
До протоколу №9
засідання вченої ради університету             

від 26.05.2015 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з НП АГР РИЖКОВА О.М. «Про 
роботу АГЧ університету по забезпеченню навчального процесу у 2015-2016 н.р.», вчена рада

ПОСТАНОВИЛА:
1. Інформацію проректора з НПАГР РИЖКОВА О.М. взяти до відома.
2. Адміністративно-господарській частині прийняти необхідні заходи з підготовки

навчальних корпусів, аудиторій, гуртожитків та допоміжних служб до нового навчального року.
Відповідальний: проректор з НП АГР РИЖКОВ О.М. 
Термін: до 25.08.2015 р.
3. Завідувачам кафедр, керівникам допоміжних служб уточнити з АГЧ узгоджений план 

по підготовці матеріально-технічної бази до нового навчального року та забезпечити його спільне 
виконання.

Відповідальні: проректор з НП АГР РИЖКОВ О.М., завідувачі кафедр, керівники 
допоміжних служб.

Термін: до 25.08.2015 р.
4. АГЧ забезпечити виконання замовлень кафедр і наукової бібліотеки щодо 

укомплектування навчальних аудиторій та читальних залів меблями власного виробництва.
Відповідальний: проректор з НП АГР РИЖКОВ О.М.
Термін: до 01.12.2015 р.
5. Провести обслуговування газової котельні (котлів, газового обладнання,

засувок), державну повірку контрольно-вимірювальних пристроїв та ремонт мереж 
теплопостачання для сталого проведення опалювального сезону 2015-2016р.р.

Відповідальний: головний інженер ЯВОРСЬКИЙ А.В. 
Термін: до 01.10.2015 р.
6. З метою підготовки матеріально-технічної бази та енергетичного

обладнання до роботи у новому учбовому 2015-2016 році, економії паливно-енергетичних
ресурсів:

- провести реконструкцію теплопостачання навчального корпусу № 3, навчальної аудиторії 
1.127;

- встановити лічильники електроенергії в усіх навчальних корпусах;
- провести ревізію лічильників тепла, водомірів та електричних приладів;
- постійно контролювати дотримання лімітів споживання електроенергії та води в 

гуртожитках та окремих об'єктах;
Відповідальний: головний інженер ЯВОРСЬКИЙ А.В., зам. проректора з НП АГР БІТЯН

М.Т.
Термін: до 01.09.2015 р.
7. Бухгалтерії передбачити кошти на фінансування робіт по підготовці до

нового навчального року.
Відповідальний: головний бухгалтер КРУТІКОВА Т.О.
8. Контроль за виконанням постанови покласти на проректора з НП АГР РИЖКОВА О.М.
9 . Інформувати вчену раду про виконання постанови у листопаді 2015 р.

Голова вченої ради, професор В.М. КЮРЧЕВ

Секретар вченої ради, доцент С.М. РОЗУМЕНКО



До протоколу №9
засідання вченої ради університету                                        

від 26.05.2015 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора СКЛЯРА О.Г. 
«Про підготовку ліцензійних та акредитаційних справ в університеті», вчена рада 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Інформацію першого проректора доц. СКЛЯРА О.Г. взяти до відома.
2. Привести у відповідність до Постанови КМУ №266 від 26.04.2015 р. «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти» ліцензію щодо надання освітніх послуг 
університетом.

Термін: до 01.06.2016 року.
Відповідальні: перший проректор СКЛЯР О.Г., проректор з НПР       

ЛОМЕЙКО О.П.
3. Директорам ВСП університету провести ліцензування освітньої діяльності у 

коледжах щодо підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня молодшого 
бакалавра.

Термін: до 01.06.2016 року.
Відповідальні: директори ВСП.
4. Деканам факультетів та директорам ВСП університету проаналізувати та 

привести у відповідність до Ліцензійних умов кадрове, навчально-методичне, 
матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітнього процесу.

