ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25.10.2017 р.
1. Звіт про роботу Приймальної комісії за 2016-2017 навчальний рік
Доповідач: відповідальний секретар доц. Юрич А. Р.
2. Ухвалення звітів голів екзаменаційних комісій за 2016-2017 навчальний рік
Доповідач: перший проректор проф. Козак Ф. В.
3. Про затвердження типової посадової інструкції директора навчально-наукового
інституту
Доповідач: проректор з НПР проф. Дзьоба О. Г.
4. Зміни до Положення про конкурсний відбір науково-педагогічних працівників та
обрання на посаду директора навчально-наукового інституту (декана факультету)
ІФНТУНГ
Доповідач: начальник ВК Квасниця О. А.
5. Різне
1. Звіт про роботу Приймальної комісії за 2016-2017 навчальний рік
Ухвалили:
1. Ухвалити звіт приймальної комісії за 2017 рік.
2. Зобов’язати приймальну комісію розробити на основі Умов прийому на навчання
до вищих навчальних закладів України в 2018 році, до 31 грудня 2017 року проект
правил прийому до Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу.
3. Зобов’язати завідувачів випускних кафедр підготувати документи для розширення
ліцензій за спеціальностями: 035 – філологія, 121 – інженерія програмного
забезпечення, 123 – комп’ютерна інженерія.
2. Ухвалення звітів голів екзаменаційних комісій за 2016-2017 н. р.
Ухвалили:
1. Звіти голів екзаменаційних комісій про роботу з підсумкової державної
атестації випускників 2017 року – ухвалити.
2. Директорам інститутів, завідувачам випускових кафедр:
2.1. У терміни до 01.12.2017 р. розробити та ухвалити вченими радами
інститутів заходи з усунення недоліків у роботі екзаменаційних комісій, а впродовж
вересня 2018 року скласти звіт про виконання зазначених заходів на розширеному
засіданні ректорату.
2.2.. Посилити роботу з профільними підприємствами щодо розширення практики
дуальної освіти, укладання договорів про проходження переддипломної практики і
відповідно отримання матеріалів та замовлень для виконання магістерських робіт, що
спростить наступне впровадження таких робіт на зазначених підприємствах.
2.3. При формуванні тематики магістерських робіт рекомендувати враховувати
можливість використання їх результатів під час виконання розділів держбюджетної
науково-дослідної роботи кафедри, що сприятиме підвищенню рівня науководослідного характеру магістерських робіт та наявності наукової новизни.
2.4. У білетах державних екзаменів формувати питання, що потребують
логічного вирішення, а не містять лише загальні визначення понять.
3. Доручити методичній раді університету в термін до 15.02.2018 року:
3.1. Переглянути рекомендації з підготовки магістерських робіт.
3.2. Уточнити заходи з ефективності системи запобігання та виявлення
академічного плагіату в магістерських роботах.
3.3. Оцінити всебічно переваги та недоліки процедури захисту студентами
магістерських робіт іноземною мовою та доповісти свої висновки на розширеному
засіданні ректорату.
4. Навчальному відділу в термін до 01.12.2017 року уточнити форму звіту голови
екзаменаційної комісії та ухвалити зазначену форму в усталеному порядку.

3. Про затвердження типової посадової інструкції директора
навчально-наукового інституту
Ухвалили: посадову інструкцію директора навчально-наукового інституту
затвердити.
4. Зміни до Положення про конкурсний відбір науково-педагогічних працівників
та обрання на посаду директора навчально-наукового інституту (декана
факультету) ІФНТУНГ
Ухвалили: внести зміни до Положення про конкурсний відбір науковопедагогічних працівників та обрання на посаду директора навчально-наукового
інституту (декана факультету) ІФНТУНГ, виклавши п.3, 12 та 15 в наступній редакції:
п.3. «Директор навчально-наукового інституту (декан факультету) повинен
мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю
інституту/факультету.
Директор інститут (декан факультету) обирається вченою радою навчальнонаукового інституту (факультету) більшістю голосів від її складу з урахуванням
пропозицій трудового колективу навчально-наукового інституту (факультету). Інші
питання щодо порядку обрання директора навчально-наукового інституту (декана
факультету) визначаються статутом університету.
Ректор університету призначає директора навчально-наукового інституту
(декана факультету) строком на п'ять років та укладає з ним відповідний контракт.
Ректор університету має право обґрунтовано відмовити у призначенні на посаду та
укладенні контракту. Вчена рада навчально-наукового інституту/факультету має
право двома третинами голосів від свого складу підтвердити попереднє рішення,
після чого ректор університету зобов'язаний протягом 10 робочих днів призначити
відповідну особу на посаду та укласти з нею відповідний контракт.
Директор інститут (декан факультету) здійснює свої повноваження на
постійній основі».
п.12. «Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників –
учасники конкурсу, мають бути ознайомлені з цим Положенням і професійнокваліфікаційними вимогами до відповідної посади, Типовими посадовими
інструкціями асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора,
завідувача кафедри чи директора інституту, затверджених наказами ректора.
Кандидатури-учасників конкурсу, претендентів на заміщення посад
асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри
попередньо обговорюються на відповідній кафедрі в їх присутності. Для оцінки рівня
професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому провести
пробні лекції, практичні заняття, тощо. Таке рішення приймається кафедрою після
завершення терміну подачі заяв на участь в конкурсі, але до розгляду заяв по суті.
Завідувач кафедри повідомляє учасникам конкурсу про дату та час засідання кафедри
заздалегідь. Присутність претендента на засіданні про розгляд справи не є
обов'язковою. