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Вченої ради ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна» з питання «Про позбавлення науково-педагогічного працівника

вченого звання професора»

Заслухавши й обговоривши доповідь секретаря Вченої ради Карпенко О. А. 
«Про позбавлення науково-педагогічного працівника вченого звання 
професора», Вчена рада відмічає, що відповідно до діючого законодавства, 
зокрема «Закону про освіту», керуючись п.21 Порядку затвердження рішень про 
присвоєння вчених звань, що затверджений Постановою Кабінету М іністрів 
України від 19 серпня 2015 р. № 656 та відповідно до Розділу VI. Позбавлення 
вчених звань Наказу М іністерства освіти України від 14.01.2016 р. №  13 «Про 
затвердження П орядку присвоєння вчених звань науковим і науково- 
педагогічним працівникам» який зареєстровано в М іністерстві юстиції України 
03 лютого 2016 р. за №  183/28313 та на підставі встановлених незаперечних 
фактів поруш ення Ст. 42 Академічна доброчесність Закону України «Про 
освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-V III,

Вчена рада УХВАЛЮ Є:

1. Унести названу та обговорену кандидатуру:

М алиш ева Віктора Володимировича до списку осіб щодо позбавлення 
науково-педагогічного працівника вченого звання професора.

2. Позбавити:

М алиш ева Віктора Володимировича, доктора технічних наук вченого 
звання професора кафедри хімії та новітніх технологій (атестат 12 ПР № 006262 
від 09 листопада 2010 p.).

м. Київ 27 жовтня 2022 р.

Голова Вченої ради

Секретар Вченої ради Ольга КАРПЕНКО

Петро ТАЛАНЧУК
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Рішення
Вченої ради У ніверситету «Україна» «Про затвердження гарантів освітніх 

програм та якісного складу груп забезпечення науково-педагогічних, 
педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем  
роботи, з усіх спеціальностей ступенів вищ ої та ф ахової передвищ ої освіти

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з освітньої діяльності 
Коляди О.П. «Про затвердження гарантів освітніх програм та якісного складу 
груп забезпечення науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, 
які працюють за основним місцем роботи, з усіх спеціальностей ступенів вищої 
та фахової передвищ ої освіти на 2022/2023 н.р.»,

1. Затвердити кандидатури гарантів освітніх програм та членів груп 
забезпечення усіх спеціальностей фахового молодшого бакалавра, початкового 
рівня (короткий цикл) «молодший бакалавр», першого (бакалаврського), другого 
(магістерського) рівнів і третього рівня (доктора філософії).

2. П ідготувати накази про введення в дію ріш ення Вченої ради «Про 
затвердження гарантів освітніх програм та якісного складу груп забезпечення 
науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за 
основним місцем роботи, з усіх спеціальностей ступенів вищ ої та фахової 
передвищої освіти на 2022/2023 н.р.».

на 2022/2023 н.р.»

Вчена рада ухвалює:

Відповідальні: Коляда О.П., Володіна JT.B., 
Нигода Л.Г., керівники навчально-виховних 
підрозділів
Термін: до 04.11.2022 року

Голова Вченої ради

Секретар Вченої ради

Петро ТАЛАНЧУК

ОЛЬГА КАРПЕНКО


