
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  
 

від 10.06.2020 р.   (on-line) 

 

1. Про фінансовий стан університету за 2020 рік 

     Доповідач: проректор з НПР проф. Гораль Л. Т. 

2. Про особливості формування штатів на 2020-2021 н. р. 

     Доповідач: проректор з НПР проф. Гораль Л. Т. 

3. Різне 

 

1. Про фінансовий стан університету за 2020 рік 

 

 Ухвалили: у зв’язку з пандемією COVID-19 та її негативним впливом на 

фінансово-економічний стан університету пропонується: 

1. Створити групу з оцінювання ефективності та економічної доцільності 

освітніх програм І-го та ІІ-го освітніх рівнів (голова д.е.н. Кафка С. М.). 

2. Створити комісію щодо приведення штатного розпису університету у 

відповідність до його фінансової спроможності. 

3. Перевести з 01.06.2020 року до 30.06.2020 р. викладачів, які працювали 

з навантаженням понад 600 год., на одну ставку. 

4. Обмежити до 50 відсотків з 01.06.2020 року до 30.06.2020 р. надбавки до 

посадових окладів працівникам університету. 

5. Усім працівникам кафедр, інститутів та науково-технічної бібліотеки 

рекомендується взяти відпустку за власний рахунок у кількості 5 робочих днів 

впродовж червня 2020 р. 

6. Виплату коштів на оздоровлення планувати з 01.09.2020 року. 

7. Виплату відпускних здійснювати помісячно. 

 

2. Про особливості формування штатів на 2020-2021 н. р. 

 

Ухвалили: 

1) провести аналіз щодо можливого скорочення штатних одиниць в усіх 

структурних підрозділах університету; 

2) створити на підставі ст. 42 Кодексу законів про працю України під час 

можливої процедури скорочення комісію для визначення переважного право на 

залишення на роботі працівників з більш високою кваліфікацією і 

продуктивністю праці у такому складі: 

- проректор з НПР Гораль Л.Т., голова комісії; 

- перший проректор Мандрик О.М., заступник голови комісії; 

- проректори з НПР Куровець С.С., Карпаш М.О.; 

- проректор з НР Чудик І.І.; 

- голова первинної профспілкової організації працівників Білоцький О.В.; 

- начальник відділу кадрів Іванус З.С., секретар комісії; 

- начальник планово-фінансового відділу Дякун С.Л.; 

- начальник навчального відділу Штанько Я.В.; 



- уповноважений з антикорупційної діяльності Протас В.В.; 

- провідний юрисконсульт Квасниця О.А. 

2.1. затвердити основні критерії визначення продуктивності праці 

працівників: 

- виконання умов контракту або посадової інструкції; 

- рівень знань комп’ютерних програм пов’язаних із виконанням обов’язків 

та діяльності структурного підрозділу; 

- Індекс Гірша (або h-індекс); 

- наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection; 

- наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України; 

- наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії; 

- наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною 

кількістю два досягнення; 

- наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування; 

2.2. Інші критерії відбору продуктивності та кваліфікації праці працівників 

доручити розробити комісії. 


