
РІШЕННЯ  
Вченої ради Національної металургійної академії України 

від 02.07.2015 р. Протокол № 7 

 
Питання порядку денного № 1. 1. Про виконання бюджетного плану акаде-
мії за перше півріччя 2015 року. 
УХВАЛИЛИ: 1. Вважати виконання бюджетного плану за 6 місяців 2015 ро-
ку задовільним. 
 2. Як позитив, відзначити збільшення доходної частини бюджету спеці-
ального фонду, але збільшення ціни на енергоносії призвело до збільшення 
витрат за їх споживання при фактичному зменшенні їх споживання. 

3. Враховуючи високу вартість споживання природного газу і електри-
ки, ректорату до 01 вересня 2015р. розробити заходи щодо економії енерго-
ресурсів у 2015/2016 навч.році. 

 
Питання порядку денного № 2.  Обговорення результатів незалежно-

го рейтингу українських університетів «ТОП-200» та завдань академії. 
 

УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до уваги результати незалежного рейтингу 
українських університетів «ТОП-200». 

2. Деканам факультетів та завідувачам кафедр організувати обговорен-
ня результатів рейтингу в педагогічних  колективах та студентських групах. 
Приймальній комісії вжити заходів відносно доведення результатів рейтингу 
до відома абітурієнтів. 

3. Першому проректору, проф. Іващенку В.П. та проректору з наукової 
роботи, проф. Пройдаку Ю.С. проаналізувати складові рейтингового показ-
ника «Якість навчання» та надати пропозиції з його підвищення у 2015/2016 
н.р. (термін – вересень 2015 року). 

 
Питання порядку денного № 3. Затвердження нової редакції Положення 
про організацію навчального процесу у НМетАУ. 
 

УХВАЛИЛИ: 1. Прийняти за основу Положення про організацію на-
вчального процесу у НМетАУ. 

2. Оприлюднити текст Положення в локальній комп’ютерній мережі 
НМетАУ для ознайомлення і внесення пропозицій з його удосконалення. 

3. Робочій групі з розробки Положення до 01.09.2015р. розглянути 
пропозиції з його удосконалення, завершити редагування і внести кінцеву 
редакцію Положення на затвердження Вченою радою у вересні 2015 року. 
 
Питання порядку денного № 4. Про стан готовності навчально-
лабораторної бази, навчальних приміщень та гуртожитків до наступного на-
вчального року. 
 



УХВАЛИЛИ: 1. Визначити стан готовності навчально-лабораторної бази, 
навчальних приміщень та гуртожитків до наступного навчального року задо-
вільним. 

2. Забезпечити виконання наказу про підготовку академії до роботи у 
2015-2016 навчальному році 
 3. Встановити граничний розмір плати за проживання в студентських 
гуртожитках для студентів денної форми навчання  на 2015/2016 навч.р. в ро-
змірі: 
 гуртожиток № 1 – 233,00 грн.; 
 гуртожиток № 2 – 232,00 грн.; 
 гуртожиток № 3 – 184,00 грн.; 
 гуртожиток № 4 – 192,00 грн.; 
 гуртожиток № 5 – 270,00 грн. 
 При наявності в кімнаті електропобутових приладів утримується дода-
ткова оплата за використання електроенергії. 
 
Питання порядку денного № 5. Розгляд та затвердження річних звітів док-
торантів. 
 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звіт докторанта третього року Гулик Т.В., 
атестувати за весь період перебування в докторантурі за спеціальністю 
08.00.04 - Економіка та управління підприємствами. Подання дисертаційної 
роботи до спеціалізованої вченої ради - лютий 2016р. 

2. Затвердити звіт докторанта третього року Пінчук В.О., атестувати за 
весь період перебування в докторантурі за спеціальністю 05.14.06 - Технічна 
теплофізика та промислова теплоенергетика. Дисертаційна робота була по-
дана до спеціалізованої вченої ради у червні 2015р. 

3. Затвердити звіт докторанта третього року Стоянова О.М., атестувати 
за весь період перебування в докторантурі за спеціальністю 05.16.02 - Мета-
лургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. Подання дисер-
таційної роботи до спеціалізованої вченої ради - лютий 2016р. 
 4. Затвердити звіт докторанта другого року Гнатушенко В.В., атестува-
ти та перевести на третій рік перебування в докторантурі за спеціальністю 
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. 
 5. Затвердити звіт докторанта другого року Меняйло О.В., атестувати 
та перевести на третій рік перебування в докторантурі за спеціальністю 
05.16.04 – Ливарне виробництво. 
 6. Затвердити звіт докторанта другого року Пилипенка С.В., атестувати 
та перевести на третій рік перебування в докторантурі за спеціальністю 
05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском. 
 7. Затвердити звіт докторанта першого року Мазорчука В.Ф., атестува-
ти та перевести на другий рік перебування в докторантурі за спеціальністю 
05.16.04 – Ливарне виробництво. 



 8. Затвердити звіт докторанта першого року Мяновської Я.В., атестува-
ти та перевести на другий рік перебування в докторантурі за спеціальністю 
05.16.02 - Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. 
 
 

Питання порядку денного № 6. Представлення до вченого звання ста-
ршого наукового співробітника Полішка Сергія Олексійовича  - спеціаль-
ність 05.02.01 «Матеріалознавство» 

 
УХВАЛИЛИ: Згідно результатів таємного голосування клопотати пе-

ред Міністерством освіти і науки про присвоєння вченого звання  старшого 
наукового співробітника Полішку Сергію Олексійовичу. 

 


