Рішення Вченої ради
від 30.11.2016 року
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо підсумків набору
здобувачів вищої освіти на 3 науково-освітній рівень в 2016/2017 н.р.
Стан

виконання

кандидатських

і

докторських

дисертацій

співробітниками НФаУ ухвалити:
1. Прийняти до уваги нові вимоги підготовки докторів філософії згідно
Постанови КМ України № 261 від 23.03.2016 р.
Відп.: зав. кафедр;
керівники кандидатських дисертаційних робіт
Термін: постійно
2. Прийняти до уваги нові вимоги підготовки докторів наук згідно
Постанови КМ України № 261 від 23.03.2016 р.
Відп.: зав. кафедр;
керівники докторських дисертаційних робіт
Термін: постійно
3. Згідно Постанови КМ України № 261 від 23.03.2016 р. протягом 2
місяців з початку занять затвердити теми кандидатських та докторських
дисертацій на Вченій Раді. Підготувати пакет документів для затвердження
на Вченій раді НФаУ тем робіт.
Відп.: аспіранти;
зав. аспірантурою;
вчений секретар Вченої ради НФаУ
Термін: грудень 2016 р., січень 2017 р.
4. Керівникам дисертаційних робіт при плануванні роботи розглянути
необхідність другого керівника кандидатської дисертації (Постанова КМ
України № 261 від 23.03.2016 р.).
Відп.: керівники кандидатських дисертаційних робіт
Термін: постійно

5. Забезпечити виконання робіт та захист дисертацій до 01 січня 2019 р.
аспірантів та здобувачів, які вступили до аспірантури до 01 січня 2016 року.
Відп.: керівники дисертаційних робіт
Термін: до 01.01. 2019 р.
6. Передбачити можливість захисту дисертаційних робіт у спеціалізованих
радах інших ВНЗ аспірантів і здобувачів, які вступили до аспірантури до 01
січня 2016 року.
Відп.: керівники дисертаційних робіт
Термін: до 01.01. 2019 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо порядку заповнення
е-декларації ухвалити:
1. Кожному декларанту отримати посилені сертифікати ключів
електронних цифрових підписів.
Відп.: декларанти
Термін: до 23.12.2016 р.
2. Зареєструватися у системі електронного декларування на офіційному
сайті НАЗК.
Відп.: декларанти
Термін: до 31.01.2017 р.
3. Заповнити чернетки е-декларацій та подати остаточні варіанти.
Відп.: декларанти
Термін: до 01.04.2017 р.
Заслухавши і обговоривши інформацію щодо результатів роботи
програми «Антиплагіат» в 2016 році ухвалити:
1. Прийняти до уваги результати перевірки документів на плагіат в НФаУ
протягом 2016 р.

2.

Прийняти

до

уваги

інформацію

щодо

контролю

випускових

студентських робіт на плагіат МОН України та іншими державними
органами в галузі освіти.
3. Взяти під особистий контроль та забезпечити виконання випускових
робіт студентів НФаУ згідно з «Положенням про заходи щодо запобігання
випадків академічного плагіату в НФаУ».
Відп.: зав. кафедр
Термін: постійно
4. При перевірці студентських випускових робіт дотримуватись вимог
«Положення про заходи щодо запобігання випадків академічного плагіату в
НФаУ».
Відп.: проректор з наукової роботи Крутських Т.В.
Термін: постійно
Заслухавши і обговоривши інформацію щодо звіту докторантів:
доцента Бондарева Євгена Володимировича, доцента Зупанець Катерини
Олександрівни, доцента Кайдалової Альбіни Володимирівни, доцента
Федченкової Юлії Анатоліївни про стан виконання докторських
дисертацій ухвалити:
Звіти докторантів затвердити.
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо надання творчої
відпустки для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня
доктор наук доценту кафедри педагогіки та психології Лутаєвій Т.В.
ухвалити:
Доценту кафедри педагогіки та психології ІПКСФ, кандидату
педагогічних наук, ЛУТАЄВІЙ Тетяні Василівні надати творчу відпустку
для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з
11.01.2017 року до 10.07.2017 року на підставі наданої заяви, рекомендації
та мотивованого висновку кафедри педагогіки та психології ІПКСФ

(протокол №2 від 05.10.2016р.) про доцільність надання творчої відпустки зі
збереженням середньої заробітної плати відповідно Постанови Кабінету
Міністрів України №45 від 19.01.1998р. «Умови, тривалість, порядок надання
та оплати творчих відпусток». Тема докторської дисертації «Педагогічна й
громадсько-просвітницька діяльність науковців Слобожанщини - фундаторів
медичної та фармацевтичної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття)»
затверджена 11.12.2012р. на засіданні кафедри історії педагогіки та
порівняльної

