
Рішення Вченої ради 
від 02.03.2018р. 

 
1. СЛУХАЛИ: Ректора академії проф. Величка О.Г. щодо показників 

діяльності академії для участі у рейтингу закладів вищої освіти «ТОП-200 
Україна». 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити показники діяльності НМетАУ для участі 
у рейтингу закладів вищої освіти «ТОП-200 Україна». 

2. Звернути увагу членів Вченої ради, які є керівниками кафедр 
академії, на недостатню активність керованих ними кафедр щодо участі у ІІ 
етапі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.  

 
2. СЛУХАЛИ: Проректора з наукової роботи, проф. Пройдака Ю.С. 

про підсумки науково-дослідницької діяльності підрозділів академії у 2017 
році. 

УХВАЛИЛИ: 1. Заслухати на засіданнях Вчених рад факультетів 
питання про наукову діяльність кафедр та опрацювати конкретні пропозиції 
щодо покращення цієї роботи (відпов.: декани факультетів, термін: до 30 
березня 2018р.) 

2. Проаналізувати на засіданнях кафедр результати участі в конкурсі на 
отримання бюджетного фінансування прикладних та фундаментальних 
досліджень 2018 року (відпов.: зав. кафедрами, термін: до 12 квітня 2018 р.). 

3. Розглянути на засіданні науково-технічної ради НМетАУ пропозиції 
кафедр щодо участі у конкурсі загального фонду на 2019 рік (відпов.: зав. 
кафедрами, вчений секретар Власова Т.Є., термін: до 20 квітня 2018 р.) 

4. Розглянути та затвердити на засіданні ректорату показники критеріїв 
щодо підтвердження академією статусу національного (п. 8, 9, 10, 11, 12, 13) 
(відпов.: проректор Пройдак Ю.С., термін: березень 2018 р.) 

5. Проаналізувати та оновити інформаційні матеріали стосовно 
науково-технічних розробок академії (відпов.: начальник НДЧ Реп’ях С.І., 
термін: квітень 2018 року.) 

6. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з наукової 
роботи Пройдака Ю.С. 
 

3. СЛУХАЛИ: Першого проректора, проф. Іващенко В.П. про 
затвердження «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти у НМетАУ» та нової редакції 
«Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ». 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у НМетАУ». 

2. Затвердити нову редакцію «Положення про організацію освітнього 
процесу у НМетАУ». 

3. Затвердити нову редакцію «Положення про порядок відрахування, 
переривання навчання, поновлення і переведення студентів, які навчаються в 
НМетАУ» 



 

4. СЛУХАЛИ: Ректора академії, проф. Величка О.Г. про затвердження 
вартості навчання. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити вартість навчання в цілому. Протягом тижня 
надавати зауваження та пропозиції для обговорення. 

 

ОКР БАКАЛАВР 
 Вартість навчання 

Денна форма Заочна форма 
Професійна освіта (Металургія) 7700 4800 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 10000 6000 
Філологія 11800 6000 
Економіка 10500 6000 
Облік і оподаткування 10500 6000 
Фінанси, банківська справа та  страхування 10500 6000 
Менеджмент 10500 6000 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

10500 6000 

Екологія 8300 5200 
Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології 

9400 5600 

Прикладна механіка 7700 4800 
Матеріалознавство 7700 4800 
Галузеве машинобудування 7700 4800 
Металургія 7700 4800 
Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

7700 4800 

Теплоенергетика 7700 4800 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології  

7700 4800 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка 

7700 4800 

Хімічні технології та інженерія 7700 4800 
Технології захисту навколишнього 
середовища 

7700 4800 

 

ОКР МАГІСТР 
 Вартість навчання 

Денна форма Заочна форма 
Професійна освіта  9800 - 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 12900 6700 
Економіка 12900 6700 
Облік і оподаткування 12900 6700 
Фінанси, банківська справа та  страхування 12900 6700 
Менеджмент 12900 6700 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 12900 6700 



Екологія 10100 5700 
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 12900 6700 
Прикладна механіка 9800 5400 
Матеріалознавство 9800 5400 
Галузеве машинобудування 9800 5400 
Металургія 9800 5400 
Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

9800 5400 

Теплоенергетика 9800 5400 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології  

9800 5400 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка 

9800 5400 

Хімічні технології та інженерія 9800 5400 
2. Затвердити вартість року навчання для іноземних громадян, які 

вступають до НМетАУ у 2018/2019 навчальному році (згідно Положень 
частини 4 статті 79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-
VІІІ): 

 - підготовче відділення – 1150 дол. США; 
 - ОКР «Бакалавр» - 1700 дол. США; 
 - ОКР «Спеціаліст», «Магістр» - 1800 дол. США; 
 - аспірантура – 2800 дол. США. 
Затвердити вартість року навчання для іноземних громадян, які 

направлені на навчання фірмами – юридичними особами, які здійснюють 
набір абітурієнтів та мають відповідні угоди з НМетАУ: 

 - підготовче відділення – 1035 дол. США; 
 - ОКР «Бакалавр» - 1530 дол. США; 
 - ОКР «Спеціаліст», «Магістр» - 1620 дол. США; 
 - аспірантура – 2520 дол. США. 
3. Затвердити розрахунок витрат на підготовку докторантів НМетАУ за 

контрактом на 2018 рік (додається). 
4. Затвердити калькуляцію підготовки аспірантів денної форми 

навчання на 2018-2022 навчальні роки. Прийом 2018р. (додається). 
5. Затвердити калькуляцію підготовки аспірантів заочної форми 

навчання на 2018-2022 навчальні роки. Прийом 2018р. (додається). 
 
5. СЛУХАЛИ: Першого проректора, проф. Іващенко В.П. про обрання 

за конкурсом  
на посади завідувачів кафедр: 

Добров Ігор Вячеславович – каф. прикладної механіки 
Козлов Валентин Михайлович – каф. вищої математики та фізики 
Побочий Іван Андрійович – каф. філософії та політології 
   на посади професорів кафедр: 
Ахундов Володимир Максудович – каф. прикладної механіки 



Британ Володимир Терентійович – каф. філософії та політології 
Копорулін Володимир Львович – каф. вищої математики та фізики 
Вчена рада розглянувши надані документи ухвалила внести прізвища 

претендентів до бюлетенів для таємного голосування.  
Обрано лічильну комісію у складі: Хричиков В.Є., Назарець В.С., 

Зелікман В.Д. 
Оголошено перерву для голосування. 

Результати голосування  
Прізвище ініціали  

претендента 
Роздано 
бюлетенів За Проти Недійсних 

бюлетенів 
Завідувачі кафедр 

Добров І.В. 65 65 Немає Немає 
Козлов В.М. 65 64 1 Немає 
Побочий І.А. 65 64 1 Немає 

Професори  
Ахундов В.М. 66 66 Немає Немає 
Британ В.Т. 66 66 Немає Немає 

Копорулін В.Л. 66 66 Немає Немає 
Протоколи лічильної комісії додаються. 

 УХВАЛИЛИ: Вчена рада академії, розглянувши подані документи, на 
основі результатів таємного голосування рекомендує укласти з 
претендентами на посаду трудові договори (контракти). 

 
 


