
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 30.06.2016 р. 

 
1. Про чисельність штату науково-педагогічних працівників університету в  
2016-2017 навчальному році 
     Доповідач: перший проректор проф. Козак Ф. В. 
2. Про затвердження методичних вказівок до складання індивідуального плану 
роботи викладача і розрахунку навчального навантаження та інших видів робіт 
кафедр 
     Доповідач: перший проректор проф. Козак Ф. В. 
3. Інформація про результати вивчення ставлення викладачів до навчального 
процесу і удосконалення організації навчання в університеті, підвищення якості 
професійної діяльності науково-педагогічних працівників, розпорядження 
ректора № 15 від 19.02.2016 р. 
     Доповідач проректор з НПР проф. Мандрик О.М. 
4. Звіт про виконання Комплексної цільової програми «Науково-організаційні 
засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу та диверсифікація 
постачання енергетичних ресурсів для підвищення енергетичної безпеки 
України» науковцями інститутів 
     Доповідачі: директор ІГГ доц. Омельченко В. Г. 
        директор ІНГ доц. Витязь О. Ю. 
        директор ІЕУНГ проф. Гораль Л. Т. 
5. Про відкриття докторантури в університеті 
     Доповідач: зав. ВПФВК доц. Процюк В. Р. 
6. Про представлення до нагородження відзнакою Президента України - 
Медаллю «25 років Незалежності України» ректора університету, академіка 
НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Лауреата Державної 
премії України в галузі науки і техніки, повного кавалера орденів «За заслуги», 
відмінника освіти України, доктора технічних наук, професора Крижанівського 
Євстахія Івановича 
     Доповідач: вчений секретар доц. Процюк В. Р. 
7. Про висунення завідувача кафедри вищої математики, доктора технічних 
наук, професора Мойсишина Василя Михайловича до присвоєння почесного 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України» 
     Доповідач: вчений секретар доц. Процюк В. Р. 
8. Про висунення професора кафедри розробки та експлуатації нафтових і 
газових родовищ, доктора технічних наук, професора Кондрата Романа 
Михайловича  на здобуття державної стипендії для видатних діячів науки 
     Доповідач: вчений секретар доц. Процюк В. Р. 
9. Різне 

 
1. Про чисельність штату науково-педагогічних працівників університету 

в 2016-2017 навчальному році 
 
 Ухвалили: на основі ухвали розширеного засідання ректорату від 
23.06.2016 р., розрахунку, проведеного планово-фінансовим відділом 
чисельності в університеті ставок науково-педагогічних працівників з 
врахуванням прогнозованого контингенту студентів на 2016-2017 навчальний 
рік, нормативних документів МОН України: 
 1. Директорам інститутів, завідувачам кафедр, прийнявши за основу 
розрахунок штату НІШ на 2016-2017 н. р. за прогнозованим контингентом 



студентів, забезпечити проведення навчального процесу протягом вересня 
2016-2017 навчального року наявною чисельністю штатних викладачів без 
залучення сумісників та без доплат штатним викладачам за збільшення обсягу 
роботи. 
 2. Завідувачам кафедр до 07.07.2016 р. перевірити в навчальному відділі 
відповідність переліку навчальних дисциплін, обсягу їх в кредитах, видів 
контролю та іншого навчального навантаження кафедр відповідно до чинних на 
2016-2017 н. р. робочих навчальних планів. 
 3. Завідувачам кафедр інформаційно-телекомунікаційних технологій та 
систем проф. Заміховському Л. М., вищої математики проф. Мойсишину В. М. 
загальної та прикладної фізики проф. Галущаку М. О., інженерної та 
комп'ютерної графіки проф. Шкіці Л. Є., англійської мови доц. Озарко І. І., 
фізвиховання і спорту доц. Улізько В. М., спільно з директорами відповідних 
інститутів в термін до 12.07.2016 р. подати до ректорату пропозиції щодо 
приведення чисельності штатних НІШ кафедр до прогнозованої за станом на 
23.06.2016 року. 

