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1. Основні завдання колективу університету 

в 2017-2018 навчальному році 
 

 Ухвалили: основні завдання колективу університету в 2017-2018 
навчальному році розглянути на наступному засіданні вченої ради. 
 
2. Про чисельність штату науково-педагогічних працівників університету 

на 2017-2018 навчальний рік 
 

Ухвалили: 
1. Прийняти до виконання з 1 жовтня 2017 р. розподілений серед кафедр штат 

НПП на 2017-2018 навчальний рік в обсязі 621,17 ставок. 
2. Завідувачам кафедр в термін до 02.10.2017 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 роботи понад одну ставку визначати у відсотках та 
годинах від нормативного показника 675 годин за умови планування такому 
сумісникові на 2017-2018 навчальний рік не менше 675 годин навчального 
навантаження в розрахунку на повну ставку; 

- 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 
передбачати виконання НПП навчального навантаження в обох семестрах. 
 

3. Рекомендація до зарахування в докторантуру 
 

Ухвалили: рекомендувати Яцишин Теодозію Михайлівну до зарахування 
в докторантуру за спеціальністю 101 – екологія. Науковим консультантом 
призначити доктора технічних наук, професора Шкіцу Л. Є. 
 

4. Різне 




