
Рішення Вченої ради  
від 27.11.2019р. 

 
1. СЛУХАЛИ: Завідувача відділу аспірантури і докторантури 

Великонську Н.М. про результати  роботи аспірантури і докторантури 
НМетАУ у 2019 році. 

УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до уваги інформацію завідувача відділу. 
Вважати роботу аспірантури і докторантури НМетАУ в цілому задовільною. 

2. Затвердити індивідуальні плани виконання освітньо-наукової 
програми підготовки доктора філософії та теми дисертацій аспірантів 
першого року навчання. 

3. Завідувачам кафедр, які здійснюють підготовку аспірантів першого 
року навчання, до 31.01.2020 р. розглянути і затвердити на засіданнях кафедр 
плани-проспекти дисертацій аспірантів першого року навчання. 

4. Завідувачам кафедр, на яких ліцензована підготовка аспірантів і 
відкрита докторантура, до 15.12.2019 р. надати до відділу аспірантури і 
докторантури заявки щодо плану прийому до аспірантури (денна форма 
навчання) та докторантури на 2020/2021 н. рік. 

 
2. СЛУХАЛИ: Начальника науково-дослідної частини Реп’яха С.І. про 

роботу кафедр академії щодо забезпечення результативної участі студентів у 
другому турі Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів. 

УХВАЛИЛИ: 1. За активну роботу із залучення студентів до участі у 
Всеукраїнській студентській олімпіаді 2018/2019 н.р. оголосити подяку 
нижченаведеним співробітникам академії: 

Аюповій Т.А., доценту каф. матеріалознавства, 
Доценко Ю.В., доценту каф. ливарного виробництва, 
Матухно О.В., доценту каф. екології, теплотехніки та охорони праці, 
Михайлюку О.В., завідувачу каф. документознавства та інформаційної 

діяльності, 
Петренко В.О., професору каф. інтелектуальної власності та управління 

проектами, 
Фоменко І.А., доценту каф. інженерної педагогіки. 
2. Завідувачам кафедр та відділу студентської науки (Мартинова Л.З.): 
- оновити до 22.12.2019 р. конкурсні завдання для проведення І туру 

Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 навчального року, 
співставити їх із завданнями базових ЗВО минулого року та надати матеріали 
до відділу студентської науки; 

- визначити до 25.12.2019р. терміни проведення І туру олімпіади з 
подальшим оприлюдненням цього графіку на веб-сайті НМетАУ;  

- визначити до 01.03.2020 р. переможців І туру та учасників ІІ туру 
Всеукраїнських олімпіад та оприлюднити зазначену інформацію на кафедрах, 
в газеті «Кадри металургії» та на офіційному веб-сайті НМетАУ та надати 
звіти про проведення І туру олімпіади та анкети учасників ІІ туру до відділу 
студентської науки; 



3. Затвердити перелік наукових робіт студентів та молодих учених, які 
подаються на конкурс НАН України «На здобуття премій для молодих 
учених і студентів ЗВО за кращі наукові роботи» у 2019/2020 навчальному 
році (додається). 

 
3. СЛУХАЛИ: Уповноваженого з реалізації антикорупційної програми 

Шифріна В.С. про стан виконання антикорупційної програми НМетАУ. 
УХВАЛИЛИ: 1. Вважати роботу комісії з оцінки корупційних ризиків 

та моніторингу виконання Антикорупційної програми по виконання 
Антикорупційної програми за 2019 рік задовільною. 

2. Затвердити «План щодо запобігання та протидії корупції у 
Національній металургійній академії України  на 2020 рік». 

3. Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання 
Антикорупційної програми особливу увагу приділити профілактично-
роз’яснювальній роботі з працівниками та студентами академії. 

 
 

4. СЛУХАЛИ: Керівника навчально-наукового центру проф. Ясева 
О.Г. про необхідність внесення змін до Статуту НМетАУ у зв’язку зі змінами 
законодавства та структури академії. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити пропозиції щодо внесення змін до Статуту 
НМетАУ та винести їх на розгляд Конференції трудового колективу 
НМетАУ. 

 
 
5. СЛУХАЛИ: Вченого секретаря Вченої ради, проф. Потапа О.Ю. 

