
УХВАЛА 
 

ВЧЕНОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 

 

 від 06 квітня 2018р. 
Протокол №8 засідання Вченої ради 

ПРИСУТНІ: 45 із 57 членів Вченої ради 
ГОЛОВУЮЧИЙ: голова Вченої ради, ректор Університету, проф. Бабаєв В.М. 

СЕКРЕТАР: вчений секретар ради, доц. Тугай Д.В. 
 Вчена рада затверджена 29 серпня 2013 р. Наказ № 185-01 

 

Заслухавши звіт керівника ТЦГ «Управління наукою», проректора з 

наукової роботи Університету, проф. Сухонос М.К. щодо результатів наукової 

діяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за 2017 рік та про виконання 

Стратегічного  плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Вчена рада 

ухвалила: 
 

1. Інформацію проректора з наукової роботи Сухонос М.К. прийняти до 

відома. 
 

2. З метою підготовки до Державної атестації Університету з наукової 

діяльності за напрямами – гуманітарні науки і мистецтво, суспільні науки, 

технічні науки: 
 

 2.1. Завідувачам кафедр, керівникам наукових центрів та лабораторій: 

- посилити роботу щодо виконання госпдоговірних і держбюджетних 

тематик та участі у міжнародних програмах, грантах; 

        Термін – протягом 2018 р. 

 - забезпечити підготовку та провести державну атестацію (міжнародну 

сертифікацію) лабораторій і наукових центрів; 

        Термін – грудень 2018 р.  

 2.2. Завідувачам кафедр: 

 - посилити контроль за якістю підготовки аспірантів і докторантів та 

забезпечити виконання плану на 2018 рік щодо захисту кандидатських й 

докторських дисертацій; 

Термін – протягом 2018 р. 

 - організувати роботу з науковими установами НАН України щодо 

сумісної підготовки аспірантів й докторантів; 

        Термін – протягом 2018 р. 

 - активізувати роботу щодо збільшення кількості публікацій статей у 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних SciVerse 

Scopus, Web of Science. 

        Термін – постійно. 

 2.3. Начальнику науково-дослідної частини: 
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- створити робочу групу з проведення атестації й сертифікації наукових 

центрів та лабораторій; 

        Термін – квітень 2018 р. 

 - організувати роботу з підготовки наукових видань Університету для 

проходження процедури включення їх до Переліку фахових видань за 

категорією «Б» згідно Наказу МОН №32 від 15.01.2018 р.; 

        Термін – 05.05.2018 р. 

 2.4. Директору навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої 

кваліфікації, головам спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій: 

 - провести аналіз та надати пропозиції у письмовій формі щодо 

перспектив створення постійно діючих спеціалізованих вчених рад, 

проходження ними акредитації у НАЗЯВО згідно постанови КМУ від 

23.03.2016 р. 

        Термін – 01.06.2018 р. 

 

3. Контроль за виконання рішення Вченої ради покласти на проректора 

з наукової роботи, проф. Сухонос М.К. 

 

 

 

 

ГОЛОВА  
ВЧЕНОЇ РАДИ      В.М. Бабаєв 
 
 
 
ВЧЕНИЙ  

                СЕКРЕТАР РАДИ      Д.В. Тугай 




