
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 27.04.2016 р. 

 
1. Затвердження Положення про співробітництво між установами НАН України 
та ІФНТУНГ  

Доповідач: проректор з НПР проф. Мандрик О. М. 
2. Затвердження правил проведення конкурсного відбору громадян України для 
проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу до 
кафедри військової підготовки університету 

Доповідач: зав. каф. ВП  Вязніцев Ю. В. 
3. Про ліцензування освітньої діяльності університету на третьому освітньо-
науковому рівні 

Доповідач: зав. ВПФВК доц. Процюк В. Р. 
4. Про оптимізацію структури закладів громадського харчування в університеті 

Доповідач: директор ГКУ  Василів А. Я. 
5. Різне 
 

1. Затвердження Положення про співробітництво 
між установами НАН України та ІФНТУНГ 

  
Ухвалили: затвердити Положення про співробітництво між установами 

НАН України та ІФНТУНГ. 
 

2. Затвердження правил проведення конкурсного відбору громадян України 
для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів 

запасу до кафедри військової підготовки університету 
 
Ухвалили: затвердити правила проведення конкурсного відбору громадян 

України для проходження військової підготовки за програмою підготовки 
офіцерів запасу до кафедри військової підготовки університету. 

 
3. Про ліцензування освітньої діяльності університету 

 на третьому освітньо-науковому рівні 
 
Ухвалили: 

1. Директорам інститутів до 28.04.2016р. подати у ВПФВК план-заявку на 
підготовку докторів філософії через аспірантуру згідно з державним 
замовленням відповідно до Переліку спеціальностей, за якими в університеті 
розширено провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-
науковому) рівні. 

2. Для кожної дисципліни, яка зафіксована в освітньо-науковій програмі 
підготувати до 25.05.2016р. Комплекс навчально-методичного забезпечення 
цієї навчальної дисципліни (список додається). 

Відповідальні: керівники проектних груп 
3. З метою надання вченою радою університету права керівництва підготовкою 

докторів філософії і докторів наук подати до 20.05.2016р. у ВПФВК списки 
рекомендованих вченими радами інститутів науковців.  



Відповідальні: директори інститутів, керівники проектних груп 
4. Завідувачам кафедр до 01.07.2016р. внести зміни в індивідуальні плани тих 

науково-педагогічних працівників, які будуть задіяні до викладання дисциплін 
для аспірантів. Для таких співробітників передбачити матеріальне 
стимулювання у розмірі 10% до посадового окладу. 

5. Затвердити терміни прийому документів від вступників в аспірантуру, а також 
розклад вступних іспитів в аспірантуру.   

Відповідальні:завідувач ВПФВК Процюк В.Р. 
6. Планово-економічному відділу розробити розрахунок вартості підготовки 

докторів філософії через аспірантуру очної та заочної форм навчання  та 
докторів наук через  докторантуру для громадян України, іноземців та осіб без 
громадянства. 

 
4. Про оптимізацію структури закладів громадського 

харчування в університеті 
 

Ухвалили:  
1. Ліквідувати в структурі університету студентську їдальню та буфети  

з 01.09.2016 року. 
2. Директору господарського комплексу університету до 30.06.2016 р. внести 

ректору пропозиції щодо подальшої діяльності закладів громадського 
харчування в університеті. 

3. Скоротити з 01.09.2016 р. у зв’язку з ліквідацією наявний штат працівників 
студентської їдальні та буфетів. 

 




