора

ВНЕСЕНО ЗМІНИ (2):
до Положення про організацію освітнього процесу
Житомирському державному технологічному університеті
до Правил прийому до Житомирського
технологічного університету у 2019 році.

у Протокол №3
від 25.03.19

№168/од від 25
березня 2019р.

державного Протокол №5
від 23.04.19

№245/од від 24
квітня 2019р.

ПРИВЕДЕНО У ВІДПОВІДНІСТЬ ТА ЗАТВЕРДЖЕНО (140)
Затверджено, приведені у відповідність законодавству,
Статуту Житомирської політехніки, внутрішні нормативні
документи

Протокол №6
від 31.05.19

№19/од від 31
травня 2019 р.

Правила
прийому
до
Житомирського
державного
технологічного університету у 2019 році.
Правила прийому до Житомирського державного
технологічного університету у 2019 році (зі змінами).

Протокол №1
від 21.01.19
Протокол №2
25.02.19

№53/од від 25
січня 2019р.
№112/од від 27
лютого 2019р.

Правила прийому до Державного університету
«Житомирська політехніка» у 2019 році (зі змінами.)
Правила прийому до Державного університету «Житомирська
політехніка» (зі змінами)

Протокол №6
від 31.05.19
Протокол №7
від 27.06.19

№19/од від 31
травня 2019 р.
№116/од від 5
липня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО (36):
- правила прийому (6)

Правила прийому до Державного університету
“Житомирська політехніка” у 2019 році (зі змінами).

Протокол №8
від 30.08.19

№217/од від
30 серпня 2019
р.

Правила прийому до Державного університету “Житомирська Протокол №14
політехніка” у 2020 році
від 26.12.19

Положення (18):
Положення про Всеукраїнську олімпіаду Житомирського
державного технологічного університету для професійної
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої
освіти у 2019 році.
Положення про куратора академічної групи Житомирського
державного технологічного університету

Протокол №2
25.02.19

№112/од від
27 лютого
2019р.

Протокол №3
від 25.03.19

№168/од від
25 березня
2019р
№168/од від
25 березня
2019р
№168/од від
25 березня
2019р
№245/од від
24 квітня
2019р.
№19/од від 31
травня 2019
р.
№19/од від 31
травня 2019
р.

Положення про старосту академічної групи Житомирського Протокол №3
державного технологічного університету.
від 25.03.19
Положення про ментора академічної групи Житомирського Протокол №3
державного технологічного університету.
від 25.03.19
Положення про відділ комп’ютерних мереж Житомирського Протокол №5
державного технологічного університету у новій редакції.
від 23.04.19
Положення про студентське самоврядування Державного Протокол №6
університету «Житомирська політехніка».
від 31.05.19
Положення про Науковий ліцей Державного університету Протокол №6
«Житомирська політехніка».
від 31.05.19

Положення про порядок визнання, здобутих в іноземних
закладах вищої освіти наукових ступенів у Державному
університеті «Житомирська політехніка».
Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти та
інших осіб, які навчаються у Державному університеті
«Житомирська політехніка».
Положення про студентський гуртожиток Державного
університету «Житомирська політехніка» зі змінами.

Протокол №6
від 31.05.19
Протокол №6
від 31.05.19
Протокол №7
від 27.06.19

№19/од від 31
травня 2019
р.
№19/од від 31
травня 2019
р.
№104/од від 1
липня 2019р.

Положення про факультет бізнесу та сфери обслуговування Протокол №10 №300/од1 від 30
Державного університету «Житомирська політехніка».
вересня 2019 р.
від 30.09.19
Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників
Державного університету «Житомирська політехніка».
Плану роботи приймальної комісії щодо набору студентів у
2020 році.

