
Рішення Вченої ради 
від 25.03.2019р. 

 
1. СЛУХАЛИ: Начальника НДЧ Реп’яха С.І. про підсумки науково-

дослідницької діяльності підрозділів академії у 2018 році. 
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до уваги інформацію щодо виконання в 

академії науково-дослідних робіт у 2018 році. 
2. Затвердити показники атестації академії з наукової діяльності  (відп. 

проректор з наукової роботи Ю.С. Пройдак, термін: квітень 2019 р.). 
3. Обговорити на засіданнях вчених рад факультетів (інститутів) стан 

та пропозиції з покращення показників наукової діяльності кафедр (відп. 
Голови вчених рад, термін: 01.05.2019 р.). 

4. Розглянути на засіданнях кафедр академії перспективи участі у 
конкурсі загального фонду бюджетного фінансування прикладних та 
фундаментальних досліджень на 2020 рік та надати відповідні пропозиції на 
розгляд науково-технічної комісії НМетАУ (відп. завідувачі кафедр, термін: 
15.04.2019 р.)  

5. Оновити інформаційні матеріали щодо науково-технічних розробок 
академії на веб-сайті НМетАУ (відп. начальник НДЧ Реп’ях С.І., термін: 
квітень 2019 р.). 
 

2. СЛУХАЛИ: Першого проректора, проф. Іващенка В.П. про норми 
навчального навантаження науково-педагогічних працівників НМетАУ на 
2019-2020 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити Норми часу для планування та обліку 
навчальної роботи науково-педагогічних працівників НМетАУ у новій 
редакції. 
2. Навчальному відділу до 30.03.2019 р. провести розрахунок 

навчального навантаження та штатного складу науково-педагогічних 
працівників кафедр академії на 2019-2020 навчальний рік за затвердженими 
нормами. 

3. Завідувачам кафедр до 01.04.2019 р. довести затверджені норми 
навчального навантаження до науково-педагогічних працівників.  

 
3. СЛУХАЛИ: Проректора з науково-педагогічної роботи, проф. 

Шатоху про діяльність академії у сфері міжнародного співробітництва. 
УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію прийняти до уваги.  
2. Забезпечити рекламу освітніх послуг академії за кордоном (протягом 

року) 
3. Розпочати роботу з отримання ліцензії з правом підготовки 

іноземних громадян за спеціальностями академії 
4. Кафедрам (насамперед: електротехніки та електроприводу, 

інформаційних технологій і систем, екології, теплотехніки та охорони праці, 
технології машинобудування, обліку і аудиту, автоматизації виробничих 
процесів, машин і агрегатів металургійного виробництва, інженерної 



педагогіки, кафедрам за спеціальністю Металургія, та всім іншим) 
забезпечити наявність у групі забезпечення спеціальності  викладачів з 
сертифікатом В2 (термін – до 31 жовтня 2019 року). 

5. Рекомендувати провести роботу зі збільшення ліцензійного обсягу 
підготовки магістрів за спеціальностями 015-Професійна освіта та 141-
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. За спеціальністю 015-
Професійна освіта провести роботу по ліцензуванню аспірантури. 

6. Деканам ф-тів, зав. кафедр звернути увагу на 
можливість/необхідність включення зобов'язань про підвищення рівня 
володіння англійською мовою науково-педагогічними співробітниками 
згідно з Додатком до контракту 

7. Забезпечити участь академії у програмах Erasmus+, Horizon 2020 та 
інших 
 

4. СЛУХАЛИ: Першого проректора, проф. Іващенка В.П. про 
представлення до вченого звання доцента кафедри металургійного палива та 
вогнетривів Старовойт М.А. 

В особовій справі претендентки знаходяться всі необхідні документи, 
пропонується внести її прізвище до бюлетенів для таємного голосування. 

Обрана лічильна комісія у складі: Білодіденко С.В., Гришин В.С., 
Єрмократьєв В.О. 

Оголошується перерва для голосування. 
Результати голосування: 
роздано бюлетенів – 67, 
виявлено в урні – 67, 
«За»  - 66, 
«Проти» - 1, 
«Недійсних» - немає. 
Протокол лічильної комісії додається. 
 
УХВАЛИЛИ: Згідно результатів таємного голосування клопотати 

перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого звання  
доцента Старовойт А.Г. 
 
 


