
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Вченої ради інженерно-технологічного факультету 

12 лютого 2019 року 

 

ПРИСУТНІ: 16 з 21 членів Вченої Ради, запрошені науково-педагогічні працівники 

факультету. 

ПРИСУТНІ: голова Вченої Ради, декан ІТФ – доцент Довжик М.Я.; члени: завідувачі кафедр, 

професори – Тарельник В.Б., Яковлєв В.Ф., доценти – Розуменко А.М. Саржанов О.А., 

Семірненко Ю.І., Зубко В.М., Хурсенко С.М., Герасименко В.О., професори Павлюченко А.М., 

Лобода В.Б., заступники декана – доцент Соларьов О.О., ст.викладач Волошко Т.П., ст.викладач 

Головченко Г.С., відповідальна за профорієнтаційну роботу на факультеті ст.викладач 

Семерня О.В.; студентський декан Данілов С.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про подання кандидатури завідувача кафедри «Технічного сервісу» д.т.н., професора 

Тарельника В.Б. на присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 

2. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри «Проектування технічних систем» к.т.н. 

Захаровій Т.М. 

3. Про відрахування Федина В.М. із аспірантури. 

4. Про виконання наукової роботи викладачів факультету за період з 1вересня 2018 року по 12 

лютого 2019 року. 

5. Про виконання профорієнтаційної роботи викладачів факультету у І семестрі 2018-2019 

навчального року. 

6. Про розгляд та схвалення навчальних та робочих навчальних планів 2019-2020 навчальний 

рік. 

7. Про зміну гаранта ОПП «Система точного землеробства» 

 

1.СЛУХАЛИ: голову Вченої ради інженерно-технологічного факультету Довжика М.Я., який 

представив до розгляду кандидатуру завідувача кафедри «Технічного сервісу» д.т.н., професора 

Тарельника В’ячеслава Борисовича на присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і 

техніки України». Довжик М.Я. надав характеристику наукової діяльності Тарельника В.Б., 

висвітлив його наукові заслуги та досягнення. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 16, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛОСЬ – 0 

УХВАЛИЛИ: клопотати перед вченою радою СНАУ підтримати кандидатуру завідувача 

кафедри «Технічного сервісу» д.т.н., професора Тарельника В.Б. на присвоєння почесного 

звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 

 

2. СЛУХАЛИ: голову Вченої ради інженерно-технологічного факультету Довжика М.Я. про те, 

що Захарова Т.М. має стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV 

рівня акредитації 5 років 5 місяців (на 01.02.2019 р.), у тому числі у даному навчальному 

закладі – 3 роки 5 місяців (на 01.02.2019 р.). З 01 вересня 2015 р. по 31 серпня 2018 р. 

працювала на посаді доцента кафедри проектування технічних систем. Здобувач отримала 

сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою на рівні 

В2 ECL, у 2018 році. Захарова Т.М. опублікувала 71 наукову і навчально-методичну працю, з 

яких 57 наукових та 14 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, 

опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту 

кандидатської дисертації опубліковано 35 праць, з них 21 наукова та 14 навчально-методичного 

характеру, у т.ч. 7 статей у фахових виданнях та 1 у періодичному виданні, яке включене до 

наукометричної бази Scopus. Приймала участь у 36 конференціях, у тому числі у міжнародній 

науково-практичній конференції «Prospects for the development of technical sciences in EU 

countries and Ukraine», яка проходила у місті Wloclawek (Польща) у 2018 році. За результатами 

конференції опубліковано статтю. Веде лекційні та практичні заняття з курсів «Нарисна 

геометрія та комп’ютерна графіка», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна 

графіка (спецкурс)», «Креслення» на високому науково-методичному та педагогічно-виховному 

рівні. До роботи ставиться сумлінно. Бере участь у методичному забезпеченні навчального 

процесу, здійснює керівництво дипломним проектуванням, науково-дослідною роботою 

студентів, готує навчально-методичні комплекси, робочі навчальні програми, навчальні 



програми з дисциплін, тексти лекцій, тестові завдання тощо. Довжик М.Я. запропонував 

схвалити звіт Захарової Т.М. і рекомендувати її на присудження вченого звання доцента 

кафедри «Проектування технічних систем». 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 16, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛОСЬ – 0 

УХВАЛИЛИ: Клопотати перед Вченою радою Сумського НАУ про присвоєння Захаровій Т.М. 

