
УХВАЛЕНО
Київського національного 

технологій та дизайну 
від 28 квітня 2021р. 
Голова Вченої ради 

Іван ГРИЩЕНКО

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
«Про підготовку докторів філософії в університеті в розрізі змін чинного

законодавства»

З метою організації підготовки докторів філософії та докторів наук в 
університеті

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Інформацію про організацію підготовки докторів філософії в 

університеті в розрізі змін чинного законодавства проректора Ганущак- 
Єфіменко Л.М. взяти до відома.

2. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедр та 
гарантами освітньо-наукових програм:

2.1. На вчених радах проаналізувати інформацію підготовки докторів 
філософії в університеті в розрізі змін чинного законодавства, та відповідно 
проаналізувати контингент і готовність дисертаційних робіт 
аспірантів 2022 року випуску для підготовки плана-заявки на акредитацію 
ОНП через НАЗЯВО.

2.2. Завідувачам кафедр зосередити увагу на підвищенні публікаційної 
активності НПГІ у виданнях, що індексується у наукометричних базах даних 
8сориз та/або \УеЬ оГ Зсіепсе, для забезпечення формування складу разових 
спеціалізованих вчених рад здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

Термін виконання -  постійно
3. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора 

з наукової та інноваційної діяльності Ганущак-Єфіменко Л.М.

Наталія ПЕРВАЯ



УХВАЛЕНО

РІШЕННЯ В Ч Е Н О Г т д їГ '
«Про запровадження системи ключових показників ефективності в 

контрактах заступників керівника університету га керівників
структурних підрозділів»

Заслухавши інформацію ректора про запровадження системи ключових 
показників ефективності в контрактах заступників керівника університету та 
керівників структурних підрозділів Вчена рада

1. Інформацію ректора щодо виконання цільових показників діяльності 
факультетів/інститутів взяти до відома та виконання.

2. Начальнику відділу кадрів Зінченко О.В. завершити внесення виконання 
цільових показників до контрактів проректорів та деканів 
факультетів/директорів інститутів в межах терміну їх дії додатковою 
угодою до контракту.
Термін виконання  -  до 25.03.2021.

3. Деканам факультетів / директорам інститутів здійснити розподіл цільових 
показників за кафедрами та надати інформацію до відділу кадрів.
Термін виконання -  до 24.03.2021.

4. Начальнику відділу кадрів Зінченко О.В. внести виконання цільових 
показників до контрактів в межах терміну їх дії додатковою угодою до 
контракту завідувачів кафедр.
Термін виконання -  до 31.03.2021.

5. Проректору Моргулець О.Б. виконання цільових показників 
факультетів/інститутів взяти під особистий контроль і звітувати ректору 
про їх виконання.
Термін виконання -  згідно з графіком (наказ від 11.03.2021 №69).

УХВАЛИЛА:

Учений секретар


