
Рішення Вченої ради 
від 30.09.2019р. 

1. СЛУХАЛИ: Ректора академії, проф. Величка О.Г. про  результати 
вступної кампанії 2019 року та завдання академії щодо забезпечення 
прийому у 2020 році.  

УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до уваги надану інформацію про результати 
вступу до НМетАУ на бакалаврську (з повним і скороченим терміном 
навчання) та магістерську підготовку у 2019 р. 

2. Деканам факультетів та завідувачам випускових кафедр: 
- організувати обговорення результатів вступної кампанії 2019 року в 

науково-педагогічних колективах; 
- надати ректорату до 15.10.2019 р. пропозиції щодо покращення 

профорієнтаційної роботи в середовищі потенційних абітурієнтів в коледжах 
та технікумах; 

- провести зустрічі-бесіди зі студентами 4 року навчання щодо умов 
вступу до магістратури у 2020 р. 

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

запровадження нової концепції акредитації освітніх програм та завдання 
НМетАУ, що з неї випливають (за результатами візиту керівництва НАЗЯВО 
до м. Дніпра). 

УХВАЛИЛИ: 1. Завідувачам випускових кафедр до 15.10.2019 р. 
провести на засіданнях кафедр обговорення нової концепції акредитації 
освітніх програм і завдань, що з неї випливають. 

2. Започаткувати роботу зі створення груп забезпечення якості освітніх 
програм НМетАУ: 

- затвердити «Положення про групи забезпечення якості освітніх 
програм НМетАУ»; 

- рекомендувати ректору НМетАУ затвердити кандидатури гарантів 
освітніх програм НМетАУ (список додається); 

- гарантам освітніх програм до 7.10.2019 р. сформувати склад груп 
забезпечення якості освітніх програм і надати його на затвердження ректору 
НМетАУ; 

- припинити діяльність Навчально-методичних комісії НМетАУ у 
зв’язку зі започаткуванням роботи груп забезпечення якості освітніх 
програм. 

3. Провести реорганізацію секцій Ради з забезпечення якості освітньої  
діяльності і підготовки фахівців НМетАУ (РЗЯОД): 

- затвердити оновлений перелік секцій РЗЯОД та їхніх голів;  
- головам новостворених секцій РЗЯОД до 7.10.2019 р. надати 

пропозиції щодо персонального складу секцій та укласти Плани роботи 
секцій на 2019-2020 навч. рік, виходячи з визначених завдань; 

- Голові РЗЯОД (проф. Іващенко В.П.): 
- до 14.10.2016 р. провести засідання новостворених секцій, на 
яких обговорити їхні завдання та функції;   



- провести 16.10.2019 р. організаційне засідання РЗЯОД з питань 
реорганізації її структури; 

- до 23.10.2019 р. внести відповідні зміни до положення про 
РЗЯОД і надати їх для затвердження Вченій раді; 

- Керівнику відділу якості освітньої діяльності (доц. Максакова О.С.) 
до 16.10.2019 р. підготувати пропозиції щодо удосконалення процедури 
опитування студентів щодо якості окремих компонентів  освітніх програм та 
освітніх програм в цілому та надати їх на ухвалення РЗЯОД. 

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

підсумків рейтингового оцінювання діяльності підрозділів академії та 
викладачів у 2018-2019 навчальному році. 
 Переможців рейтингового оцінювання було нагороджено Почесними 
грамотами: 

- факультети: 
економіки та менеджменту 

 комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації 
матеріалознавства і обробки металів 

  - випускаючі кафедри: 
 обліку і аудиту 
 металургії чавуну 
 економічної інформатики 
  - загальнонаукові  та гуманітарні кафедри: 
 міжнародної економіки, політичної економії та управління 
 прикладної математики та обчислювальної техніки 
 фізичного виховання 
  - професори, зав. кафедри:  

Академік НАНУ Гасик М.І. – каф. електрометалургії 
Швачич Г.Г. – каф. прикладної математики та обчислювальної техніки 
Фролов Я.В. – каф. обробки металів тиском 
 - професори:  
Король Г.О. – каф. обліку і аудиту 
Петренко В.О. – каф. інтелектуальної власності 
Узлов К.І. – каф. матеріалознавства 
- доценти, зав. кафедри:  
Зелікман В.Д. – каф. обліку і аудиту 
Хаджинов В.А. – каф. фізичного виховання 
Бандоріна Л.М. – каф. економічної інформатики 
 - доценти:  
Сокольська Р.Б. – каф. обліку і аудиту 
Чмельова В.С. – каф. термічної обробки металів 
Золотарьова О.В. – каф. міжнародної економіки, політичної економії та 

управління 
- викладачі та асистенти:  
Алєксєєнко І.А, - каф. менеджменту 



Кєуш Л.Г. – каф. металургійного палива і вогнетривів 
Кондратенко П.В. – каф. термічної обробки металів 
 
4. СЛУХАЛИ: Ректора академії, проф. Величка О.Г. щодо 

затвердження плану роботи Вченої ради академії. 
УХВАЛИЛИ: План роботи Вченої ради академії в цілому затвердити. 

Протягом тижня надати до секретаріату Вченої ради пропозиції, доповнення 
та зауваження щодо питань, які плануються до розгляду 

 

5. СЛУХАЛИ: Декана заочного факультету, доц. Чистякова В.Г. про 
удосконалення методичного забезпечення навчальних дисциплін для 
студентів заочної форми навчання  
 УХВАЛИЛИ: 1. Завідувачам кафедр вжити заходи для повного і 
беззаперечного забезпечення методичними матеріалами підготовки фахівців 
за заочною формою навчання: 

- на магістерському рівні – до 01.11.2019 р.; 
- на бакалаврському рівні – до 01.05.2020 р.. 
2. Заслухати на засіданні Вченої ради у листопаді 2019 р. звіт декана 

заочного факультету щодо виправлення ситуації з рівнем забезпеченності 
здобувачів освіти на зочному факультеті методичними матеріалами. 

 
 

6. СЛУХАЛИ: Першого проректора проф. Іващенка В.П. про 
представлення до вченого звання доцента 

Учитель І.Б. – каф. інженерної педагогіки 

 
В особовій справі претендентки знаходяться всі необхідні документи, 

пропонується внести її прізвище до бюлетенів для таємного голосування. 
Обрана лічильна комісія у складі: Савчук Л.М., Фахрутдінова С.М., 

Стан С.Я. 
Оголошується перерва для голосування. 
Результати голосування: 
    «за»  «проти»   недійсних 
Учитель І.Б.    69        1    немає. 
 
Протокол лічильної комісії додається. 
 
УХВАЛИЛИ: Згідно результатів таємного голосування клопотати 

перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого звання  
доцента Учитель І.Б. 
 