Протокол №10 №300/од1 від 30
вересня 2019 р.
від 30.09.19
Протокол №10 №311/од від 30
вересня 2019 р.
від 30.09.19

Положення про кафедру цифрової економіки та Протокол №11 №391/од від 28
міжнародних економічних відносин Державного університету від 28.10.19
жовтня 2019р.
«Житомирська політехніка»

Положення про кафедру туризму та готельно-ресторанної Протокол №11 №391/од від 28
справи Державного університету «Житомирська політехніка»
жовтня 2019р.
від 28.10.19
Положення про кафедру менеджменту і підприємництва Протокол №11 №391/од від 28
Державного університету «Житомирська політехніка»
жовтня 2019р.
від 28.10.19
Положення про житлову комісію Державного університету Протокол №12 №489/од від 25
«Житомирська політехніка»
листопада
від 25.11.19
2019р.
Положення про загальний відділ Державного університету Протокол №12 №489/од від 25
«Житомирська політехніка»
листопада
від 25.11.19
2019р.

Концепція (1):
Концепція молодіжної політики Житомирського державного Протокол №3
технологічного університету.
від 25.03.19

№168/од від
25 березня
2019р

Програма (1):
Антикорупційна
програма
“Житомирська політехніка”.

Державного

університету Протокол №8
від 30.08.19

№214/од від
30 серпня

- внутрішні документи щодо забезпечення функціонування системи управління
якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (10)
(4)
SWOT-аналіз
контексту
Державного
університету
«Житомирська політехніка» на 2019-2020 н.р.
Моніторинг досягнення цілей у сфері якості Державного
університету «Житомирська політехніка» за 2018-2019 н.р.
Перелік зацікавлених сторін (стейкхолдерів) Державного
університету «Житомирська політехніка»
Положення про управління ризиками Державного
університету «Житомирська політехніка»
(6)
Карта ризиків процесів системи управління якістю
Державного університету «Житомирська політехніка»;
Цілі у сфері якості Державного університету «Житомирська
політехніка»;
Політика у
сфері якості Державного
університету «Житомирська політехніка»;
Коригувальні дії щодо цілей у сфері якості Державного
університету «Житомирська політехніка»;
План заходів щодо забезпечення функціонування системи
управління якістю Державного університету «Житомирська
політехніка»;
Аналіз системи управління якістю Державного університету
«Житомирська політехніка

Протокол №10 №313/од від 1
жовтня 2019 р.
від 30.09.19

Протокол №11 №392/од від 28
жовтня 2019р.
від 28.10.19

18.Прийнято рішення щодо :
Утворення Наукового ліцею у складі університету
Утворення спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та
проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Протокол №4
від 08.04.19
Протокол №5
від 23.04.19

з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного
управління

Створення науково-дослідної лабораторії з проблем цифрової
трансформації вищої освіти у складі Житомирської політехніки

Протокол №10
від 30.09.19

Визнання наукового ступеня доктора філософії з міжнародних відносин, Протокол №10
здобутого Умезавою Ханако в Університеті Кент (Великобританія)
від 30.09.19
Погодження проекту Статуту Державного університету «Житомирська
Протокол №4
політехніка»
від 08.04.19
Змін в організаційній структурі університету
Протокол №8
від 30.08.19

19.Інші питання, що розглядалися Вченою радою у 2019 році
Інше:
Результати зимової екзаменаційної сесії

Протокол
25.02.19

№2

Протокол
25.02.19
Про підтримку наукової праці «Розроблення гнучких інтелектуалізованих Протокол
систем керування технологічними об’єктами з високим енергоспоживанням» 25.02.19
авторів: Жученко О.А., Цапар В.С., Сазонов А.Ю., яка висувається на здобуття
щорічної премії Верховної Ради України для молодих вчених у 2019 році

№2

Підсумки фінансової діяльності ЖДТУ за 2018 рік

Про стан наукової роботи в університеті

№2

Протокол №3
від 25.03.19

Про хід вступної кампанії на 2019 рік

Протокол №3
від 25.03.19

Про затвердження освітньо-професійних, освітньо-наукових програм та
навчальних планів.

