ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 26.09.2018 р.

1. Звіт проректора з наукової роботи за звітний період
Доповідач: проректор з НР проф. Чудик І. І.
2. Ухвалення штату професорсько-викладацького складу університету на 20182019 навчальний рік
Доповідач: начальник НВ доц. Штанько В. Я.
3. Про зарахування в докторантуру
Доповідач: зав. ВАіД доц. Процюк В. Р.
4. Обрання на посаду директора науково-дослідного інституту нафтогазової
енергетики і екології
Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р.
5. Про надання права керівництва підготовкою докторів філософії
Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р.
6. Різне
1. Звіт проректора з наукової роботи за звітний період
Ухвалили: інформацію взяти до відома.
Ухвалили:
1. Прийняти до виконання з 01.10.2018 р. розподілений серед кафедр штат
НПП на 2018-2019 н.р. в обсязі 605,0 ставок (з фактичним коригуванням згідно
даних статистичної форми 2-3НК).
2. Завідувачами кафедр в термін до 28.09.2018 р. подати до ректорату
інформацію щодо розподілу штату НПП в межах кафедри, в яких вказати для
кожного викладача: посаду, частку ставки та обсяг затвердженого йому на
кафедрі навчального навантаження.
3. При оформленні сумісництва керуватись наступним:
- залучати сумісників до проведення навчального процесу за умови роботи
всіх штатних НПП кафедри, за винятком пенсіонерів на повну ставку;
- доплату до посадового окладу сумісникові – штатному НПП кафедри за
збільшення обсягу навчальної роботи понад одну ставку визначати, як правило,
у відсотках від нормативного показника 600 годин навчального навантаження;
- у разі роботи НПП на кафедрі на неповну ставку і залученні його сумісником
на іншу кафедру сумісництво може бути оформлено шляхом доповнення до
повної ставки, а понад ставку – шляхом доплати;
- під час оформлення сумісництва на повний навчальний рік передбачити
виконання НПП навчального навантаження, як правило, в обох семестрах.
4. Дію пункту 5 підрозділу 2.1 «Норма часу для розрахунку і обліку
навчальної роботи» наказу від 02.05.2018 р. № 104 (Про введення в дію
«Положення про планування і облік навчальної, методичної та організаційної
роботи НПП»)призупинити в цілому на 2018-2019 н.р. для студентів всіх рівнів
вищої освіти заочної форми навчання.
5. Дію абзаців 3-5 пункту 9 (у колонках «Назва виду навчальної роботи»
та «Норма часу (в годинах)») підрозділу 2.1 «Норми часу для розрахунку і
обліку навчальної роботи» наказу від 02.05.2018 р. № 104 (Про введення в дію
«Положення про планування і облік навчальної, методичної та організаційної

роботи НПП») призупинити на 2018-2019 н. р. для студентів всіх рівнів вищої
освіти заочної форми навчання.
6. Для заочної форми навчання планування обсягу навчального
навантаження з усіх дисциплін навчального плану в малокомплектних групах,
за необхідності, здійснюється у відсотках від загального обсягу навчальної
роботи, виділеного на вивчання навчальної дисципліни, в саме:
6.1. Для академічних груп чисельністю 1-5 осіб заочної форми навчання
всіх рівнів вищої освіти – 25 % від загального обсягу навчальної роботи,
виділеного на вивчення навчальної дисципліни.
6.2. Для академічних груп чисельністю 6-10 осіб заочної форми навчання
всіх рівнів вищої освіти – 50 % від загального обсягу навчальної роботи,
виділеного на вивчення навчальної дисципліни.
При цьому навчальну діяльність викладачів, передбачену навчальним
планом для кожної дисципліни, у таких групах здійснювати у повному обсязі, у
тому числі із залученням дистанційних технологій навчання.
3. Про зарахування в докторантуру
Ухвалили: рекомендувати до зарахування в докторантуру за
спеціальностями:
151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології к.т.н., доцент
Чигур Ігор Іванович. Науковим консультантом призначити доктора технічних
наук, професора Семенцова Г. Н.;
152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка к.т.н., доцент
Кутний Богдан Андрійович. Науковим консультантом призначити доктора
технічних наук, професора Павленка А. М.
185 – нафтогазова інженерія та технології к.т.н., доцент Запухляк Василь
Богданович. Науковим консультантом призначити доктора технічних наук,
професора Грудза В. Я.
4. Обрання на посаду директора науково-дослідного інституту
нафтогазової енергетики і екології
Ухвалили: обрати Тершака Богдана Андрійовича на посаду директора
науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екології та
рекомендувати ректорові укласти контракт з Тершаком Богданом Андрійовичем
терміном на 5 років.
5. Про надання права керівництва підготовкою докторів філософії
Ухвалили: надати право керівництва підготовкою докторів філософії
кандидату наук з державного управління, доценту кафедри публічного
управління та адміністрування Тимківу Василю Миколайовичу за спеціальністю
281 – публічне управління та адміністрування.

