
Рішення Вченої ради 
від 27.05.2019р. 

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

самоаналізу виконання НМетАУ критеріїв підтвердження статусу 
Національного закладу вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Самоаналіз виконання НМетАУ критеріїв 
підтвердження статусу Національного закладу вищої освіти. 

 
2. СЛУХАЛИ: Вченого секретаря Вченої ради про функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності НметАУ. 
УХВАЛИЛИ: 1. Відділу якості освітньої діяльності ННЦ (доц. 

Максакова О.С.) з метою забезпечення кращого урахування думок основних 
стейкхолдерів під час проведення моніторингу та оновлення освітніх 
програм: 

- до 10.06.2019 р. опрацювати форму анкет для проведення опитувань 
студентів, випускників НМетАУ, роботодавців щодо якості програм та 
освітньої діяльності академії; 

- розповсюдити форми опрацьованих анкет на кафедрах та розмістити їх на 
веб-сайті НМетАУ; 

- опрацювати методичні рекомендації щодо процедури проведення та 
обробки результатів опитувань. 

2. Робочим групам з розробки і супроводження освітніх програм 
спільно з НМК НМетАУ за окремими спеціальностями: 

- започаткувати регулярні опитування стейкхолдерів: 
- студентів – по закінченні чергової сесії (щодо змісту та якості 
викладання окремих навчальних дисциплін) та по завершенні державної 
атестації (щодо якості освітньої програми в цілому); 

- випускників – у  поточному режимі;  
- роботодавців – під час проведення виробничих та переддипломної 
практик та у поточному режимі; 

- враховувати результати опитувань при підготовці річних звітів, 
плануванні заходів з удосконалення освітніх програм, форм та методів 
викладання, заходів педагогічного контролю та процедури оцінювання 
результатів навчання тощо. 

3. Визначити освітньо-професійну програму «Електрометалургія сталі і 
феросплавів» другого (магістерського) рівня вищої освіти та освітньо-
професійні програми «Технології та обладнання виробництва металів і 
сплавів» і «Технології та обладнання обробки металів тиском» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти такими, що проходитимуть оцінювання в 
межах проекту Еразмус+ «Імплементація системи забезпечення якості освіти 
через співробітництво  університету-бізнесу-уряду в ЗВО» 586109-EPP-1-
2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP. 

4. Робочим групам зазначених освітніх програм спільно з НМК 
спеціальності «Металургія» та відділом якості освітньої діяльності ННЦ 



опрацювати до 30.09.2019 р. звіти з самооцінювання якості освітніх програм 
для проведення їх експертизи представниками європейських університетів-
партнерів НМетАУ.  

 
3. СЛУХАЛИ: Директора бібліотеки Фахрутдінову С.М. про стан 

роботи і перспективні завдання розвитку бібліотеки НМетАУ. 
УХВАЛИЛИ: 1.Вважати роботу бібліотеки НМетАУ у 2018-2019 

навчальному році задовільною. 
2. Ректорату розглянути фінансову можливість покращення 

матеріально-технічного стану бібліотеки, зокрема, щодо забезпечення 
комп’ютерами, придбання серверу для організації депозитарію академії, 
проведення кабельного Інтернету до нового приміщення бібліотеки, 
придбання електронного варіанту таблиць УДК. 

3. Вжити заходи для покращення якості комплектування книжкового 
фонду, в тому числі електронними виданнями. 

4. Раді з забезпечення якості освітньої діяльності та підготовки 
фахівців спільно з керівництвом бібліотеки опрацювати організаційні, 
технічні і методичні засади запровадження репозитарію НМетАУ, 
підготувати відповідне Положення і надати його на затвердження Вченій раді 
до 31 жовтня 2019 року. 
 

4. СЛУХАЛИ: Першого проректора, проф. Іващенка В.П. про 
представлення до вченого звання  

професора 
Лебедєва В.К. – каф. міжнародної економіки, політичної економії та 

управління 
доцента  

Драч І.Є. – каф. інтелектуальної власності та управління проектами 
 
В особових справах претенденток знаходяться всі необхідні документи, 

пропонується внести їх прізвища до бюлетенів для таємного голосування. 
Обрана лічильна комісія у складі: Толстіков Г.І., Савченко Г.Г., Фаізова 

О.Л. 
Оголошується перерва для голосування. 
Результати голосування: 
    «за»  «проти»   недійсних 
Лебедєва В.К.    70  2    немає 
Драч І.Є.     71  немає    1 
Протоколи лічильної комісії додаються. 
 
УХВАЛИЛИ: Згідно результатів таємного голосування клопотати 

перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого звання  
професора Лебедєвій В.К. та вченого звання доцента Драч І.Є. 

 



5. СЛУХАЛИ: Королькова С.І. про організацію військового обліку в 
академії. 

УХВАЛИЛИ: З метою приведення військового обліку 
військовозобов’язаних і призовників з числа працівників НМетАУ до вимог 
Постанови Кабінету Міністрів України № 921 від 7 грудня 2016 року: 

1) директору КМІ Засельському В.Й., завідувачам кафедр вжити заходи 
щодо сприяння працівникам, які є військовозобов’язаними, у проходженні 
освідчення у військово-лікарських комісіях та заміні власних тимчасових 
посвідчень в РВК, де вони стоять на військовому обліку; 

2) приймальній комісії (Сорокін Є.Л.) забезпечити отримання та 
подальшу передачу до військово-мобілізаційного відділу НМетАУ копій 
військово-облікових документів студентів-чоловіків, які зараховуються на 
навчання до НМетАУ 

- на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з повним та 
скороченим терміном навчання; 

- на другому (магістерському) рівні вищої освіти після отримання 
ступеня бакалавра в інших закладах вищої освіти;  

3) деканам факультетів та директорам інститутів при розгляді заяв про 
поновлення на навчання у НМетАУ на будь-який семестр студентів-чоловіків 
контролювати наявність візи військово-мобілізаційного відділу НМетАУ про 
взяття на військовий облік. 
 
 


