
Рішення вченої ради  
від 25.02.2019р. 

 
1. СЛУХАЛИ: 1. Ректора академії, проф. Величка О.Г. щодо аналізу 

виконання бюджетного плану академії за 2018 рік та затвердження 
показників бюджету на 2019 рік. 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звіт ректора про виконання бюджетного 
плану в 2018 році. 

2. Бюджетні надходження і видатки відповідали плановим. 
3. Відповідно до отриманих бюджетних асигнувань передбачені у 2019 

році надходження у розмірі 101 028 600 грн. 
4. Відзначити виконання доходної частини за спеціальним фондом і 

перевищення доходів над видатками на 708,8 тис.грн. 
5. Затвердити заплановані надходження за спеціальним фондом у 

розмірі 46 050 тис.грн. 
6. Забезпечити підвищення заробітної плати професорсько-

викладацького складу відповідно до Постанови КМУ. 
7. Видатки за спеціальним фондом заплановані у розмірі 50 000 тис.грн. 
8. Працювати над зменшенням видатків на енергоносії і комунальні 

послуги. 
9. Передбачити фінансування модернізації центральної котельні, в т.ч. за 

рахунок бюджетних коштів і коштів спеціального фонду, в т.ч. за рахунок 
економії видатків на енергоносії. 

10. Вважати пріоритетною роботу щодо збільшення доходної частини. 
11. Посилити контроль за виконанням доходної частини спеціального 

фонду. 
 

2. СЛУХАЛИ: 1. Ректора академії, проф. Величка О.Г. про 
модернізацію центральної котельної. 

УХВАЛИЛИ: З метою забезпечення стабільної роботи котельної та 
належного режиму опалення навчальних корпусів та гуртожитків академії, а 
також економії енергоносіїв (природного газу та електроенергії): 

1. Провести у 2019 році реконструкцію центральної котельні, що 
передбачає капітальний ремонт котла ТВГ8 зі встановленням пальників 
сучасної конструкції, заміну частки електродвигунів більш економними, 
встановлення лічильника тепла на виході котельної та (на вимогу 
«Дніпрогазу») нового вузла обліку; 

2. Затвердити виділення на фінансування робіт з реконструкції котельні 
кошти, що були зекономлені академією на закупівлі природного газу у 2018-
2019 році в орієнтовному обсязі 3-4 млн. грн.     

3. Звернутись до Міністерства освіти і науки України з проханням про 
виділення академії для проведення робіт з модернізації котельні 2 млн. грн. 

 
3. СЛУХАЛИ: Ректора академії, проф. Величка О.Г.  про затвердження 

вартості навчання у НМетАУ 



УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити вартість навчання в цілому. Протягом 
тижня надавати зауваження та пропозиції для обговорення. 

Група спеціальностей Вартість 
Денна Заочна 

Бакалавр 
Гуманітарна 12800 6500 
Економічна 10800 6500 
Комп’ютерна 10500 6100 
Технічна 9200 5400 

Магістр 
Економічна 13500 8100 
Комп’ютерна 13100 7400 
Технічна 10800 6500 

 
2. Затвердити вартість року навчання для іноземних громадян, які 

вступають до НМетАУ у 2019/2020 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 2019-2023 н.р. (додається). 
4. Затвердити калькуляцію підготовки аспірантів денної форми 

навчання на 2019-2023 навчальні роки (додається). 
5. Затвердити калькуляцію підготовки аспірантів заочної форми 

навчання на 2019-2023 навчальні роки (додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: Ректора академії, проф. Величка О.Г. про затвердження 

звіту про виконання НМетАУ критеріїв на підтвердження статусу 
національного закладу вищої освіти  

УХВАЛИЛИ: 1.Затвердити звіт про виконання НМетАУ критеріїв на 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти. 

 
 



5. СЛУХАЛИ: Заступника головного редактора, доц. Нікіфорову Н.А 
про роботу газети «Кадри металургії». 

УХВАЛИЛИ: 1. Оцінити позитивно роботу редколегії газети «Кадри 
металургії». 

2. За поданням редколегії газети «Кадри металургії» затвердити такі 
кандидатури лауреатів премії ім. Л. Андрійченко 2018 року: 
 Марія Тарасова, Юрій Ступак, Світлана Журавльова, Сергій Білодіденко, 
Людмила Шапран, Віктор Сердюк.  

3. Співробітникам академії брати більш активну участь у висвітленні 
подій в академії. 

4. Рекомендувати головному редактору члену-кореспонденту НАН 
України О.Г. Величку оновити склад редколегії.  
 

6. СЛУХАЛИ: Першого проректора, проф. Іващенка В.П. про 
представлення до вченого звання доцента кафедри перекладу та іноземних 
мов Шаркову С.Ф. 

В особовій справі претендентки знаходяться всі необхідні документи, 
пропонується внести її прізвище до бюлетенів для таємного голосування. 

Обрана лічильна комісія у складі: Шифрін В.С., Ясев О.Г., Фролов Я.В. 
Оголошується перерва для голосування. 
Результати голосування: 
роздано бюлетенів – 68, 
виявлено в урні – 68, 
«За»  - 59, 
«Проти» - 9, 
«Недійсних» - немає. 
Протокол лічильної комісії додається. 
 
УХВАЛИЛИ: Згідно результатів таємного голосування клопотати 

перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого звання  
доцента Шарковій С.Ф. 
 
 


