
РІШЕННЯ  
Вченої ради Національної металургійної академії України 

від 30.11.2015р. Протокол № 11 

 
Питання порядку денного № 1. Про нову редакцію Статуту НМетАУ.  
УХВАЛИЛИ: 1. Подати конференції трудового колективу НМетАУ 

проект нової редакції Статуту НМетАУ на погодження. 
2. Проф. Ясеву О.Г. розмістити проект нової редакції Статуту НМетАУ 

в локальній мережі для ознайомлення та обговорення у трудових колективах 
структурних підрозділів. 

Питання порядку денного № 2. Про Правила прийому студентів у 
НМетАУ на 2016 рік. 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити акт узгодження переліку спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка у НМетАУ здобувачів вищої освіти за сту-
пенем бакалавр, спеціаліст та магістр у 2016 році.  

2. Затвердити пропозиції щодо обсягу державного замовлення на підго-
товку фахівців з вищої освітою у НМетАУ на 2016 рік. 

3. Затвердити Перелік конкурсних предметів необхідних для вступу до 
НМетАУ за спеціальностями підготовки фахівців. 

4. Затвердити перелік спеціалізацій підготовки фахівців з вищою осві-
тою у НМетАУ на 2016 рік. 

5. Затвердити Положення про приймальну комісію НМетАУ. 
 6. Затвердити Правила прийому до НМетАУ у 2016 році. 

7. Сорокіну Є.Л. до 15.12.2015р. розмістити Правила прийому на Web-
сайті НМетАУ та забезпечити внесення їх до Єдиної державної електронної 
бази з питань освіти. 

Питання порядку денного № 3. Про участь студентів НМетАУ в 
олімпіадах та конкурсах. 

УХВАЛИЛИ: 1. Завідувачам кафедр академії забезпечити участь сту-
дентів у Всеукраїнській студентській олімпіаді у 2015/2016 н.р., для чого: 

 - скласти конкурсні завдання для проведення олімпіад, співставити їх 
із завданнями минулих років базових ВНЗ та надати їх до сектору по органі-
зації студентських конкурсів  (термін – до 22.12.2015р); 

 - визначити терміни проведення І туру олімпіад для подальшого висві-
тлення цього графіку на Web-сайті академії (термін – до 25.12.2015р.); 

 - визначити переможців І туру та учасників ІІ туру олімпіад, оприлюд-
нити результати на Web-сторінках кафедр (термін – до 12.02.2016р.). 

2. Заслухати на засіданнях Вчених рад факультетів результати прове-
дення І туру олімпіади (відп. – декани факультетів, термін – до 19.02 2016р.). 

3. Звернути увагу завідувачів кафедр: 
 - металургійного палива та вогнетривів; 
 - покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів; 
 - промислової теплоенергетики; 
 - технологічного проектування та безпеки життєдіяльності  



на обов’язкове виконання рішення Вченої ради академії від 
24.11.2014р. про проведення студентської олімпіади. 

4. Заслухати на засіданні ректорату результати участі студентів у І турі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (відп. – Пройдак Ю.С., термін – до 
25.02.2016р.). 

5. Відповідальному секретарю приймальної комісії Сорокіну Є.Л. роз-
глянути можливість включення до Правил прийому в магістратуру конкурс-
них преференцій для Переможців та призерів ІІ туру Всеукраїнської студент-
ської олімпіади. 

6. Затвердити перелік наукових робіт студентів та молодих вчених, які 
подаються на конкурс НАН України «На здобуття премій для молодих уче-
них і студентів ВНЗ за кращі наукові роботи» (додається). 

 
Питання порядку денного № 4. Про виконання ухвал Вченої ради 

академії. 
УХВАЛИЛИ: 1. Вважати стан  виконання рішень Вченої ради, що бу-

ли ухвалені впродовж 2015 року задовільним. 
2. Ученому секретарю Потапу О.Ю. продовжити у 2016 році роботу з 

моніторінгу виконання рішень Вченої ради. 
Питання порядку денного № 5. Представлення до вченого звання 
УХВАЛИЛИ: Згідно результатів таємного голосування клопотати пе-

ред Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого звання до-
цента: Бойку М.М., Гончарук О.В., Душиній Л.М., Поляковій Н.В. 

 
 
 
 
 
  
 


