
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій 

 

ПЛАН  

роботи вченої ради факультету технічних систем  

та енергоефективних технологій  

на 2017–2018 н. р. 

 

Голова вченої ради О. Г. Гусак 

Секретар вченої ради І. В. Павленко 

 

07 вересня 2017 р. 

1. Затвердження плану роботи вченої ради факультету технічних систем та 

енергоефективних технологій на 2017–2018 н. р. 

     Доповідач – доц. Гусак О. Г. 

2. Надання рекомендації до участі у конкурсі наукових проектів на призначення щорічних 

грантів Президента України докторам наук. 

     Доповідач – доц. Савченко Є. М. 

3. Атестування аспірантів і докторантів. 

     Доповідач – доц. Савченко Є. М. 

 

05 жовтня 2017 р. 

1. Підсумки роботи у 2016–2017 н. р. та основні завдання на  

2017–2018 н. р. щодо формування контингенту осіб, які навчаються за усіма освітньо-

уваліфікаційними рівнями, курсами, формами навчання. 

     Доповідач – доц. Гусак О. Г. 

2. Затвердження тем кандидатських дисертацій та індивідуальних планів навчання в 

аспірантурі. 

     Доповідач – доц. Савченко Є. М. 

 

02 листопада 2017 р. 

1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень на 

факультеті технічних систем та енергоефективних технологій та заходи щодо його 

подальшого розвитку. 

     Доповідач – доц. Євтухов В. Г. 

2. Підсумки участі студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2016–2017 н. р. 

     Доповідач – доц. Савченко Є. М. 

 

07 грудня 2017 р. 

1. Планування участі факультету технічних систем та енергоефективних технологій у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2017–2018 н. р. 

     Доповідач – доц. Савченко Є. М. 

2. Затвердження заключних звітів науково-дослідних робіт. 

     Доповідач – доц. Євтухов В. Г. 

3. Рекомендація до друку навчальної та наукової літератури. 

     Доповідач – доц. Павленко І. В. 

 



04 січня 2018 р. 

1. Звіт декана факультету технічних систем та енергоефективних технологій за 2017 р. 

     Доповідач – доц. Гусак О. Г. 

2. Звітування стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених. 

     Доповідач – доц. Євтухов В. Г. 

 

01 березня 2018 р. 

1. Стан та завдання щодо поширення міжнародної діяльності факультету технічних систем та 

енергоефективних технологій, зокрема діяльності з навчання іноземних студентів та 

організації академічної мобільності осіб, що навчаються, та співробітників факультету. 

     Доповідач – доц. Іванов В. О. 

2. Затвердження плану роботи Експертних рад роботодавців на 2017–2018 н. р. 

     Доповідач – доц. Савченко Є. М. 

 

05 квітня 2018 р. 

1. Організація роботи наукового товариства студентів, аспірантів і молодих вчених 

факультету технічних систем та енергоефективних технологій. 

     Доповідач – Настенко О. В. 

2. Попередні результати участі факультету технічних систем та енергоефективних 

технологій у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 н. р. 

     Доповідач – доц. Євтухов В. Г. 

 

03 травня 2018 р. 

1. Призначення академічних стипендій Президента України та Голови Обласної державної 

адміністрації. 

     Доповідач – доц. Савченко Є. М. 

 

07 червня 2018 р. 

1. Інформація щодо попередніх результатів участі факультету технічних систем та 

енергоефективних технологій у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 н. р. 

     Доповідач – доц. Євтухов В. Г. 

2. Рекомендація до друку навчальної та наукової літератури. 

     Доповідач – доц. Павленко І. В. 

 

 

Голова вченої ради О. Г. Гусак 

 

Секретар вченої ради І. В. Павленко 