вченого звання доцента кафедри «Проектування технічних систем». 

3. СЛУХАЛИ: голову Вченої ради інженерно-технологічного факультету Довжика М.Я. про 

відрахування за сімейними обставинами аспіранта першого року навчання Федина В.М. із 

аспірантури на підставі заяви аспіранта, висновку керівника, доцента Коноплянченка Є.В., та 

відповідного рішення кафедри «Технічного сервісу» (протокол №10 від 04.02.2019 р.). 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 16, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛОСЬ – 0 

УХВАЛИЛИ: Клопотати перед Вченою радою Сумського НАУ про відрахування аспіранта 

першого року навчання Федина В.М. із аспірантури. 

 

4. СЛУХАЛИ: звіти з наукової роботи викладачів Кравченка О.В., Барабаша Г.І., Бойка М.А., 

Колодненка В.М., Смолярова Г.А., Саржанова О.А. 

УХВАЛИЛИ: визнати роботу з науки викладачів Кравченка О.В., Барабаша Г.І., Бойка М.А., 

Колодненка В.М., Смолярова Г.А., Саржанова О.А. задовільною. Рекомендувати викладачам 

звернути особливу увагу на вимоги контрактів щодо опублікування статей у  ауко метричних 

базах Scopus та Web of Science. Зобов’язати викладачів подати не менше однієї статті для 

опублікуванні у Віснику СНАУ. Проконтролювати виконання зазначених рекомендацій на 

наступному засіданні Вченої ради ІТФ. 

 

5. СЛУХАЛИ: звіти з профорієнтаційної роботи викладачів Мікуліної М.О., Барабаша Г.І., 

Кравченка В.О., Бойка М.А., Барсукової Г.В., Смолярова Г.А., Рясної О.В., Рибенко І.О., 

Захарової Т.М., Білоуса А.В., Колодненка В.М. 

УХВАЛИЛИ: визнати роботу з профорієнтації викладачів Мікуліної М.О., Кравченка В.О., 

Барсукової Г.В., Рясної О.В., Колодненка В.М. задовільною. 

Рекомендувати викладачам Барабашу Г.І., Бойку М.А., Смолярову Г.А., Рибенко І.О., 

Захаровій Т.М., Білоусу А.В. вжити негайних заходів щодо налагодження та покращення 

профорієнтаційної роботи у закріплених за ними міських та районних навчальних закладах. 

Повторно заслухати звіти викладачів Барабаша Г.І., Бойка М.А., Смолярова Г.А., Рибенко І.О., 

Захарової Т.М., Білоуса А.В. на наступному засіданні Вченої ради ІТФ. 

 

6. СЛУХАЛИ: заступника декана з навчальної роботи Волошка Т.П. з інформацією про розгляд 

та схвалення навчальних та робочих навчальних планів на 2019-2020 навчальний рік. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити навчальні та робочі навчальні плани на 2019-2020 н.р. 

 

7.СЛУХАЛИ: голову Вченої ради інженерно-технологічного факультету, декана ІТФ 

Довжика М.Я., який інформував присутніх про те, що у зв’язку з рекомендацією Міністерства 

освіти і науки України, гарантом усіх ОПП факультету був обраний д.т.н., професор Тарельник 

В.Б.. Після додаткових роз’яснень МОН, щодо вимог формування ОПП і про те, що один гарант 

може бути лише на одній програмі, був замінений гарант ОПП «Система точного 

землеробства» на к.т.н., доцента Зубка В.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Керуючись рекомендацією та додатковими роз’ясненнями Міністерства освіти і 

науки України, клопотати перед Вченою радою СНАУ про затвердження к.т.н., доцента Зубка 

В.М. гарантом ОПП «Система точного землеробства». 

 

Голова Вченої Ради факультету 

к.т.н., доцент        М.Я. Довжик 

 

Секретар         С.М. Хурсенко 


