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«Про проведення чергової атестації
працівників науково-дослідної
частини НТУ «ХПІ»

На виконання Закону України «Про наукову І науково-технічну
діяльність», постанови Кабінету Міністрів України № 1475 від 13.08.1999 р.
«Про затвердження положення про атестацію наукових працівників»,

НАКАЗУЮ
1 Провести чергову атестацію штатних наукових співробітників науково-
дослідної частини НТУ «ХПІ»
2. Для проведення атестації працівників НДЧ НТУ «ХПІ» створити
атестаційну комісію університету у складі

Голова атестаційної комісії - проректор з наукової роботи
МАРЧЕНКО Андрій Петрович,

Заступник голови комісії - завідувач науково-дослідної частини
ЛІСАЧУК Георгій Вікторович,

Члени комісії-
- заступник завідувача науково-дослідної

частини КРИВОБОК Руслан Вікторович,
- начальник відділу кадрів

АКІМЕНКО Дмитро Олексійович,
- голова профкому ФОМІН-Анатолій

Йосифович,
- юрисконсульт ДОНЧЕНКО Олексій

Юрійович,
Секретар атестаційної
комісії - завідувач відділу стандартизації та метрології

КОНОТОПСЬКА Тетяна Борисівна.

З Для проведення атестації наукових співробітників НДПКІ «Молнія»
директору інституту БУРЯКОВСЬКОМУ Сергію Геннадійовичу створити
атестаційну комісію під своїм головуванням
4. Ввести до складу атестаційної комісії НДПКІ «Молнія» представника
науково-дослідної частини університету - заступника завідувача науково-
дослідної частини КРИВОБОКА Руслана Вікторовича, завідувача відділу



стандартизації та метрології КОНОТОПСЬКУ Тетяну Борисівну та
представника профкому університету (за поданням голови профкому
НТУ «ХПІ» ФОМІНА Анатолія Йосифовича).
5 Директорам навчально-наукових Інститутів та деканам факультетів
створити інститутські/факультетські робочі групи по підготовці атестаційних
матеріалів наукових працівників до яких залучити директорів навчально-
наукових Інститутів, деканів факультетів, керівників профспілкових
організацій інститутів/факультетів та провідних вчених.
6. Атестацію зазначених працівників провести в відповідності до
«Положення про атестацію наукових працівників», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України № 1475 від 13 08 1999 р
7 Директорам навчально-наукових Інститутів, деканам факультетів та
директору НДПКІ «Молнія» до 24 вересня 2021 року підготувати та надати
до атестащйної комісії об'єктивні характеристики на підлеглих їм
працівників, які підлягають атестації згідно поданих атестаційною комісією
списків.
8 Керівникам структурних підрозділів, працівники яких підлягають
атестації, при складанні характеристик на зазначених працівників та голові
атестаційної комісії проректору МАРЧЕНКУ Андрію Петровичу при *
атестації працівників НДЧ НТУ «ХПІ» керуватися вимогами
кваліфікаційного довідника, в частині 3 якого передбачені посади
працівників науково-дослідних установ.
9 Голові атестаційної комісії проректору МАРЧЕНКУ Андрію Петровичу
залучати на правах членів атестаційної комісії директорів Інститутів, деканів
факультетів, завідувачів кафедрами та голів трудових колективів підрозділів
до роботи комісії по проведенню атестації, підлеглих їм працівників.
10 Атестацію працівників НДЧ НТУ «ХПІ» провести до 01 листопада
2021 року згідно з графіком проведення атестації, складання якого входить
до комплектації атестаційної комісії
11 Голові атестаційної комісії проректору МАРЧЕНКУ Андрію
Петровичу
11 1 Надати мені на затвердження графіки проведення атестації в
підрозділах НДЧ НТУ «ХПІ» та НДПКІ «Молнія» до 01 жовтня 2021 року
11.2. Забезпечити доведення до кожного працівника, який підлягає атестації,
дату її проведення не пізніше ніж за місяць до її проведення.
12. Результати атестації працівників НДЧ НТУ «ХПІ» подати мені в
зазначений термін для подальшого направлення їх на розгляд до Вченої ради
НТУ «ХПІ» з метою затвердження
13 Начальнику відділу діловодства та канцелярії ХУДОЛЕИ Людмилі
Василівні довести це розпорядження до відома всіх структурних підрозділів.
14. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою
Підстава службова записка завідувача науково-дослідної частини
ЛІСАЧУКА Георгія Вікторовича.
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