
Рішення Вченої ради 
від 26.03.2018р. 

 
1. СЛУХАЛИ: Заступника Голови ради, доц. Лучанінову О.П. про 

роботу ради з виховної роботи НМетАУ. 
УХВАЛИЛИ: 1. Визнати діяльність Ради з виховної роботи НМетАУ 

позитивною. 
2. Вважати першочерговим завданням Ради підвищення ефективності 

роботи кураторів академічних груп студентів. 
3. Продовжити виховну роботу в академії відповідно до програми 

виховання студентів “Професіонал і особистість”. 
4. Ректорату розглянути питання щодо виділення Раді з виховної 

роботи приміщення для проведення засідань Ради, семінарів кураторів, нарад 
заступників деканів тощо. 

5.  Передбачити виділення зі спеціального фонду коштів на створення 
меморіального комплексу на честь співробітників і студентів НМетАУ, які 
загинули в АТО. 

 
2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри перекладу та іноземних мов, доц. 

Прутчикову В.В.  про стан і заходи з покращення підготовки студентів 
НМетАУ з іноземних мов. 

УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до уваги інформацію зав. каф. Прутчикової В.В. 
про стан вивчення іноземної мови студентами НМетАУ, які здобувають вищу 
освіту на бакалаврському рівні. 

2. Схвалити заходи, що вжиті в поточному навчальному році кафедрою 
економічної інформатики та кафедрою перекладу та іноземних мов для 
забезпечення вимог до рівня володіння іноземною мовою бакалаврами 
спеціальності «Економіка» для вступу до магістратури. 

3. Завідувачам випускових кафедр провести спільно з кафедрою 
перекладу та іноземних мов роз’яснювальну роботу в академічних группах 
ІІІ курсу щодо вимог, які висуваються вступникам до магістратури, до рівня 
володіння іноземною мовою. 

4. З метою узагальнення набутого досвіду поглибленої іншомовної 
підготовки студентів та опрацювання  рекомендацій щодо забезпечення 
нормативних вимог до рівня володіння іноземною мовою студентами 
академії створити робочу групу з залученням компетентних фахівців під 
керівництвом першого проректора НМетАУ. 

5. Робочій групі до 7.05.2018 р. підготувати для ректорату пропозиції 
щодо організаційних засад, джерел фінансування, методичного та кадрового 
забезпечення поглибленої підготовки випускників бакалаврату усіх 
спеціальностей з іноземної мови у 2018-2019 навч. році. 
 

3. СЛУХАЛИ: Заступника Голови Ради студентів Попова  В.К. про 
функціонування студентського самоврядування в академії.  



УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до уваги інформацію ради студентів про 
функціонування студентського самоврядування НМетАУ в 2017 – 2018 р.р. 

2. Відзначити, що органи студентського самоврядування НМетАУ 
діють у відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту». 
Керівництво НМетАУ сприяє їхній діяльності, створюючи для цього 
необхідні умови. Фінансування діяльності органів студентського 
самоврядування здійснюється у відповідності до чинної Угоди між радою 
студентів та адміністрацією академії. 

3. Виходячи з необхідності безумовного забезпечення вимог 
законодавства щодо рівня представництва студентської спільноти в 
колегіальних органах громадського самоврядування та колегіальних органах 
управління НМетАУ, та зважаючи на те, що згідно з «Положенням про 
студентське самоврядування у НМетАУ» таємні вибори до цих органів 
відбуваються один раз на рік, передбачити з 2018-2019 навч. року відповідне 
збільшення кількості представників студентів у Вчених радах факультетів 
(інститутів).   

 
4. СЛУХАЛИ: Вченого секретаря Вченої ради, проф. Потапа О.Ю. про 

обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри інтелектуальної 
власності та управління проектами Корогод Н.П. 

Вчена рада розглянувши надані документи ухвалила внести прізвище 
претендента до бюлетенів для таємного голосування.  

Обрано лічильну комісію у складі: Хаджинов В.А., Савченко Г.Г., Ясев 
О.Г. 

Оголошено перерву для голосування. 
Результати голосування  

Прізвище ініціали  
претендента 

Роздано 
бюлетенів За Проти Недійсних 

бюлетенів 
Корогод Н.П. 69 68 1 Немає 
 
Протокол лічильної комісії додається. 

 УХВАЛИЛИ: Вчена рада академії, розглянувши подані документи, на 
основі результатів таємного голосування рекомендує укласти з претендентом 
на посаду трудовий договір (контракт). 

 
 


