
Рішення Вченої ради 
від 24.06.2019р. 

1. СЛУХАЛИ: Ректора академії, проф. Величка О.Г. про  підсумки 
роботи Вченої ради у 2018-2019 навчальному році  

УХВАЛИЛИ: Вважати роботу Вченої ради НметАУ у 2018-2019 
навчальному році такою, що відповідала Статуту НМетАУ та Положенню 
про Вчену раду НМетАУ, сприяла сталому розвитку академії та підвищенню 
якості вищої освіти та якості освітньої діяльності НМетАУ.  

 
2. СЛУХАЛИ: Голову стипендіальної комісії НМетАУ, Першого 

проректора, проф. Іващенко В.П. про  висунення кандидатур студентів та 
аспірантів академії щодо призначення іменних та академічних стипендій. 

УХВАЛИЛИ: 1. Рекомендувати студентку електрометалургійного  
факультету, гр. МЛ03-14-М Гамову Анастасію Вікторівну на призначення 
академічної стипендії Президента України на 1 семестр 2019/2020 н.р. 

2. Рекомендувати студента факультету матеріалознавства та обробки 
металів, гр. МЕ10-14-М Варфоломєєва Михайла Юрійовича на призначення 
академічної стипендії Президента України на 1 семестр 2019/2020 н.р. 

3. Рекомендувати студентку факультету економіки і менеджменту, гр. 
МН01-14-М Пожарську Олену Вікторівну на призначення академічної 
стипендії Президента України на 1 семестр 2019/2020 н.р. 

4. Рекомендувати студентку факультету економіки і менеджменту, гр. 
МН01-14-М Сесь Маргариту Олександрівну на призначення академічної 
стипендії Президента України на 1 семестр 2019/2020 н.р. 

5. Рекомендувати студентку механіко-машинобудівного факультету, гр. 
ЕО01-14М Голенкову Ольгу Ігорівну на призначення академічної стипендії 
Кабінету Міністрів України на I семестр 2019-2020 н.р. 

6. Рекомендувати студента електрометалургійного факультету, гр. 
МЕ01-17-2 Кравченко Олександра Анатолійовича на  призначення 
академічної стипендії Верховної Ради України на 2019-2020 н.р.  

7. Рекомендувати студента металургійного факультету, гр. МЕ01-18 
Друченського Єгора Івановича на  призначення академічної стипендії 
Верховної Ради України на 2019-2020 н.р.  

8. Рекомендувати студента електрометалургійного факультету, гр. 
МЕ01-17-2 Насонова Дениса Максимовича на  призначення академічної 
стипендії Верховної Ради України на 2019-2020 н.р.  

9. Рекомендувати до призначення академічної стипендії Президента 
України аспірантку другого року денної форми навчання кафедри 
матеріалознавства за спеціальністю 132 – Матеріалознавство Дзюбіну Аліну 
Валентинівну. 

 
3. СЛУХАЛИ: Голову стипендіальної комісії НМетАУ, Першого 

проректора, проф. Іващенко В.П. про пропозиції стипендіальної комісії 
НМетАУ щодо ліміту стипендиатів з  числа студентів НМетАУ на 1-й 
семестр 2019-2020 навчального року. 



УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити за результатами навчання у ІІ семестрі 
2018-2019 навчального року загальний ліміт стипендіатів (частку 
стипендіатів), яким призначається академічна стипендія на основі здобутого 
ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі 
успіхи в навчанні, однаковий для всіх факультетів (інститутів), курсів та 
спеціальностей (напрямів підготовки) на рівні – 0,45. 

2. Затвердити за результатами навчання у ІІ семестрі 2018-2019 
навчального року ліміт стипендіатів відмінників НМетАУ на рівні – 0,09. 

3. Встановити ліміт стипендіатів, які будуть зараховані на перший рік 
навчання і яким буде призначатися академічна стипендія у першому семестрі 
2019-2020 навчального року, - 0,45. 