Термін: постійно.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., декани факультетів, 

директори ВСП.
5. Розробити та затвердити план ліцензування та акредитації напрямів і 

спеціальностей в університеті на 2015-2016 навчальний рік.
Термін: до 01.07.2015 року.
Відповідальні: перший проректор СКЛЯР О.Г.
6. Підготувати та подати на розгляд до Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти ліцензійні та акредитаційні справи.
Термін: згідно з планом ліцензування та акредитації напрямів і 

спеціальностей.
Відповідальні: перший проректор СКЛЯР О.Г., проректор з НПР      

ЛОМЕЙКО О.П., декани факультетів, зав. кафедр, директори ВСП.
7. Контроль за виконанням постанови покласти на першого проректора доц. 

СКЛЯРА О.Г.

Голова вченої ради, професор                                          В.М. КЮРЧЕВ

Секретар вченої ради, доцент            С.М. РОЗУМЕНКО



До протоколу №9 
засідання вченої ради університету                                               

від 26.05.2015 р.

Заслухавши та обговоривши доповідь художнього керівника ЦКіД 
КОЗИНЕЦЬ О.А. «Про роботу Центру культури і дозвілля ТДАТУ щодо виховної роботи із 
студентами університету»

ПОСТАНОВИЛА:
1 Інформацію художнього керівника ЦКіД КОЗИНЕЦЬ О.А. взяти до відома.
2 Посилити роботу щодо національно-культурного та патріотичного виховання студентів 

університету.
Термін: протягом навчального року.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., пом. ректора з ОВР ГРИЦАЄНКО І.М., 

директор ЦКіД РЯБІНІН С.Л., зав. каф. українознавства МАКСИМЕЦЬ О.М., директор НБ 
БІЛОЦЬКА О.М.

3 Систематично проводити роботу щодо залучення студентів університету та коледжів для 
участі в колективах художньої самодіяльності, творчих фестивалях і конкурсах різного рівня.

Термін: постійно.
Відповідальні: заст. деканів з виховної роботи факультетів, заст. директорів з виховної 

роботи ВСП, зав. масовим відділом ЦКіД ЛИСЕНКО Н.І., худ. керівник КОЗИНЕЦЬ О.А.
4 Продовжити роботу щодо участі художніх колективів університету в конкурсах

міжнародного, всеукраїнського і регіональних рівнів.
Термін: протягом навчального року.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., директор ЦКіД РЯБІНІН С.Л., 

худ. керівник КОЗИНЕЦЬ О.А.
5 Створити при ЦКіД «агітаційну групу» для проведення профорієнтаційної роботи.
Термін: до 01.10.2015р.
Відповідальні: худ. керівник КОЗИНЕЦЬ О.А., зав. масовим відділом ЦКіД 

ЛИСЕНКО Н.І.
6 Налагодити плідну співпрацю ЦКіД і студентських рад університету  щодо організації 

спільних культмасових заходів.
Термін: протягом навчального року
Відповідальні: зав. масовим відділом ЦКіД ЛИСЕНКО Н.І., голова студ. ради університету 

ЖМАК І.
7 Розробити інформаційний стенд те веб-сайт Центру культури і дозвілля університету.
Термін: 01.09.2015р.
Відповідальні: директор ЦКіД РЯБІНІН С.Л., пом. ректора з ОВР ГРИЦАЄНКО І.М., 

проректор з НПАГР РИЖКОВ О.М.
8 Посилити роботу щодо проведення культмасових заходів у ЦКіД з надання платних 

послуг та направити отримані кошти на покращення матеріальної бази Центру культури і дозвілля 
університету.

Термін: протягом навчального року.
Відповідальні: директор ЦКіД РЯБІНІН С.Л., проректор з НПАГР РИЖКОВ О.М., гол. 

бухгалтер КРУТІКОВА Т.О.
9 Контроль за виконанням постанови покласти на проректора з НПР 

ЛОМЕЙКА О.П.

Голова вченої ради, професор В.М. КЮРЧЕВ

Секретар вченої ради, доцент С.М. РОЗУМЕНКО


