
Рішення Вченої ради від 23.10.2107р. 
 

1. СЛУХАЛИ: Першого проректора, проф. Іващенка В.П.  про обрання 
за конкурсом директора Криворізького коледжу НМетАУ. Перший 
проректор ознайомив присутніх з протоколом засідання конкурсної комісії 
НМетАУ від 20.10.2017р., на якому розглядались заяви та  скарги від 
співробітників та студентів Криворізького коледжу щодо порушення 
процедури обрання делегатів на конференцію трудового колективу коледжу 
та процедури обговорення кандидатур претендентів на посаду директора 
коледжу. 

Голова конкурсної комісії ознайомив членів Вченої ради з рішенням 
комісії, в якому результати попереднього обговорення кандидатур 
претендентів на посаду директора Криворізького коледжу, яке відбулось на 
засіданні конференції трудового колективу коледжу 28.10.2017 р., визнані 
недійсними через порушення передбаченої чинними Статутом НМетАУ та 
«Положенням про Криворізький коледж НМетАУ» процедури виборів 
делегатів конференції трудового колективу від студентів коледжу. 

Рішенням конкурсної комісії також запропоновано, враховуючи 
неможливість коректного визначення рекомендацій  трудового колективу 
Криворізького коледжу щодо кандидатур претендентів на посаду директора 
коледжу продовжити термін проведення конкурсу на заміщення посади 
директора Криворізького  коледжу до 30 листопада 2017 року. 

Органам студентського самоврядування Криворізького коледжу 
запропоновано провести до 13 листопада 2017 р. прямі таємні вибори 
делегатів конференції трудового колективу коледжу від студентів. 

Керівництву Криворізького коледжу належить забезпечити 
формування до 15 листопада 2017 р. складу конференції трудового колективу 
у спосіб та за квотами, що визначені нормативними документами, та 
скликання не пізніше 20 листопада 2017 р. конференції трудового колективу 
коледжу для попереднього обговорення кандидатур претендентів на посаду 
директора коледжу.  

Ректору НМетАУ рекомендовано продовжити термін дії контракту 
директора Криворізького коледжу Почапського Дмитра Григоровича до 
закінчення процедури конкурсного обрання директора коледжу. 

УХВАЛИЛИ: 1. Погодитись з рішенням конкурсної комісії НМетАУ 
щодо продовження терміну проведення конкурсу на заміщення посади 
директора Криворізького коледжу НМетАУ. 

2. Перенести процедуру обрання директора Криворізького коледжу 
НМетАУ на наступне засідання Вченої ради. 

 
2. СЛУХАЛИ: Ректора академії, проф. Величка О.Г. про підсумки 

виконання бюджетного плану академії за 9 місяців 2017 року. 
УХВАЛИЛИ: 1. Визнати виконання бюджетного плану за 9 місяців 

2017 року задовільним. 



2. Відзначити стабільне і в повному обсязі фінансування з бюджету. 
3. Відзначити збільшення фінансування на заробітну платню. 
4. Витрати коштів з загального фонду повністю відповідають 

бюджетним призначенням. 
5. Позабюджетні надходження склали 30601,6 тис.грн., що перевищує 

планові показники. 
6. Витрати позабюджетних коштів склали 29298,2 тис.грн. 
7. Перевищення доходної складової над витратами за спеціальним 

фондом склало 1300 тис.грн. 
8. Зобов’язати ректорат протягом IV кварталу: 
 - забезпечити планові показники надходжень; 
 - забезпечити економію енергоресурсів; 
 - розробити пропозиції щодо організації і роботи в зимовий період 

2017/2018 навчального року; 
 - запропонувати на розгляд Вченої ради нову вартість навчання за 

рахунок фізичних і юридичних осіб. 
 
3. СЛУХАЛИ: Ректора академії, проф. Величка О.Г. про затвердження 

«Положення про Всеукраїнські олімпіади Національної металургійної 
академії України для професійної орієнтації вступників на основі повної 
загальної середньої освіти». 

УХВАЛИЛИ: Затвердити «Положення про Всеукраїнські олімпіади 
Національної металургійної академії України для професійної орієнтації 
вступників на основі повної загальної середньої освіти». 

 
4. СЛУХАЛИ: Першого проректора, проф. Іващенка В.П. про 

особливості організації навчального процесу у 2017/2018 навчальному році. 
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до уваги пропозиції ректорату щодо зміни з 

метою економії коштів на опалення приміщень академії графіку навчального 
процесу у 2017 – 2018 навч. році.  

2. Членам Вченої ради до 30.10.2017 р. надати до ректорату академії 
власні пропозиції щодо механізмів реалізації скорегованого графіку 
навчального процесу. 

 
5. СЛУХАЛИ: Першого проректора проф. Іващенка В.П. про 

удосконалення порядку відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення студентів НМетАУ. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити «Положення про порядок відрахування, 
переривання навчання, поновлення і переведення студентів, які навчаються в 
Національній металургійній академії України, а також  надання їм 
академічної відпустки».  

 
6. СЛУХАЛИ: Декана факультету економіки та менеджменту, проф. 

Ковальчука К.Ф. про заходи з розвитку паралельного навчання студентів 
НметАУ за другою спеціальністю. 



 УХВАЛИЛИ: 1. Констатувати наявну потребу і зацікавленість 
студентів академії в отриманні другої вищої освіти. 
 2. В правилах прийому до НМетАУ на 2018 рік передбачити 
можливість прийому на паралельне навчання як студентів академії, так і 
студентів інших ВНЗ України та додаткового набору до магістратури у кінці 
вересня 2018 року (відп.: приймальна комісія). 
 3. В ході агітаційно-роз’яснювальної роботи 2018 року інформувати 
студентів академії щодо можливості отримання паралельної другої вищої 
освіти (відп.: декани факультетів, завідувачі кафедрами). 

 
 


