
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

від 02.09.2021 р.    

 

1. Основні завдання колективу університету на 2021-2022 навчальний рік 

      Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 

2. Затвердження штатного розпису НПП та НДП університету на 2021-2022 н. р. 

      Доповідач: начальник НВ доц. Штанько Я. В. 

3. Присвоєння вченого звання 

      Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

4. Рекомендація Вченої ради про зарахування до докторантури 

      Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

5. Про надання права керівництва підготовкою докторів філософії 

      Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
6. Різне 
 

1. Основні завдання колективу університету на 2021-2022 навчальний рік 
 

 Ухвалили: підтримати основні завдання колективу університету на  
2021-2022 навчальний рік. 
 

2. Затвердження штатного розпису НПП та НДП університету 
на 2021-2022 навчальний рік 

 

 Ухвалили: 
1. Затвердити з 01.09.2021 року штатний розпис НПП кафедр університету на 

2021-2022 навчальний рік обсягом 472.00 штатних одиниць, розрахований на основі 
реального контингенту студентів станом на 01.09.2021 р. 
 2. Затвердити розподіл штату НПП між кафедрами, здійснений ректоратом. 
 3. Затвердити з 01.09.2021 року штатний розпис НДП кафедр університету на 
2021-2022 навчальний рік обсягом 110.5 штатних одиниць, розрахований на основі 
«Положення про розрахунок чисельності навчально-допоміжного персоналу кафедр» 
від 05.04.2019 року (зі змінами). 

4. Затвердити розподіл штату НДП між кафедрами, здійснений ректоратом. 
5. Завідувачам кафедр забезпечити заповнення індивідуальних планів роботи 

викладачами кафедр в період з 13.09.2021 р. до 24.09.2021 р. та подання заповнених і 
погоджених примірників до навчального відділу. У випадку заповнення електронного 
індивідуального плану роботи викладача один примірник роздруковується, 
погоджується та передається до навчального відділу. 

6. Планово-фінансовому відділу та навчальному відділу з урахуванням 
результатів вибору дисциплін здобувачами та скоригованого бюджету годин 
навчального навантаження за денною формою навчання всіх рівнів вищої освіти 
скоригувати штатний розпис НПП та його розподіл між кафедрами станом на 
01.10.2021 р. 

7. Завідувачам тих кафедр, на яких згідно з розподілом штатів відбулося 
скорочення чисельності НДП до 07.09.2021 р. подати на розгляд ректорату та 
профспілкового комітету університету письмові пропозиції з переліком посад НДП, 
що підлягають скороченню. Відділу кадрів та юридичній службі здійснити 
скорочення посад та звільнення працівників згідно чинного законодавства. 



8. Проведення навчальної роботи зі здобувачами заочної форми навчання всіх 
рівнів вищої освіти (за винятком магістрів спеціальності 281 – публічне управління 
та адміністрування) зі студентами-іноземцями першого року денної форми навчання 
першого (бакалаврського) рівня (на базі повної загальної середньої освіти) 
спеціальності 123 – комп’ютерна інженерія (з англійською мовою навчання) та 
другого (магістерського) рівня спеціальності 051 – економіка (з англійською мовою 
навчання) оплачується на умовах погодинної оплати. 
 9. Погодинна оплата за виконання навчальної роботи не може перевищувати 
граничного обсягу годин, зазначеного у відповідних наказах та здійснюється у 
встановленому порядку за фактом виконання навчального навантаження згідно 
графіку навчального процесу відповідних форм навчання та рівнів вищої освіти. 
 

3. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати до присвоєння МОН України вченого звання 
доцента:  

Качалі Софії Віталіївні – кафедри туризму. 
Топольницькій Тетяні Богданівні – кафедри теорії економіки та управління. 
Белей Оксані Ігорівні – кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій 

та систем. 
Григорському Станіславу Ярославовичу – кафедри газонафтопроводів та 

газонафтосховищ. 
 

4. Рекомендація Вченої ради про зарахування до докторантури 
 

Ухвалили: рекомендувати до зарахування до докторантури: 
➢ доцента кафедри публічного управління та адміністрування, кандидата 

економічних наук, доцента Гречаника Богдана Васильовича за спеціальністю  
073 – менеджмент. Науковим консультантом призначити доктора економічних наук, 
професора Петренка В. П.;  
➢ доцента кафедри технології захисту навколишнього середовища, кандидата 

технічних наук, доцента Побережну Любов Ярославівну за спеціальністю 101 – 
екологія. Науковим консультантом призначити доктора технічних наук, професора  
Шкіцу Л. Є.  
➢ кандидата технічних наук Судакову Діану Андріївну за спеціальністю  

185 – нафтогазова інженерія та технології. Науковим консультантом призначити 
доктора технічних наук, професора  Чудик І. І.;  
 

5. Про надання права керівництва підготовкою докторів філософії 
 

Ухвалили: надати право керівництва підготовкою докторів філософії:  

• доктору економічних наук, професору Запухляк Іванні Богданівні за 
спеціальністю 073 – менеджмент; 

• доктору технічних наук, професору Мельничуку Степану Івановичу за 
спеціальністю 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 

• кандидату технічних наук, доценту Запухляку Василю Богдановичу за 
спеціальністю 185 – нафтогазова інженерія та технології; 

• кандидату наук з державного управління, доценту Серняку Олегу Ігоровичу за 
спеціальністю 281 – державне управління. 


