ВЧЕНІЙ РАДІ ФАКУЛЬТЕТУ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ –
П’ЯТЬ РОКІВ
Сучасний університет – це гарно організована та складна робота багатьох факультетів. Кожний факультет існує як основний організаційний і
навчально-науковий підрозділ університету. Факультет інтегральної підготовки (ФІП) Національного технічного університету «ХПІ» вже багато років здійснює організацію навчання за двома спеціальностями водночас – за
денною та заочною формами. З 2008 року факультет очолює декан проф.
Кіпенський А.В.
У 2009 р. до складу факультету були введені три кафедри: кафедра
права, кафедра філософії та кафедра етики, естетики та історії культури,
діяльність яких спрямована на гуманітарну підготовку студентів всього
університету, проведення наукової, виховної та організаційної роботи. Згідно з «Положенням НТУ «ХПІ» про факультет» на ФІП було створено
вчену раду під головуванням декана проф. Кіпенського А.В. Перший склад
вченої ради було затверджено наказом ректора НТУ «ХПІ» проф. Товажнянського Л.Л. від 15 липня 2009 року.
Вчена рада факультету є колегіальним органом управління, тому до
її складу входять як за посадами, так й виборні представники з різних кафедр факультету. Сьогодні до вченої ради факультету інтегральної підготовки окрім декана входять його заступники – ст. викладач Прохоренко О.В., доц. Горбунов М.П. та доц. Годзь Н.Б., завідуючі кафедрами –
проф. Перевалова Л.В., проф. Тарароєв Я.В., доц. Петутіна О.О., голова
профбюро факультету ас. Ткачов М.М. та учений секретар ради доц. Вандишева-Ребро Н.В. До складу вченої ради входять також науковопедагогічні працівники, які були обрані на конференції колективу факультету за пропозиціями кафедр. Серед них доц. Бардін О.М., проф. Дольська О.О., доц. Кузьменко О.В. Крім того, до вченої ради факультету свого
часу були обрані представники випускаючих кафедр: Єршова Н.Ю. (каф.
економічного аналізу та обліку), викладач Писаренко З.О. (каф. ділової
іноземної мови та перекладу). Технічним секретарем ради призначено інженера деканату Пухаренко А.І.
Спектр питань, які розглядаються на засіданнях вченої ради факультету є доволі широким, але можна визначити ті, що найбільш часто обговорюються – ці питання пов’язані з навчальною, науково-дослідною та виховною роботою. Періодично декан та його заступники звітують про підсумки нового набору студентів, хід ліквідації академічних заборгованостей, переддипломну практику, дипломне проектування та захисти студентами дипломних проектів і робіт. Куратори академічних груп доповідають
про проведені організаційно-виховні заходи. Завідуючи кафедрами виносять на розгляд вченої ради проекти навчальних планів та програм, звітують про навчально-методичну та науково-дослідну роботу кафедр. Викла________________________________________________________________
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дачі, які працюють над дисертаційними роботами, доповідають про свої
здобутки. Дуже важливою є також робота вченої ради факультету, яка
пов’язана з обговоренням кадрових питань – це проведення конкурсів та
обрання на посади, присвоєння вчених звань, підвищення кваліфікації
професорсько-викладацького складу факультету та багато іншого.

Вчена рада факультету інтегральної підготовки

16 вересня 2014 р. відбулося урочисте засідання вченої ради факультету інтегральної підготовки, яке було присвячене її п’ятій річниці. Голова
вченої ради проф. Кіпенський А.В. поздоровив усіх присутніх з ювілеєм та
вручив їм подяки і грамоти за багаторічну плідну працю у складі ради.
Секретар вченої ради ФІП
доц. Н.В. Вандишева-Ребро

70 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
28 октября 2014 г. исполнилось 70 лет со дня освобождения Украины
от немецко-фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны. Эта война нанесла колоссальный урон всем народам европейских государств и Советского Союза. Только в Украине погибло 8,5 миллиона человек, их них 5,5 миллиона – мирных жителей. Фашистские оккупанты
сильно разрушили большую часть городов и поселков, уничтожили свыше
28 тысяч сел и деревень, лишив жилья 10 миллионов человек. В руины были превращены свыше 16 тысяч промышленных предприятий и более
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