Планово-фінансовому відділу університету в термін до 15 вересня  
2016 року виконати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
17.08.2002 р. № 1134 розрахунок чисельності НІШ за реальним на 12 вересня 
контингентом студентів, а навчальному відділу до 20 вересня запропонувати 
розподіл цього штату між кафедрами університету з врахуванням досягнень 
кафедр з наукової та інших видів діяльності без обсягу навчальної роботи за 
спеціалізаціями, якщо вони не підтверджені реальними договорами на 
підготовку фахівців. 
 
2. Про затвердження «Методичних вказівок до складання індивідуального 

плану роботи викладача і розрахунку навчального навантаження 
та інших видів робіт кафедр» 

 
Ухвалили: затвердити «Методичні вказівки до складання індивідуального 

плану роботи викладача і розрахунку навчального навантаження та інших видів 
робіт кафедр» на 2016-2017 навчальний рік. 
 

3. Інформація про результати вивчення ставлення викладачів до 
навчального процесу і удосконалення організації навчання в університеті, 

підвищення якості професійної діяльності науково-педагогічних 
працівників, розпорядження ректора № 15 від 19.02.2016 р. 

 
 Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома. 
2. Ректорату розробити та запровадити заходи з реалізації пропозицій 
професорсько-викладацького складу університету з 01.09.2016 року. 
 
4. Звіт про виконання Комплексної цільової програми «Науково-
організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу та 
диверсифікація постачання енергетичних ресурсів для підвищення 
енергетичної безпеки України» науковцями інститутів 
 
 Ухвалили:  
1. Проведену роботу одобрити і продовжити її в наступному півріччі. 



2. Підготувати перелік питань для офіційного запиту до керівників 
нафтогазової галузі щодо надання інформації для практичного оцінювання 
ринку газу. 
3. Оформити звіти і розглядати їх на розширеному засіданні вченої ради 
університету, запрошувати відповідних фахівців державних і недержавних 
структур для глибокого обговорення (грудень-січень місяць). 
 

5. Про відкриття докторантури в університеті 
 
 Ухвалили: відкрити в університеті докторантуру за спеціальностями: 
051 – економіка; 073 – менеджмент; 074 – публічне управління та 
адміністрування; 101 – екологія; 103 – науки про Землю; 131 Прикладна 
механіка; 133 – галузеве машинобудування; 152 – метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка; 183 – технології захисту навколишнього середовища; 
185 – нафтогазова інженерія та технології. 
 

6. Про представлення до нагородження відзнакою Президента України - 
Медаллю «25 років Незалежності України» ректора університету, 

академіка НАН України, професора Крижанівського Євстахія Івановича 
 
 Ухвалили: за сумлінну і багаторічну працю в університеті, особливі 
особисті заслуги в педагогічній і науковій діяльності, підготовці і вихованні 
висококваліфікованих спеціалістів для нафтогазової галузі та з нагоди 25-річчя 
Незалежності України представити ректора університету Крижанівського 
Євстахія Івановича до нагородження відзнакою Президента України - Медаллю 
«25 років Незалежності України». 
 

7. Про висунення завідувача кафедри вищої математики, доктора 
технічних наук, професора Мойсишина Василя Михайловича до присвоєння 

почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» 
 

Ухвалили: представити завідувача кафедри вищої математики, доктора 
технічних наук, професора Мойсишина Василя Михайловича до присвоєння 
почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 
 
8. Про висунення професора кафедри розробки та експлуатації нафтових і 

газових родовищ, доктора технічних наук, професора Кондрата Романа 
Михайловича  на здобуття державної стипендії для видатних діячів науки 

 
 Ухвалили: рекомендувати доктора технічних наук, професора кафедри 
розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ, професора Кондрата 
Романа Михайловича на здобуття державної стипендії видатним діячам науки.  
 




