
  

 

План 

роботи вченої Ради навчально-наукового інституту 

механічної інженерії та транспорту 

 НТУ «ХПІ»  

на весняний семестр 2020-2021 навчального року 

 

Лютий 

1. Кадрові питання (доповідач: директор проф. Єпіфанов В.В.). 

2. Проблеми та перспективи проведення робіт, спрямованих на організацію прийому 

абітурієнтів у 2021 році: обговорення поточного плану заходів, форм і результатів 

проведення (доповідач: директор проф. Єпіфанов В.В.). 

3. Про стан виховної роботи в гуртожитках (доповідач: заступник директора проф. 

Сергієнко М.Є.). 

4. Щодо підготовки до проведення міжнародної конференції MicroCAD-2021 

(доповідач: заступник директора доц. Клітной В.В.). 

5. Атестація аспірантів 1,2-го року навчання (доповідачі: завідувачі кафедрами, 

керівники аспірантів). 

6. Затвердження тем випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів та вирішення 

супровідних питань щодо організації процесу захисту випускників (доповідачі: завідувачі 

кафедрами). 

7. Затвердження складу та голів екзаменаційних комісій із захисту випускних робіт 

на кваліфікаційний рівень бакалавра та магістра наукового спрямування (доповідачі: 

завідувачі кафедрами). 

8. Різне. 

 

Березень 

1. Кадрові питання (доповідач: директор проф. Єпіфанов В.В.). 

2. Про заходи щодо збереження контингенту студентів (доповідач: директор проф. 

Єпіфанов В.В.) 

3. Підсумки І-го туру Всеукраїнських студентських олімпіад (доповідач: заступник 

директора доц. Миронов К.А.). 

4. Про підсумки наукової діяльності та пріоритетні напрями розвитку науки в 

університеті в 2021 р (доповідач: заступник директора доц. Клітной В.В.). 

5. Стан та перспективи покращення соціально-побутових умов студентів у 

гуртожитку (доповідач: заступник директора проф. Сергієнко М.Є.).  

6. Аналіз стану та прогнозування роботи кафедр по методичному забезпеченню та 

розвитку матеріально-технічної бази кафедр (доповідачі: заступник директора доц. 

Губський С.А, завідувачі кафедрами). 

7. Атестація аспірантів 2-4-го року навчання (доповідачі: завідувачі кафедрами, 

керівники аспірантів). 

8. Різне 

 

Квітень 

1. Кадрові питання (доповідач: директор проф. Єпіфанов В.В.). 

2.    Щодо заходів направлених на проведення міжнародної конференції MicroCAD-

2021 (доповідач: заступник директора доц. Клітной В.В.). 

3.    Забезпечення прийомної компанії до аспірантури у 2021 році (доповідачі: 

заступник директора доц. Клітной В.В., завідувачі кафедрами). 

4.    Про заходи з забезпечення плану прийому у 2021 н.р. (доповідачі: завідувачі 

кафедрами). 



5. Про хід підготовки магістрів наукового спрямування до захисту випускних 

кваліфікаційних (дипломних) робіт (доповідачі: завідувачі кафедрами). 

6.    Різне 

 

Травень 

1.  Кадрові питання (доповідач: директор проф. Єпіфанов В.В.). 

2.  Про результати сесії бакалаврів (доповідачі: заступники директора доц. Миронов 

К.А., доц. Воронцов С.М., доц. Басова Є. В.). 

3. Про завдання з підготовки до літньої залікової-екзаменаційної сесії (доповідачі: 

заступник директора доц. Миронов К.А., завідувачі кафедрами). 

4. Про підсумки переддипломної практики студентів випускних курсів магістратури 

наукового (професійного) спрямування та бакалаврату (доповідачі: заступник директора 

доц. Миронов К.А., завідувачі кафедрами). 

5. Про хід підготовки студентів бакалаврату до захисту випускних кваліфікаційних 

(дипломних) робіт (доповідачі: завідувачі кафедрами). 

6.     Звіт про роботу екзаменаційних комісій із захисту випускних робіт магістрів 

наукового спрямування (доповідачі: завідувачі кафедрами, голови екзаменаційних 

комісій). 

7. Різне 

 

Червень 

1.    Кадрові питання (доповідач: директор проф. Єпіфанов В.В.).. 

2.    Затвердження керівників груп 1-го курсу (доповідач: директор проф. Єпіфанов 

В.В.). 

3.      Про попередні результати весняної екзаменаційної сесії (доповідачі: 

заступники директора доц. Миронов К.А., доц. Воронцов С.М., доц. Басова Є. В.). 

4.      Звіти завідуючих кафедрами ННІ МІТ «Про підсумки роботи кафедр за 2020-

2021 навчальний рік» (доповідачі: завідувачі кафедрами). 

5.      Звіт про роботу екзаменаційних комісій із захисту випускних робіт бакалаврів 

(доповідачі: завідувачі кафедрами, голови ЕК). 

6.      Підсумки роботи Вченої ради інституту за весняний семестр 2020-2021 

навчального року (доповідач: секретар ради, доц. Клітной В.В.). 

8.      Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ МІТ на осінній семестр 2021-

2022 навчального року (доповідач: секретар ради, доц. Клітной В.В.). 

9.      Різне 

 

План обговорено та затверджено на засіданні Вченої ради ННІ МІТ, протокол № 8  від 

26.01.2021 р. 


