РІШЕННЯ
Вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» від 24.12.2015 року, протокол №7
з питання «Звіт про науково-педагогічну діяльність
Навчально-наукового інституту металургії та зварювання»
1. Визнати роботу Навчально-наукового інституту металургії та
зварювання (ННІМтаЗ) за звітний період задовільною.
2. На засіданні Вченої Ради ННІМтаЗ розглянути питання і затвердити
додаток до програми розвитку зарубіжного співробітництва та участі в
міжнародних проектах кафедр зварювального та металургійного факультетів.
Розглянути та затвердити кандидатури від кафедр для співпраці з
міжнародним відділом ДВНЗ «ПДТУ».
Відповідальні: директор ННІМтаЗ.
Термін: березень 2016 р.
3. Завідувачам кафедр, науковим керівникам аспірантів вжити заходи
для своєчасної підготовки захисту дисертаційних робіт відповідно до вимог
МОН України.
Відповідальні: Ленцов І. А., зав. кафедрами, наукові керівники
аспірантів.
Термін: грудень 2016 р.
4. Продовжити роботу і систематично розглядати на засіданнях Вченої
ради ННІМтаЗ питання щодо впровадження наукових розробок на
промислових підприємствах Маріуполя та України, звернувши особливу
увагу на роботи з підвищення обороноздатності України.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: грудень 2016 р.
5. Проаналізувати на засіданні Вченої ради УНІМіС причини
зменшення в 2015 році кількості публікацій у спеціальних і закордонних
виданнях, розробити конкретні заходи щодо збільшення кількості зарубіжних
публікацій.
Відповідальні: директор УНІМіС, завідувачі кафедр.
Термін: квітень 2016 р.
6. Вжити заходи щодо активізації підготовки докторських дисертацій з
металургійних спеціальностей. Заслухати на міжкафедральному семінарі
ННІМтаЗ матеріали з докторських дисертацій Іванова В. П. і Кривенка С. В.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін: березень 2016 р.
7. Розробити нові форми проведення агітаційної роботи серед
школярів, учнів профтехучилищ, коледжів з метою забезпечення конкурсу на

спеціальності факультетів ННІМтаЗ і виконання планів прийому на 20162017 навч. рік.
Відповідальні: декани, завідувачі кафедр.
Термін: 2015/2016 навч. рік.
8. Вченій раді ННІМтаЗ взяти під систематичний контроль питання
впровадження нових напрямків і спеціальностей підготовки бакалаврів,
спеціалістів,
магістрів;
підготовки
навчальних
планів,
освітньо - кваліфікаційних програм.
Відповідальні: декани факультетів.
Термін: червень 2016 р.
9. Проаналізувати результати акредитації спеціальностей кафедр
ННІМтаЗ, затвердити конкретні плани щодо усунення недоліків, подальшого
вдосконалення навчального процесу з метою підвищення якості підготовки
випускників.
Відповідальні: директор УНІМіС, завідувачі кафедр.
Термін: березень 2016 р.
10. Розробити і реалізувати загальноінститутську програму створення
нових наукових розробок в інтегрованих галузях металургії і зварювання,
стимулювати молодих учених.
Відповідальні: директор УНІМіС
Термін: грудень 2016 р.
11. Сформувати банк розробок учених ДВНЗ «ПДТУ» з метою їхньої
пропаганди за кордоном.
Відповідальні: Ленцов І. А.
Термін: травень 2016 р.
12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
проректора з наукової роботи Ленцова І. А.

