
РІШЕННЯ  
Вченої ради Національної металургійної академії України 

від 26.10.2015р. Протокол № 10 

 
Питання порядку денного № 1. Про підсумки виконання бюджетного 

плану академії за 9 місяців 2015 року. 
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звіт про виконання бюджетного плану 

академії за 9 місяців поточного року.  
2. Взяти до уваги, що за підсумками діяльності академії впродовж 9 мі-

сяців поточного року позабюджетні надходження перевищили планові пока-
зники, а перебільшення планових витрат пов’язане із суттєвим збільшенням 
тарифів на комунальні послуги.   

3. Спрямувати роботу у IV кварталі 2015 року на безумовне забезпе-
чення планових показників надходжень до бюджету академії. 

4. Проректору Ребріну В.В. опрацювати і вжити додаткові заходи з 
економії електрики та газу у зимовий період.   

Питання порядку денного № 2. Про забезпечення високого рівня про-
зорості НМетАУ як інструменту підвищення якості освіти. 

УХВАЛИЛИ: 1. Спрямувати роботу ректорату та підрозділів академії  
на подальше підвищення прозорості у діяльності НМетАУ, зосередивши ос-
новні зусилля на покращенні рейтингових показників Центру дослідження 
суспільства (CEDOS)  щодо адміністративної прозорості та інформації про 
змісту навчання. 

2. Навчально-науковому центру (проф. Ясев О.Г.) невідкладно забезпе-
чити оприлюднення на веб-сайті академії інформації, яка використовується 
для визначення рейтингу CEDOS , в повному обсязі.  

3. Завідувачам кафедр забезпечити оновлення інформації про зміст 
програм підготовки фахівців на кафедральних сторінках веб-сайту академії. 

4. Навчально-науковому центру (проф. Ясев О.Г.) та кафедрі ІТС 
(проф. Михальов О.І.) здійснити модернізацію веб-сайта академії для забез-
печення якісного представлення інформації про зміст програм підготовки 
фахівців. 

Питання порядку денного № 3. Про стан виконання заходів щодо за-
безпечення кількісних та якісних показників набору студентів у 2016 році. 

УХВАЛИЛИ: 1. Ректорату за погодженням з випусковими кафедрами 
визначити показники державного замовлення на підготовку фахівців з усіх 
спеціальностей у 2016 році в максимальному обсязі. 

2. Завідувачам випускових кафедр та Головам Вчених рад факультетів 
до 15.11.2015 організувати обговорення на засіданнях кафедр та Вчених рад 
пропозицій з визначення предметів, за якими вимагатимуться сертифікати 
ЗНО при вступі на навчання за окремими спеціальностями НМетАУ. 

3.  Завідувачам випускових кафедр проаналізувати причини зменшення 
контингенту при вступі на навчання за програмами магістерської підготовки 



та підготовки спеціаліста. Визначити заходи для недопущення втрат контин-
генту студентів у 2016 році. 

4. Деканам факультету економіки та менеджменту (проф. Ковальчуку 
К.Ф.) та факультету комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації 
(проф. Савчук Л.М.) до 01.11.2015 надати ректорату пропозиції з відновлення 
заочного паралельного навчання за іншими спеціальностями.  

Питання порядку денного № 4. Про порядок проведення конкурсного 
відбору та укладання трудових договорів (контрактів) з науково-
педагогічними працівниками. 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору 
та укладання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними пра-
цівниками НМетАУ. 

2. Затвердити Положення про порядок конкурсного відбору та укла-
дання трудових договорів (контрактників) з керівниками відокремлених 
структурних підрозділів НМетАУ. 

3. Затвердити Положення про конкурсну комісію НМетАУ. 
4. Керівнику навчально-наукового центру Ясеву О.Г. оприлюднити 

текст Порядку на сайті НМетАУ. 
5. Керівникам структурних підрозділів забезпечити ознайомлення пра-

цівників з Порядком конкурсного відбору. 
6. Делегувати Вченим радам факультетів та Інституту інтегрованих 

форм навчання право прийняття кінцевих рішень щодо обрання за конкурсом 
кандидатів на вакантні посади доцента. 

Питання порядку денного № 5. Представлення до вчених звань 
УХВАЛИЛИ: Згідно результатів таємного голосування клопотати пе-

ред Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого звання 
професора Білоцерківцю В.В. та  доцента Крамаренко А.В., Ор’євій К.В., Па-
влову Д.М., Романьку Я.В.  

 
 
 
 
  


