
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

від 01.07.2020 р.    
 

1. Затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів на 2020-2021 н.р. 

     Доповідач: перший проректор проф. Мандрик О. М. 

2. Затвердження мінімального прогнозованого штату НПП, НДП університету  

на 2020-2021 навчальний рік 
     Доповідач: начальник НВ доц. Штанько Я. В.  

3. Присвоєння вченого звання:   професора     

• каф. менеджменту та адміністрування – Запухляк Іванні Богданівні; 

• каф геології та розвідки н/г родовищ – Куровцю Сергію Сергійовичу 

     доцента: 

o каф. технічної механіки – Поповичу Василю Ярославовичу; 

o каф. публічного управління та адміністрування – Орлів Мар’яні Степанівні; 

o каф. екології – Побережній Любові Ярославівні; 

o каф. публічного управління та адміністрування – Мосорі Ларисі Степанівні; 

o каф. прикладної математики – Семенчуку Андрію Васильовичу; 

o каф. теорії економіки та управління – Данилейчуку Руслану Богдановичу. 

     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

4. Про представлення кандидатури на здобуття довічної державної стипендії видатним 

діячам науки  

     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

5. Про створення разових спеціалізованих вчених рад  

     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

6. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертацій для здобуття наукового 

ступеня доктора філософії  

     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

7. Про надання права керівництва підготовкою докторів філософії  

     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

8. Про створення Наукового парку 
     Доповідач: проректор з НПР проф. Гораль Л. Т. 

9. Різне  
 

1. Затвердження освітньо-професійних програм  

та навчальних планів на 2020-2021 н. р. 
 

Ухвалили: 

1. Затвердити зміни до освітньо-професійних програм за спеціальностями 

та навчальних планів всіх рівнів вищої освіти та форм навчання.  

2. Затвердити освітньо-професійні програми за спеціальностями (зі 

змінами) та навчальні плани всіх рівнів вищої освіти та форм навчання (зі 

змінами) на 2020-2021 навчальний рік, згідно з додатком.  

3. На основі затверджених навчальних планів дирекціям навчально-

наукових інститутів, у межах яких здійснюється підготовка за відповідними 

освітніми програмами, розробити індивідуальні навчальні плани здобувачів 

вищої освіти та до початку навчального року ухвалити індивідуальні навчальні 

плани здобувачів вищої освіти на засіданні вченої ради навчально-наукового 

інституту, в межах якого здійснюється підготовка за відповідною освітньою 

програмою (для здобувачів вищої освіти, що зараховані на навчання в поточному 

році – не пізніше, ніж за 10 днів після початку навчального року). 
 



2. Затвердження мінімального прогнозованого штату НПП, НДП 

університету на 2020-2021 навчальний рік 
 

 Ухвалили: 

1. Затвердити тимчасовий мінімальний прогнозований штатний розпис 

науково-педагогічних працівників (НПП) університету обсягом 453,7 штатних 

одиниць та 110,5 штатних одиниць навчально-допоміжного персоналу (НДП), 

розрахований з дотриманням статті 56 Закону України «Про вищу освіту» та з 

урахуванням фінансових можливостей університету і ввести його в дію з 

15.09.2020 р. 

 2. Затвердити розподіл штатів між кафедрами.  

 3. Внести зміни до «Положення про розрахунок чисельності навчально-

допоміжного персоналу кафедр» затвердженого наказом ректора № 114 від 

05.04.2019 р., вилучивши доданок Nкк – чисельність НДП, яку визначають залежно 

від кількості комп’ютерних класів та встановивши доданок Nвш  на рівні 10 % від 

кількості НПП для усіх кафедр, але не менше 1. 

4. Комісії з оптимізації штатного розпису, створеній наказом ректора 

№ 135 від 15.06.2020 р. та бюджетній комісії Вченої ради університету до 

01.09.2020 р. розробити та винести на розгляд Вченої ради «Методику розрахунку 

штату науково-педагогічних працівників» ІФНТУНГ. 

5. Планово-фінансовому відділу, з урахуванням результатів вступної 

компанії, фінансового становища університету та скоригованого бюджету годин 

навчального навантаження за денною формою навчання всіх рівнів вищої освіти, 

скоригувати тимчасовий мінімальний прогнозований штатний розпис НПП 

університету та не пізніше 01 10.2020 р. запропонувати НПП університету на 

2020-2021 н. р. та його розподіл між кафедрами на розгляд Вченої ради 

університету. 

6. Завідувачам кафедр не пізніше 10.07.2020 р. провести засідання кафедр 

та здійснити попередній розподіл штатних одиниць кафедри відповідно до 

доведеної граничної чисельності. 

7. Завідувачам кафедр, на яких згідно з розподілом штатів зменшений 

штатний розпис, розподіл штатних одиниць між працівниками здійснювати з 

урахуванням вимог законодавства – зокрема, рівня кваліфікації працівника, його 

продуктивність, тощо. Мінімальний рекомендований обсяг ставки для працівника 

– 0,5 ставки. 

