
РІШЕННЯ  
Вченої ради Національної металургійної академії України 

від 01.02.2016р. Протокол № 1 

 
Питання порядку денного № 1. Виконання бюджетного плану акаде-

мії у 2015 році.  
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звід про виконання бюджетного плану 

НМетАУ у 2015 році.  
Відзначити, що: 
- бюджетний план виконаний за всіма показниками;  
- усі бюджетні надходження здійснювались своєчасно та були викорис-

тані у повному обсязі; 
- перевиконання плану надходжень спеціального фонду відбулось за-

вдяки збільшенню надходжень від навчання іноземних студентів.  
- доходна частина спеціального фонду перевищила видаткову.  
2. Затвердити пропозиції до бюджету академії на 2015 рік у частині за-

планованих доходів та видатків спеціального фонду. 
3. Розглянути бюджет академії на 2016 рік в цілому на черговому  засі-

данні вченої ради після надходження остаточних бюджетних показників з 
МОН України.   

Питання порядку денного № 2. Пропозиції щодо складу Наглядової 
ради НМетАУ. 

УХВАЛИЛИ: 1. Погодити надані пропозиції щодо складу Наглядової 
ради НМетАУ. 

2. Вченому секретарю Вченої ради направити особам, чиї кандидатури 
ухвалені Вченою радою, листи-запрошення для отримання їхньої згоди на 
входження до складу Наглядової ради. 

Питання порядку денного № 3. Про видання  навчально-методичної 
літератури у НМетАУ. 
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звіт щодо виконання плану видань навчально-
методичної літератури за 2015 р. 

Завідувачам кафедр організувати на засіданнях кафедр обговорення  
причин невиконання плану видання навчально-методичної літератури у 2015 
році та заходів з неухильного виконання плану 2016 р. 
 2. Затвердити план видання навчально-методичної літератури на 2016 
рік. 

Питання порядку денного № 4. Про роботу спеціалізованих вчених 
рад академії у 2015 році. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти спеціалізованих вчених рад про роботу у 
2015 році. 

 
Питання порядку денного № 5. Про екологізацію програм підготовки 

фахівців з вищою освітою у НМетАУ. 



УХВАЛИЛИ: 1. Запровадити безперервну екологічну підготовку студентів 
НМетАУ, для чого передбачити здійснення наступних заходів.  

1.1. Створити робочу групу у складі Першого проректора Іващенко 
В.П., начальника навчального відділу Туріщева В.В., професорів Єрьоміна 
О.О., Тараканова А.К., Хричикова В.Є., Должанського А.М. та Потапа О.Ю. 
для розгляду можливості поновлення вивчення на 1-2 курсі бакалаврату сту-
дентами усіх спеціальностей навчальної дисципліни «Екологія та екологіза-
ція» в обсязі 3 кредитів ЄКТС та забезпечення внесення відповідних змін до 
навчальних планів підготовки фахівців. 

1.2. Включити до навчальних планів підготовки бакалаврів за техноло-
гічними спеціальностями (металургія, матеріалознавство, хімічні технології, 
професійна освіта) на 3-4 курсі навчальну дисципліну циклу фахової підгото-
вки, що передбачає вивчення технології та техніки екологічного забезпечен-
ня виробництва за відповідною спеціальністю.   

1.3. Передбачити у програмах підготовки бакалаврів за нетехнологіч-
ними спеціальностями на 3-4 курсі вивчення проблематики захисту навко-
лишнього середовища в галузі та екологізації виробництва в межах навчаль-
них дисциплін циклу фахової підготовки шляхом включення відповідних ро-
зділів або тем до програм цих дисциплін. 

1.4. Запровадити при підготовці магістрів з усіх спеціальностей викла-
дання навчальної дисципліни «Сталий розвиток в промисловості» (обсягом 3 
кредити ЄКТС). 

1.5. Забезпечити включення до програм навчальних дисциплін циклу 
фахової підготовки магістрів, в яких розглядаються питання сучасних напря-
мків інноваційного розвитку промисловості, розділів або тем, присвячених 
сучасним еко-інноваціям.  

1.6. Включити до структури випускних кваліфікаційних робіт бакалав-
рів та магістрів замість розділу «Охорона праці» розділ «Охорона праці та 
навколишнього середовища».  

За рішенням керівника кваліфікаційної роботи допустимим є розгляд 
аспектів із захисту довкілля в «Основній частині» у вигляді окремого підроз-
ділу з назвою «Захист навколишнього середовища». 

2.  Центру післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації кадрів НМетАУ запровадити програми підвищення кваліфікації й 
професійної перепідготовки з екологізації економічної діяльності та управ-
ління для керівників і фахівців виробничої сфери, державного управління, 
працівників ВНЗ та інших категорій працюючих. 

 
 
 
 
 
  
 


