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НАКАЗУЮ:

І . За результатами обговорення доповіді проректора з наукової роботи профе
сора МАРЧЕНКА Андрія Петровича "Підсумки виконання в університеті науко
во-дослідних робіт у 2015 році":

1.1 Розробити університетську цільову програму «Наука-2025», у якій чітко 
прописати мету, пріоритети, ресурси, Інструменти та алгоритми діяльності, а та
кож конкретних відповідальних за окремі завдання й напрямки діяльності.

Відповідальні: проректор з наукової роботи професор МАРЧЕНКО Андрій Пе
трович, керівництво науково-дослідної частини, комісія вченої ради з науково- 
дослідної роботи. Термін виконання -  1 вересня 2016 р.

1.2 Посилити особисту відповідальність керівників структурних підрозділів 
(в першу чергу, завідувачів кафедр) за результативність науково-технічної діяль
ності та враховувати їх результати при укладанні трудових контрактів з керівни
ками.

1.3 Провести спільні із представниками бізнесу та промисловості науково- 
технічні ради, круглі столи, семінари із пропозиціями щодо співпраці у вигляді 
господарчих договорів. Здійснювати виконання НДДКР, в тому числі, з викорис
танням можливостей Наукового парку університету.

1.4 Розробити Положення про стимулювання авторів публікацій, які входять до 
науково-метричних баз даних: SCOPUS, GOOGLE SCHOOLAR, WEB OF 
SCIENCE.

1.5 Запропонувати заходи щодо підвищення ефективності роботи Центру ко- 
мерціоналізації результатів наукової діяльності та шляхи використання потенціа
лу наукового парку Н ЇУ ' ХПІ" Відповідальні: проректор з наукової роботи про
фесор МАРЧЕНКО Андрій Петрович, керівник науково-дослідної частини ЛІ- 
CA4V К І еоргій Вікторович, заступник керівника науково-дослідної частини 
МОСТОВИЙ Сергій Петрович, декани факультетів. Термін виконання у поточ-
ному часі.
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1.. За результатами обговорення звіту декана механіко-технологічного факуль
тету професора ПОГРІБНОГО Миколи Андрійовича:

2.1. Здійснити заходи щодо відкриття нових перспективних спеціалізацій на 
факультеті, в першу чергу на кафедрі обробки металів тиском. Відповідальні: 
професор ПОГРІБНИЙ Микола Андрійович, доцент ПЛЄСНЕЦОВ Юрій 
Олександрович. Термін: виконання у поточному режимі;

2.2. Забезпечити щорічне укладання та виконання співробітниками кафедри 
оброоки металів тиском і кафедри геометричного моделювання та компютерної 
графіки господарських договорів. Відповідальні: доцент ПЛЄСНЕЦОВ Юрій 
Олександрович, професор ШОМАН Ольга Вікторівна. Термін: до грудня 2016 р.;

2.3. Вжити дієвих заходів щодо беззаперечного дотримання термінів виконання 
та подання до захисту дисертаційних робіт аспірантами. Відповідальні: 
професори 1101РІБНИИ Микола Андрійович, СОБОЛЬ Олег Валентинович, 
АКІМОВ Олег Вікторович, ШОМАН Ольга Вікторівна, ДМИТРИК Віталій 
Володимирович, доцент ПЛЄСНЕЦОВ Юрій Олександрович. Термін: виконання 
у поточному режимі;

2.4. Керівництву кафедри зварювання забезпечити своєчасне введення в дію 
лабораторії зварювання та оснащення її сучасним зварювальним обладнанням. 
Відповідальний: професор ДМИТРИК Віталій Володимирович. Термін - до 20 
червня 2016 р,;

2.5. Активізувати роботу кафедр факультету по залученню міжнародних грантів 
з метою оновлення навчально-лабораторної та наукової бази. Відповідальні: про
фесори ІЮГ РІБНИИ Микола Андрійович, СОБОЛЬ Олег Валентинович, АКІ
МОВ Олег Вікторович, ШОМАН Ольга Вікторівна, ДМИТРИК Віталій Володи
мирович, БЕРЕЗУЦЬКИЙ В ’ячеслав Володимирович, доцент ПЛЄСНЕЦОВ Юрій 
Олександрович. Термін: виконання у поточному режимі;

2.6. Докласти зусиль по залученню до навчання за спеціальностями факультету 
студентів та аспірантів - іноземних громадян. Відповідальні: професори ПОГРІБ
НИЙ Микола Андрійович, СОБОЛЬ Олег Валентинович, АКІМОВ Олег Вікторо
вич, ШОМАН Ольга Вікторівна, ДМИТРИК Віталій Володимирович, БЕРЕЗУ
ЦЬКИЙ В ячеслав Володимирович, доцент ПЛЄСНЕЦОВ Юрій Олександрович. 
Термін: виконання у поточному режимі.

л. Затвердити освітні програми та навчальні плани підготовки військових фахі
вців І вардійському факультету військової підготовки імені Верховної Ради Укра
їни за освітнім ступенем бакалавр і магістр за спеціальностями «озброєння та вій
ськова техніка» і «забезпечення військ». Відповідальний: начальник факультету 
військової підготовки СЕРПУХОВ Олександр Васильович.

4. Затвердити навчальні плани підготовки бакалаврів зі спеціальності «кріоген
на іехніка» за скороченою формою навчання. Відповідальний: завідувач кафедри 
доктор фізико-математичних наук професор СІПАТОВ Олександр Юрійович.

5. Затвердити типову програму кандидатського іспиту зі спеціальності 01,04,07
 Ф*зика твердого ііла. Відповідальний: начальник відділу підготовки спеціалістів
вищої кваліфікації доцент ШТЕФАН Вікторія Володимирівна.

6. Затвердиш згідно нових нормативних документів МОН України: склад гара-
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4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Писгава: рішення вченої ради університету від 8 квітня 2016 року, прото-

к
к.у У б

кол № З
г \

Ректор /  \  \
\ Є.І. Сокол