 
4. СЛУХАЛИ: Координатора робіт з питань ліцензування та 

акредитації доц. Бояркіна В.В. про затвердження акредитаційних справ з 
підготовки здобувачів вищої освіти на І-му (бакалаврському) рівні. 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити акредитаційні справи з підготовки 
здобувачів вищої освіти на ІІ-му (магістерському) рівні за наступними 
програмами підготовки: 

- 136.1.1 – Металургія чавуну; 
- 136.1.2 – Металургія сталі; 
- 136.1.3 – Фізико-хімічні основи металургійних процесів; 
- 136.2.3 – Технологічне проектування металургійних виробництв; 
- 136.3.2 – Художнє та ювелірне литво 
- 051.2 – Міжнародна економіка. 
 
5. СЛУХАЛИ: Першого проректора проф. Іващенка В.П. про розгляд 

конкурсних справ на заміщення вакантних посад завідувача кафедри та 
завідувача відділу аспірантури і докторантури. 

завідувачі кафедр 
Гришин В.С. – каф. технології машинобудування 
Дейнеко Л.М. – каф. термічної обробки металів 
Довбня С.Б. – каф. економіки і підприємництва 
Должанський А.М. – каф. якості, стандартизації та сертифікації 
Козенков Д.Є. – каф. менеджменту 
Махницький І.Г. – каф. машинобудування та менеджменту якості 

освіти (Навчально-науковий інститут інтегрованих форм навчання) 
Ніколенко А.В. - каф. електротехніки та електропривода  
Палагута В.І. – каф. інженерної педагогіки 
Тарасевич В.М. – каф. міжнародної економіки, політичної економії та 

управління 
Хричиков В.Є. – каф. ливарного виробництва 
     

завідувач відділу аспірантури і докторантури 
Великонська Наталія Михайлівна 
 



Вчена рада розглянувши надані документи ухвалила внести прізвища 
претендентів до бюлетенів для таємного голосування.  

Обрано лічильну комісію у складі: Стан С.Я., Ясев О.Г., Шифрін В.С. 
Оголошено перерву для голосування. 

Результати голосування  
Прізвище ініціали  

претендента 
Роздано 
бюлетенів За Проти Недійсних 

бюлетенів 
Завідувачі кафедр 

Гришин В.С 65 63 Немає 2 
Дейнеко Л.М. 65 65 Немає Немає 
Довбня С.Б. 64 64 Немає Немає 

Должанський А.М. 64 63 Немає 1 
Козенков Д.Є. 64 64 Немає Немає 
Махницький І.Г. 65 64 1 Немає 
Ніколенко А.В. 64 64 Немає Немає 
Палагута В.І. 64 64 Немає Немає 
Тарасевич В.М. 62 64 1 1 
Хричиков В.Є. 65 64 1 Немає 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури 
Великонська Н.М. 65 64 1 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). 
 

6. СЛУХАЛИ: Першого проректора проф. Іващенка В.П. про 
представлення до вченого звання доцента по кафедрі фінансів Мушникову 
Світлану Анатоліївну. 

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

Обрана лічильна комісія у складі: Стан С.Я., Ясев О.Г., Шифрін В.С. 
Оголошується перерва для голосування. 
Результати голосування: 
    «за»  «проти»   недійсних 
Мушникова С.А.    65  немає    немає 
Протокол лічильної комісії додається. 
 
УХВАЛИЛИ: Згідно результатів таємного голосування клопотати 

перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого звання  
доцента Мушниковій С.А. 

 
7. СЛУХАЛИ: Начальника відділу кадрів Шифріна В.С. про заходи  з 

безпеки при погрозі терористичних актів. 



 УХВАЛИЛИ: 1. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам 
інших структурних підрозділів: 
 1.1. До 10.07.2019р. провести в колективах інформаційно-
роз’яснювальну  роботу та інструктаж щодо першочергових дій при погрозі 
здійснення терористичного акту. 
 1.2. Попередити під розпис кожного працівника про ознайомлення з 
пам’яткою щодо першочергових дій при погрозі здійснення терористичного 
акту. 
 У випадку відсутності працівника у зв’язку із відпусткою провести 
інструктаж одразу після повернення з відпустки. 
 Перші екземпляри списків після заповнення надати до канцелярії 
академії. 
 1.3. Після канікулярного періоду провести відповідну роз’яснювальну 
роботу та інструктаж зі студентами. 
 2. Керівнику навчально-наукового центру Ясеву О.Г. забезпечити 
розміщення пам’ятки та цього наказу у локальній мережі академії. 
 
 


