
ПРОТОКОЛ №2 
ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ  

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 

 

 
 
 
 

від 24 листопада 2015 р. 
 
 

ПРИСУТНІ:  16 із 28 членів науково-технічної ради 

ГОЛОВУЮЧИЙ:  голова науково-технічної ради д-р техн. наук, проф., 
проректор з наукової роботи, проф. Харченко В.Ф.  

СЕКРЕТАР:  вчений секретар ради, доц. Мущинська Н.Ю. 
 

 

Порядок денний: 

1. Про результати прийому до аспірантури і докторантури в 2015/2016 навчальному 

році.  

 Доповідач: проректор з наукової роботи д-р техн. наук, проф. Харченко В.Ф. 

2. Звіти наукових керівників про виконання держбюджетних  науково-дослідних 

робіт за перший етап, термін виконання якого закінчується в 2015 р. 

Доповідачі: наукові керівники НДР (Фундаментальні наукові дослідження і 

розробки): 

д-р техн. наук, проф. Доля В.К. «Закономірності управління системами міських 

пасажирських перевезень»  

д-р техн. наук, проф. Шпачук В.П. «Створення фундаментальних основ теорії 

випробувань багатовимірних об'єктів на вібронадійність в умовах відтворення 

просторових траєкторій руху»  

д-р екон. наук, проф. Момот Т.В. «Стратегічний моніторинг та антикорупційний 

аудит в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів 

господарювання в умовах євроінтеграції»  

3. Різне 

3.1 Про розробку науково-проектної документації «Історико-архітектурний 

опорний план м.Новомосковськ, Дніпропетровської обл.»  

Доповідач: д-р архітектури, зав. каф. "Містобудування" Древаль І.В. 

3.2 Про нагородження працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за високий 

професіоналізм та вагомий особистий внесок у створення лабораторії «Цифрового 

релейного захисту та автоматики». 

Доповідач: проректор з наукової роботи д-р техн. наук, проф. Харченко В.Ф. 

 

1. Слухали: 

Проректора з наукової роботи проф. Харченко В.Ф. про  результати прийому до 

аспірантури і докторантури в 2015/2016 навчальному році.  

Прийом до аспірантури і докторантури Харкіського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова проводився відповідно до вимог «Положення 

про підготовку науково-педагогічних кадрів та наукових кадрів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309.  

В 2015 році обсяги державного замовлення на підготовку науково-педагогічних 

кадрів через аспірантуру склали 23 місця, в тому числі 17 з відривом від виробництва; 

через докторантуру – 2. За галузями наук (аспірантура): технічні науки – 12 місць; 

економіка – 3; архітектура – 6; національна безпека  – 2. Фактична кількість вступників 

склала 33 особи, з них 4 – на умовах контракту. Протягом вступної кампаніїї з поважних 

причин (сімейні обставини та інше) відсів вступників склав 4 особи.  

На підставі результатів вступних іспитів, рекомендацій державних екзаменаційних 

комісій (факультетів) до вступу до аспірантури, поданих наукових праць і винаходів 



приймальна комісія прийняла рішення щодо кожного вступника. План прийому в 2015 

році виконанний. 

Фактичний випуск аспірантури в 2015 році склав 23 особи, з них 18 з відривом від 

виробництва.  

 

Ухвалили:  

1.1 Інформацію прийняти до відому 

1.2 Винести розгляд питання  щодо затвердження підсумків вступної кампанії, 

зарахування і випуску науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру в 

2015 р. на розгляд Вченої Ради ХНУГХ ім. О.М. Бекетова. 

 

Результати голосування 

За –«16»; Проти – «0»; Утрималось – «0». 

 

2. Слухали:  

2.1 Проректора з наукової роботи проф. Харченко В.Ф., який зазначив, що  

відповідно до наказу МОН України № 672 від 23 червня 2015 року маємо обговорити 

результати держбюджетних  науково-дослідних робіт за перший етап, термін виконання 

якого закінчується в 2015 р. Звітна документація повинна бути  оформлена за формами, 

встановленими Міністерством освіти і науки України. 

2.2 Д-р техн. наук, професор Доля В.К. з доповіддю «Закономірності управління 

системами міських пасажирських перевезень» (Звіт додається). 

2.3 Д-р техн. наук, професор Шпачук В.П. «Створення фундаментальних основ 

теорії випробувань багатовимірних об'єктів на вібронадійність в умовах відтворення 

просторових траєкторій руху» (Звіт додається). 

2.4 Д-р екон. наук, професор Момот Т.В. «Стратегічний моніторинг та 

антикорупційний аудит в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, 

суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції» (Звіт додається). 