педагогіки

Харківського

національного

педагогічного

університету ім. Г.С. Сковороди, науковий консультант – член-кореспондент
НАПН України, проф. Троцко А.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження
відкорегованої назви теми дисертації здобувачам НФаУ ухвалити:
1. Здобувачу кафедри фармакоінформатики, кандидату фізикоматематичних наук ПОГОРЄЛОВУ Станіславу Вікторовичу у зв`язку з
одержаними

результатами

дисертаційного

дослідження

скореговану назву теми докторської дисертації

затвердити

«Теоретичні

основи

визначення характеристик перетворення тонкодротяних болометричних
датчиків енергетичних параметрів лазерного випромінювання» замість
раніше затвердженої теми «Абсолютне калібрування тонкодротяного
платинового

болометра

енергії

імпульсу

потужного

лазерного

випромінювання» (затверджена Вченою радою радіофізичного факультету
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 17.06.2003р.
протокол №6).
2. Здобувачу кафедри патологічної фізіології, кандидату біологічних
наук РИБАК Вікторії Анатоліївні у зв`язку з одержаними результатами
дисертаційного дослідження затвердити скореговану назву теми докторської
дисертації «Фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів на основі
густого

екстракту

затвердженої

теми

квасолі

для

лікування

«Експериментальне

діабету»

замість

обгрунтування

раніше

використання

фітопрепаратів

для

корекції

ускладнень

метаболічного

синдрому»

(затверджена Вченою радою НФаУ 28.04.2014р. протокол № 9, науковий
консультант – д.б.н., проф. Малоштан Л.М., термін виконання 2011-2015
роки).
3.

Здобувачу

Леонідівні

у

кафедри

зв`язку

з

аналітичної

одержаними

хімії

ШКАРЛАТ

результатами

Галині

дисертаційного

дослідження затвердити скореговану назву теми кандидатської дисертації
«Розробка

та

валідація

методик

аналітичної

діагностики

отруєнь

метронідазолом» замість раніше затвердженої теми «Хіміко-токсикологічне
дослідження кленбутеролу» (затверджена Вченою радою НФаУ 30.08.2011р.
протокол № 1, науковий керівник – д.фарм.н., доц. Клименко Л.Ю., термін
виконання 2011-2016 роки).
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо подовження терміну
роботи над докторською дисертацією здобувачу кафедри фізичної та
колоїдної хімії Бондаренко Н.Ю. ухвалити:
Здобувачу

кафедри

фізичної

та

колоїдної

хімії,

кандидату

фармацевтичних наук БОНДАРЕНКО Наталії Юріївні у зв`язку з
розширенням обсягу дисертаційного дослідження перенести до 31.12.2018р.
роботу над докторською дисертацією на тему «Застосування кінетичних
методів у фармацевтичному аналізі» (затверджена Вченою радою НФаУ
27.10.2010р.

протокол

№5,

науковий

консультант

–

д.х.н.,

проф.

Блажеєвський М.Є., термін виконання 2010-2016 рр.).
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо зняття з плану
підготовки науково-педагогічних кадрів виконання здобувачами НФаУ
докторських дисертацій ухвалити:
1. Зняти з плану виконання докторської дисертації доцента кафедри
промислової фармації СІЧКАР Антоніни Анатоліївни на тему «Розробка
складу і технології комбінованих твердих лікарських форм протизапальної та

репаративної дії з похідними Д-(+)-глюкозаміну» (затверджена Вченою
радою НФаУ 26.04.2006р. протокол №8, термін виконання 01.12.200530.11.2008 роки, науковий консультант-проф. Пашнєв П.Д.) у зв`язку з
необхідністю розширення напрямку досліджень.
2. Зняти з плану виконання докторської дисертації доцента кафедри
соціальної фармації КАРПЕНКО Лілії Анатоліївни на тему «Створення та
дослідження нових видів пакування для лікарських засобів з використанням
полімерних матеріалів» (затверджена Вченою радою НФаУ 15.12.2005р.
протокол №5, термін виконання 2006-2010 роки, науковий консультант-проф.
Дем`яненко В.Г.) у зв`язку зі зміною тематики досліджень.
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження
«Положення про школу професійної майстерності викладача НФаУ»
ухвалити:
Затвердити
викладача НФаУ».

«Положення

про

школу

професійної

майстерності

