
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 06.07.2017 р. 

 
1. Про чисельність штату науково-педагогічних працівників кафедр на 2017-
2018 навчальний рік 

Доповідач: перший проректор Козак Ф. В. 
2. Розгляд та ухвалення заходів з удосконалення організації навчального 
процесу в університеті 

Доповідач: перший проректор Козак Ф. В. 
3. Ухвалення РНП для спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» та 
внесення деяких змін до чинних РНП щодо переліку дисциплін вільного вибору 
студентами 

Доповідач: в.о. начальника НВ Штанько Я. В. 
4. Про відкриття спеціалізації з підготовки магістрів «Маркетингова 
діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві» в межах 
спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» 

Доповідач: директор ІНЕУ Гораль Л. Т. 
5. Різне 
 

1. Про чисельність штату науково-педагогічних працівників кафедр 
на 2017-2018 навчальний рік 

 
 Ухвалили: 
 1. Директорам інститутів, завідувачам кафедр, прийнявши до уваги 
розрахунок штату НПП на 2017-2018 н. р. за прогнозованим контингентом 
студентів, забезпечити проведення навчального процесу впродовж вересня 2017-
2018 навчального року наявною чисельністю штатних викладачів. 
 2. Завідувачам кафедр вищої математики проф. Мойсишину В. М., 
загальної та прикладної фізики проф. Галущаку М. О., основ геології та екології  
проф. Хомину В. Р., теорії економіки та управління доц. Сімків Л. Є., хімії  
проф. Полутренко М. С, спільно з директорами відповідних інститутів в термін 
до 14.07.2017 р. подати до ректорату пропозиції щодо приведення чисельності 
штатних НПП кафедр до прогнозованої за станом на 27.06.2017 року. 

3. Планово-фінансовому відділу університету в термін до 15 вересня  
2017 року виконати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
17.08.2002 р. № 1134 розрахунок чисельності НПП за реальним на 12 вересня 
контингентом студентів, а навчальному відділу до 20 вересня запропонувати 
розподіл цього штату між кафедрами університету з врахуванням досягнень 
кафедр з наукової та інших видів діяльності. 
 

2. Розгляд та ухвалення заходів з удосконалення організації 
навчального процесу в університеті 

 
 Ухвалили: 
 1. Заходи з удосконалення організації навчального процесу на 2017-2018 
навчальний рік - ухвалити (додаток 1). 
 



 2. Директорам інститутів, завідувачам кафедр, навчальному відділу, ІОЦ, 
НТБ, ЛОПіЗВ та керівникам інших структурних підрозділів, зазначених в тексті 
заходів, передбачити в планах роботи на 2017-2018 навчальний рік процедури і 
механізми імплементації заходів за п. 1. 
 

3. Ухвалення РНП для спеціальності «Нафтогазова інженерія та 
технології» та внесення деяких змін до чинних РНП щодо переліку 

дисциплін вільного вибору студентами 
 
 Ухвалили:  

1. Ухвалити робочі навчальні плани спеціальності «Нафтогазова інженерія 
та технології» для ступеня вищої освіти бакалавра та магістра денної і заочної 
форм навчання. 

2. Внести зміни до затверджених ухвалою вченої ради від 11.05.2017 року 
(протокол № 04/574) робочих навчальних планів денної і заочної форм навчання 
ступеня вищої освіти бакалавра та магістра щодо переліку дисциплін вільного 
вибору студента (згідно з додатком 1). 
 

4. Про відкриття спеціалізації з підготовки магістрів «Маркетингова 
діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві» в межах 

спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» 
 
 Ухвалили: 

1. Ухвалити спеціалізацію «Маркетингова діагностика та управлінський 
консалтинг у підприємництві» в межах спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля і біржова діяльність» за освітнім рівнем магістра та оголосити набір в 
2017 році за зазначеною спеціалізацією.. 

2. Ухвалити:  
- профільну освітньо-професійну програму; 
- перелік методичного забезпечення, що буде підготовлено до 30.08.2017 р. 
3. До 01.08.2017 р. кафедрі маркетингу і контролінгу подати до 

навчального відділу пропозиції з доповнення переліку вибіркових дисциплін для 
спеціалізації «Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у 
підприємництві» в РНП для спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова 
діяльність». 
 




