
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 29.11.2017 р. 

 

1. Затвердження Положення про організацію і виконання кафедральних науково-
дослідних робіт в ІФНТУНГ 
    Доповідач: проректор з НР проф. Чудик І. І. 
2. Затвердження Положення про Всеукраїнську олімпіаду для вступників до 
університету  
    Доповідач: проректор з НПР проф. Мандрик О. М. 
3. Затвердження структури «Центру міжнародної освіти» і «Центру міжнародного 
співробітництва» 
    Доповідач: проректор з НПР проф. Карпаш М. О. 
4. Про чисельність навчально-допоміжного персоналу в університеті 
    Доповідач: проректор з НПР проф. Дзьоба О. Г. 
5. Про зміни в структурі інституту нафтогазової інженерії 
    Доповідач: директор ІНІ доц. Витязь О. Ю. 
6. Про покращення житлових умов  
    Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 
7. Різне 

 
1. Затвердження Положення про організацію і виконання кафедральних 

науково-дослідних робіт в ІФНТУНГ 
 

 Ухвалили: розіслати нову редакцію Положення про організацію і виконання 
кафедральних науково-дослідних робіт в ІФНТУНГ на кафедри, опрацювати його і 
прийняти на наступному засіданні вченої ради. 
 

2. Затвердження Положення про Всеукраїнську олімпіаду 
для вступників до університету 

Ухвалили: затвердити Положення про Всеукраїнську олімпіаду для вступників 
до університету. 

 

3. Затвердження структури «Центру міжнародної освіти» і  
«Центру міжнародного співробітництва» 

 

Ухвалили: внести наступні зміни до організаційної структури, функційних 
обов’язків та інших питань, пов’язаних зі штатним розписом на 2018 р. 

1. Наявні структурні підрозділи (відділ міжнародних зв’язків та центр 
інтеграції міжнародної освіти) ліквідувати, відповідні посади скоротити.  

2. Ввести з 01 лютого 2017 року наступну організаційну структуру з 
міжнародної діяльності: 

Центр міжнародної освіти: 
- відділення навчання іноземних громадян; 
- підготовче відділення іноземних громадян; 
- технічний відділ.  
Центр міжнародного співробітництва. 
3. Персоналу, що займав посади у ліквідованих структурних підрозділах (ВМЗ 

та ЦМІ), запропонувати зайняти посади у новостворених. 
4. Технічному відділу спільно з ПФВ та бухгалтерією здійснювати облік 

надходжень і витрат у межах коштів, що надходять від фізичних та юридичних осіб у 
рамках міжнародної діяльності університету.  

5. Інститутам, в яких здійснюється підготовка іноземних громадян, передати 
відділенню навчання іноземних громадян усю відповідну документацію.  



4. Про чисельність навчально-допоміжного персоналу в університеті 
 

 Ухвалили:  
1. Доповнити розділ 3 «Методичних рекомендацій до розрахунку 

чисельності навчально-допоміжного персоналу кафедр» абзацом десятим у 
наступній редакції: «Для випускних кафедр та/або які забезпечують 
природничо-математичну та/або технічну підготовку, чисельність навчально-
допоміжного персоналу (НДП) встанов-люється в обсязі до 30 % чисельності 
викладацького складу кафедри; для забезпечуючих кафедр та/або які 
забезпечують загальноекономічну та/або соціально-гуманітарну підготовку, – в 
обсязі до 15 % чисельності викладацького складу кафедри». 

2. «Методичні рекомендації до розрахунку чисельності навчально-
допоміжного персоналу кафедр» брати за основу для коригування чисельності 
навчально-допоміжного персоналу у ІІ семестрі 2017-2018 навчального року та 
наступних навчальних роках з врахуванням внесених змін.  

3. Завідувачам кафедр, перелічених у Таблиці 3, за погодженням із 
директорами відповідних інститутів до 15.12.2017 року подати до планово-
фінансового відділу службові подання щодо оптимізації штату навчально-
допоміжного персоналу кафедри з урахуванням пропозицій ректорату щодо економії 
штату навчально-допоміжного персоналу, наведених у цій таблиці. 

4. Завідувачам кафедр, за погодженням із директорами відповідних інститутів, 
до 15.12.2017 року подати до і планово-фінансового відділу службові подання щодо 
найменування посад навчально-допоміжного складу кафедри, з урахуванням 
кваліфікаційних вимог до посади, профілю діяльності кафедри та потреби у певних 
посадах для кафедри, для внесення змін до штатного розпису кафедри 

 

5. Про зміни в структурі інституту нафтогазової інженерії 
 

 Ухвалили: перевести з весняного семестру 2017-2018 навчального року 
кафедру безпеки життєдіяльності з інженерно-екологічного інституту в інститут 
нафтогазової інженерії.. 
 

6. Про покращення житлових умов  
 

Ухвалили: надати в користування на період роботи в університеті: 
   - однокімнатну квартиру (загальною площею 40,9 кв. м.) д.т.н., професору Джусу 
Андрію Петровичу: 
   - однокімнатну квартиру (загальною площею 46,9 кв. м.) д.т.н., професору Райтеру 
Петру Миколайовичу. 