Протокол №5
від 23.04.19

Про затвердження переліку вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки Протокол №5
фахівців освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання на 2019/2020 від 23.04.19
навчальний рік.
Підсумки ліцензування та акредитації спеціальностей у 2018-2019 н.р. та Протокол №6
завдання на 2019-2020 н.р.
від 31.05.19
Про основні завдання університету на Вступну кампанію у 2019 році
Протокол №7
від 27.06.19
Підсумки літньої екзаменаційної сесії та проходження державної атестації
Протокол №7
від 27.06.19
Про готовність університету до нового навчального року та основні завдання на Протокол №8
2019-2020 н.р.
від 30.08.19
Про розклад проведення занять студентів Житомирської політехніки на 20192020 Протокол №8
навчальний рік.
від 30.08.19
Про затвердження голів Екзаменаційних комісій у Житомирській політехніці у Протокол №8
2019 році для спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.
від 30.08.19
Про встановлення знижок на навчання, що надаються для слухачів підготовчих Протокол №8
курсів Центру довузівської освіти та роботи з іноземними студентами
від 30.08.19

Про розміщення Державним університетом «Житомирська політехніка» на Протокол №9
вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору від 09.09.19
економіки тимчасово вільних коштів державного бюджету
Підсумки роботи приймальної комісії за 2019 рік та затвердження плану роботи Протокол №10
приймальної комісії на 2020р.
від 30.09.19
Про затвердження звітів докторантів Житомирської політехніки
Протокол №12
від 25.11.19
Про необхідність затвердження чисельності (квот) виборних представників з Протокол №13
числа наукових науково-педагогічних працівників, інших представників та від 02.12.19
студентів Житомирської політехнік
Про затвердження голів Екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності Протокол №12
рівня освітньої підготовки до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння від 25.11.19
їм кваліфікації за освітніми ступенями бакалавра та магістра в Державному
університеті «Житомирська політехніка»

20.Стан виконання рішень Вченої ради Житомирської політехніки у
2019 році
Дата
засідання Вченої
ради
1
21.01.2019

Протокол
засідання
Вченої ради
2
Протокол №1

25.02.2019

Протокол №2

25.03.2019
08.04.2019

Протокол №3
Протокол №4

23.04.2019

Протокол №5

31.05.2019

Протокол №6

27.06.2019

Протокол №7

30.08.2019

Протокол №8

09.09.2019

Протокол №9

Введення в дію рішень Вченої ради наказами ректора
3
№53/од від 25 січня 2019р., №98од від 15 лютого 2019р.
№108/од від 26 лютого 2019р., №109/од від 27 лютого 2019р.,
№112/од від 27 лютого 2019р.
№168/од від 25 березня 2019р., №169од від 25 березня 2019р.
№245/од від 24 квітня 2019р., №246/од від 24 квітня 2019р.,
№246/од 1 від 24 квітня 2019 р.
№253/од від 25 квітня 2019р., №247/од від 24 квітня 2019р.
№19/од від 31 травня 2019 р., №20/од від 31 травня 2019 р.
№116/од від 5 липня 2019 р., №103/од від 1 липня 2019 р.,
№104/од від 1 липня 2019 р.
№214/од від 30 серпня 2019 р., №217/од від 30 серпня 2019 р.,
№215/од1 від 30 серпня 2019 р.

№313/од від 1 жовтня 2019 р., №311/од від 30 вересня 2019 р.,
№300/од1 від 30 вересня 2019 р.
№392/од від 28 жовтня 2019р., №391/од від 28 жовтня 2019р.,
28.10.2019
Протокол №11
№390од від 28 жовтня 2019р., №398од від 28 жовтня 2019р.
№489/од від 25 листопада 2019р., №488/од від 25 листопада
25.11.2019
Протокол №12
2019р.
02.12.2019
Протокол №13 №506/од3 від 02 грудня 2019р.
Частка рішень Вченої ради введених в дію наказами ректора , в загальній кількості основних
питань засідань Ради – 100 % (77 %)
30.09.2019

Протокол №10

Секретар Вченої ради Житомирської
політехніки
учений секретар університету
к.н.держ.упр.

Л.В. Сергієнко