щодо  розгляду конкурсних справ на заміщення вакантних посад:  
     завідувача кафедри  
Пінчук Валерія Олександрівна – каф. промислової теплоенергетики 
Рибальченко Марія Олександрівна – каф. автоматизації виробничих 

процесів 
професора  

Головко В’ячеслав Ілліч  - каф. автоматизації виробничих процесів 
Грабчук Оксана Миколаївна – каф. фінансів 
Губинський Михайло Володимирович – каф. промислової 

теплоенергетики 
Федоров Сергій Сергійович – каф. промислової теплоенергетики 
Шифрін Євген Ісайович – каф. обробки металів тиском 
 
Вчена рада розглянувши надані документи ухвалила внести прізвища 

претендентів до бюлетенів для таємного голосування.  
Лічильна  комісія : Шифрін В.С., Чистяков В.Г., Ясев О.Г. 
 
Оголошено перерву для голосування. 
 



Результати голосування: 
Прізвище ініціали  

претендента 
Роздано 
бюлетенів За Проти Недійсних 

бюлетенів 
Завідувачі кафедр 

Пінчук В.О. 66 66 Немає Немає 
Рибальченко М.О. 66 66 Немає Немає 

Професори 
Головко В.І. 66 64 2 Немає 
Грабчук О.М. 66 66 Немає Немає 

Губинський М.В, 66 66 Немає Немає 
Федоров С.С. 66 65 Немає 1 
Шифрін В.С. 66 65 Немає 1 
 
Протоколи лічильної комісії додаються. 
 
УХВАЛИЛИ: 1. На підставі результатів таємного голосування вважати 

Пінчук В.О. обраною за конкурсом на посаду завідувача кафедри 
промислової теплоенергетики. Рекомендувати ректору призначити Пінчук 
В.О.  на посаду завідувача кафедри промислової теплоенергетики як таку, що 
обрана за конкурсним відбором, і укласти з нею трудовий договір (контракт). 

2. На підставі результатів таємного голосування вважати Рибальченко 
М.О.  обраною за конкурсом на посаду завідувача кафедри автоматизації 
виробничих процесів. Рекомендувати ректору призначити Рибальченко М.О.  
на посаду завідувача кафедри автоматизації виробничих процесів як таку, що 
обрана за конкурсним відбором, і укласти з нею трудовий договір (контракт). 

3. На підставі результатів таємного голосування вважати Головка В.І.  
обраним за конкурсом на посаду професора кафедри автоматизації 
виробничих процесів. Рекомендувати ректору призначити Головка В.І.  на 
посаду професора кафедри автоматизації виробничих процесів як такого, що 
обраний за конкурсним відбором, і укласти з ним трудовий договір 
(контракт). 

4. На підставі результатів таємного голосування вважати Грабчук О.М. 
обраною за конкурсом на посаду професора кафедри фінансів. 
Рекомендувати ректору призначити Грабчук О.М.  на посаду професора 
кафедри фінансів як таку, що обрана за конкурсним відбором, і укласти з нею 
трудовий договір (контракт). 

5. На підставі результатів таємного голосування вважати Губинського 
М.В. обраним за конкурсом на посаду професора кафедри промислової 
теплоенергетики. Рекомендувати ректору призначити Губинського М.В.  на 
посаду професора кафедри промислової теплоенергетики як такого, що 
обраний за конкурсним відбором, і укласти з ним трудовий договір 
(контракт). 

6. На підставі результатів таємного голосування вважати Федорова С.С. 
обраним за конкурсом на посаду професора кафедри промислової 



теплоенергетики. Рекомендувати ректору призначити Федорова С.С.  на 
посаду професора кафедри промислової теплоенергетики як такого, що 
обраний за конкурсним відбором, і укласти з ним трудовий договір 
(контракт). 

7. На підставі результатів таємного голосування вважати Шифріна Є.І. 
обраним за конкурсом на посаду професора кафедри обробки металів тиском 
Рекомендувати ректору призначити Шифріна Є.І.  на посаду професора 
кафедри обробки металів тиском як такого, що обраний за конкурсним 
відбором, і укласти з ним трудовий договір (контракт). 

 
6. СЛУХАЛИ: Вченого секретаря Вченої ради, проф. Потапа О.Ю.  

про представлення до вченого звання доцента кафедри екології, теплотехніки 
та охорони праці Сибіра А.В.. 

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

Обрана лічильна комісія у складі: Шифрін В.С., Чистяков В.Г., Ясев 
О.Г. 

Оголошується перерва для голосування. 
Результати голосування: 
роздано бюлетенів – 66, 
виявлено в урні – 66, 
«За»  - 66, 
«Проти» - немає, 
«Недійсних» - немає. 
Протокол лічильної комісії додається. 
 
УХВАЛИЛИ: Згідно результатів таємного голосування клопотати 

перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого звання  
доцента Сибіру А.В. 
 


