
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28.09.2016 р. 

 

1. Про чисельність штату науково-педагогічних працівників університету 

 на 2016-2017 навчальний рік 

    Доповідач: перший проректор проф. Козак Ф. В. 

2.Ухвалення звітів голів екзаменаційних комісій за 2015-2016 н.р. 

    Доповідач: перший проректор проф. Козак Ф. В. 

3. Звіт про роботу приймальної комісії в 2016 році 

    Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Юрич А. Р. 

4. Конкурсні справи:  на посаду зав. кафедри: 

 соціальних комунікацій та права – Скрипничук Василь Михайлович; 

 геології та розвідки н/г родовищ – Куровець Сергій Сергійович 

Доповідач: вчений секретар доц. Процюк В. Р. 

5. Різне 

 

1. Про чисельність штату науково-педагогічних працівників 

університету на 2016-2017 навчальний рік 

 

Ухвалили: 

1. Прийняти до виконання з 01 жовтня 2016 р. розподілений серед кафедр штат 

НПП на 2016/2017 н.р., в обсязі 635,31 ставок. 

2. Завідувачам кафедр в термін до 03.10.2015 р. подати до ректорату пропозиції 

з розподілу штату НПП в межах кафедри, в яких вказати для кожного 

викладача: посаду, частку ставки та обсяг затвердженого йому на кафедрі 

навчального навантаження. При зміні величини ставки відносно 2015/2016 

навчального року додавати заяви НПП. 

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; 

 у разі роботи викладача на кафедрі на неповну ставку і залученні його 

сумісником на іншу кафедру сумісництво може бути оформлено шляхом 

доповнення до повної ставки; 

 у разі роботи викладача на повну ставку при сумісництві здійснюється 

доплата за збільшення обсягу роботи; 

 оформлення сумісництва на повний навчальний рік необхідно передбачити 

виконання викладачем навчального навантаження в обох семестрах. 

 

2. Ухвалення звітів голів екзаменаційних комісій за 2015-2016 н. р. 

 

 Ухвалили: 

1. Звіти голів екзаменаційних комісій (ЕК) про роботу з підсумкової 

державної атестації випускників 2016 року - ухвалити. 

2. Директорам інститутів, завідувачам випускових кафедр: 

2.1. У терміни до 01.11.2016 р. розробити та ухвалити вченими радами 

інститутів заходи з усунення недоліків у роботі екзаменаційних комісій, а 



протягом вересня 2017 року скласти звіт про виконання зазначених заходів на 

розширеному засіданні ректорату. 

2.2. Поліпшити співпрацю з роботодавцями в частині формування 

тематики дипломних проектів (робіт) на їх замовлення та отримання 

рекомендацій щодо поліпшення якості підготовки фахівців. 

2.3. Збільшити кількість комплексних (міжкафедральних та між-

інститутських) дипломних проектів, тому числі на освітньому рівні бакалавра, 

ініціювати виконання їх студентами для потреб університету, які б сприяли 

розвитку навчально-лабораторної бази, створенню нових програмних продуктів 

для структурних підрозділів університету тощо. 

2.4. У звітах голів ЕК практикувати подання аналізу причин розбіжності 

в оцінках дипломного проекту (роботи) керівником, рецензентом та ЕК. 

2.5. Розробити та запровадити протягом 2017 року ефективну систему 

запобігання та виявлення академічного плагіату у дипломних проектах (роботах) 

студентів. 

3. Доручити методичній раді університету в термін до 10.02.2017 року: 

3.1. Переглянути методичні рекомендації з критеріїв оцінювання 

екзаменаційною комісією дипломних проектів (робіт). 

3.2. Розробити та ухвалити в установленому порядку перелік вимог до 

дипломного проекту (роботи) науково-дослідного характеру. 

3.3. Оцінити всебічно переваги та недоліки процедури захисту 

студентами дипломного проекту (роботи) іноземною мовою та доповісти свої 

висновки на розширеному засіданні ректорату. 

 

3. Звіт про роботу приймальної комісії в 2016 році 

 

Ухвалили: 

1. Звіт про роботу приймальної комісії 2016 року – ухвалити. 

2.  Зобов’язати приймальну комісію до 15 грудня 2016 року розробити, на основі 

Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, 

проект правил прийому до Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу. 

 

4. Конкурсні справи 

 
Ухвалили: обрати Скрипничука Василя Михайловича на посаду завідувача 

кафедри соціальних комунікацій та права і рекомендувати ректору укласти 
контракт зі Скрипничуком Василем Михайловичем терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Куровця Сергія Сергійовича на посаду завідувача 

кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ та рекомендувати 

ректору укласти контракт з Куровцем Сергієм Сергійовичем терміном на 5 років. 

 