 

Ухвалили:  
2.1 Схвалити результати, представлені в анотованих звітах керівників за перший 

етап, термін виконання якого закінчується в 2015 р. 

2.1 Звітну документацію передати у науково-дослідну частину ХНУГХ ім. О.М. 

Бекетова до 31.12.2015 р. 

 

Результати голосування 

За –«16»; Проти – «0»; Утрималось – «0». 

 

3.1 Слухали: 

Завідувача  кафедри "Містобудування", доктора архітектури Древаль І.В. про 

розробку науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план 

м.Новомосковськ, Дніпропетровської обл.» виконаного на замовлення ТОВ «Інститут 

ХарківПроект», відповідно до договору №17568.  

Законодавчою базою для розробки і впровадження історико-архітектурного 

опорного плану є ДБН Б.2.2-3:2012. Склад та зміст історико-архітектурного опорного 

плану населеного пункту. 

Першим етапом розроблення графічних матеріалів є лист історико-архітектурного 

опорного плану м. Новомосковськ, виконаного у масштабі 1:5000.  

Другим етапом графічних матеріалів є лист структури природного  ландшафту 

міста Новомосковськ, виконанного у масштабі 1:10000. 

Пояснювальна записка до історико-архітектурного опорного плану 

м.Новомосковськ містить результати наукових досліджень історії розвитку населеного 

місця та складається  зі "Вступу" та наступних розділів: 

Розділ 1. Історичний та планувальний розвиток населеного пункту; 



Розділ 2. Аналіз існуючої історико-архітектурно-будівної ситуації населеного 

пункту;  

Розділ 3. Комплексна історико-культурна оцінка території населеного пункту. 

У розділі "Історичний та планувальний розвиток  населеного пункту" розміщена 

коротка історична довідка та природні особливості місцевості, що визначають 

своєрідність планування та просторову забудови м.Новомосковськ. Виявлені основні 

етапи розвитку історичного планування та планування забудови м. Новомосковськ. 

У розділі "Аналіз існуючої архітектурно-містобудівної ситуації" проаналізована 

існуюча планувальна структура міста. Виявлені архітектурно-художні особливості 

історичної забудови та складена характеристика елементів історичного озеленення та 

благоустрою міста. Також описана архітектурно-просторова композиція та пейзажно-

видова структура історичного центру міста Новомосковськ. 

У розділі " Комплексна історико-культурна оцінка території населеного пункту" 

визначена узагальнена оцінка культурної спадщини м.Новомосковськ. Описані історико-

культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, об'єкти природно-

заповідного фонду. 

Також проаналізовані зони охорони пам'яток культурної спадщини, що є діючими 

на час складання історико-архітектурного опорного плану. 

Зазначена загальна характеристика історичних ареалів м.Новомосковськ, які 

потребують відповідного режиму забудови. 

Текстова частина історико-архітектурного опорного плану містить графічні 

матеріали основного креслення, схеми, що доповнюють і обґрунтовують основне 

креслення та визначення меж історичних ареалів міста, фото ілюстрації. 

До складу пояснювальної записки додані списки нерухомих об'єктів культурної 

спадщини різних видів та категорій, списки використаних документів. 

 

Ухвалили:  
3.1 Схвалити результати, представлені в науково-проектній документації. 

3.2 В цілому представлені матеріали  науково-проектної документації «Історико-

архітектурний опорний план м.Новомосковськ, Дніпропетровської обл.», виконанані на 

замовленя ТОВ «Інститут ХарківПроект» можуть бути рекомендовані на розгляд 

містобудівної ради м.Новомосковськ. 

 

Результати голосування 

За –«16»; Проти – «0»; Утрималось – «0». 

 

3.2. Слухали: 

Проректора з наукової роботи проф. Харченко В.Ф. про нагородження працівників 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у 

створення лабораторії «Цифрового релейного захисту та автоматики», відкриття якої 

відбудеться  17 грудня 2015 р.. До нагородження пропонуються: 

1. Сухонос Марія Костянтинівна - начальнику науково-дослідної частини;  

2. Скалига Юрій Іванович провідний інженер Освітньо-виробничого центру «Сучасні 

технології в енергетиці»  

3. Грінін Олег Володимирович доцент кафедри «Систем електропостачання та 

електроспоживання міст» 

4. Калюжний Дмитро Миколайович доцент кафедри «Систем електропостачання та 

електроспоживання міст» 

5. Костенко Олександр Петрович – інженер кафедри «Систем електропостачання та 

електроспоживання міст»; 

6. Горбаньов Микита Дмитрійович – лаборант Освітньо-виробничого центру 

«Сучасні технології в енергетиці»; 

7. Якунін Олексій Анатолійович – інженер кафедри «Систем електропостачання та 

електроспоживання міст»; 



 