8. Завідувачам кафедр, на яких згідно з розподілом штатів зменшений 

штатний розпис НПП та НДП, тобто можливе скорочення НПП та НДП або 

переведення працівників на меншу частку ставки, не пізніше 10.07.2020 р. подати 

на розгляд ректору та профспілковому комітету університету письмові пропозиції 

з переліком посад НПП та НДП, що підлягають скороченню, або яким можуть 

бути змінені істотні умови праці (переведення на меншу частину ставки). Цим 

працівникам пропонується робота на умовах погодинної оплати зі здобувачами 

заочної форми навчання. 

9. Відділу кадрів та юридичному відділу, спільно з дирекціями навчально-

наукових інститутів та завідувачами кафедр, не пізніше 15.07.2020 р. згідно 

чинного законодавства попередити працівників, зазначених у пункті 8, про 

можливе звільнення, або зміну істотних умов праці, ознайомивши їх з 

відповідним наказом. 



10. Ректорату внести зміни до «Положення щодо визначення рейтингу 

науково-педагогічних працівників, кафедр та інститутів» та змінити період 

оцінювання з «календарний рік» на «навчальний рік» з 01.09.2020 р. 
 

3. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати до присвоєння МОН України вчених звань: 

професора: Куровця Сергія Сергійовича кафедри геології та розвідки 

нафтових і газових родовищ; 

Запухляк Іванну Богданівну кафедри менеджменту та адміністрування; 

доцента: Орлів Мар’яну Степанівну кафедри публічного управління та 

адміністрування; 

Поповича Василя Ярославовича кафедри технічної механіки; 

Побережну Любов Ярославівну кафедри екології; 

Мосору Ларису Степанівну кафедри публічного управління та 

адміністрування. 

Семенчука Андрія Васильовича кафедри прикладної математики; 

Данилейчука Руслана Богдановича кафедри теорії економіки та 

управління. 
 

4. Про представлення кандидатури на здобуття довічної державної стипендії 

видатним діячам науки 
 

 Ухвалили: рекомендувати доктора технічних наук, професора кафедри 

видобування нафти і газу, професора Кондрата Романа Михайловича на 

здобуття довічної державної стипендії видатним діячам науки.  
 

5. Про утворення разових спеціалізованих вчених рад 
 

Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разових 

спеціалізованих рад за спеціальностями: 133 – галузеве машинобудування, 185 – 

нафтогазова інженерія та технології, 073 – менеджмент, 152 – метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка. 
 

6. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертацій для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії 
 

 Ухвалили:  

1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Ставничої Н. І. призначити  рецензентів:  

− професора кафедри менеджменту та адміністрування, д.е.н., доц. Запухляк 

Іванну Богданівну; 

− професора кафедри прикладної економіки, д.е.н., проф. Зелінську Галину 

Олексіївну. 

2. Попередню експертизу дисертації Ставничої Н. І. провести на засіданні 

кафедри прикладної економіки із запрошенням фахівців за науковим напрямом 

дисертації. 
 

 Ухвалили:  

1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Стефанишина А. Б. призначити  рецензентів:  



− професора кафедри технічної механіки, д.т.н., проф. Лисканича Михайла 

Васильовича; 

− завідувача кафедри автомобільного транспорту, д.т.н., проф. Криштопу 

Святослава Ігоровича. 

2. Попередню експертизу дисертації Стефанишина А. Б. провести на засіданні 

кафедри нафтогазових машин та обладнання із запрошенням фахівців за 

науковим напрямом дисертації.. 
 

 Ухвалили:  

1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Малісевич Н. М. призначити  рецензентів:  

− Карпаша Максима Олеговича – д.т.н., проф., проректора з науково-

педагогічної роботи, проф. каф. енергетичного менеджменту та технічної 

діагностики. 

− Чеховського Степана Андрійовича – к.т.н., проф., проф. каф. метрології та 

інформаційно-вимірювальної техніки. 

2. Попередню експертизу дисертації Малісевич Н. М. провести на засіданні каф. 

метрології та інформаційно-вимірювальної техніки із запрошенням фахівців за 

науковим напрямом дисертації. 
 

7. Про надання права керівництва підготовкою докторів філософії 
 

Ухвалили: надати право керівництва підготовкою докторів філософії 

доктору економічних наук, професору Гуменюку В. В. за спеціальністю  

073 – менеджмент. 
 

8. Про створення Наукового парку 
 

Ухвалили: 

1. Погодити створення Наукового парку у формі товариства з  

обмеженою відповідальністю спільно з Приватним акціонерним товариством 

«Промислово-виробничий інститут зварювально-ізоляційних технологій 

«Нафтогазбудізоляція» для навчально-науково-виробничої, інноваційної 

діяльності Університету та забезпечення покращення виконання його статутних 

завдань. 

2. Делегувати ректора ІФНТУНГ Крижанівського Євстахія Івановича для 

участі в загальних зборах засновників зазначеного наукового парку та надати 

йому усі повноваження здійснювати дії спрямовані на його створення, в тому 

числі право підписувати необхідні документи відповідно до чинного 

законодавства. 


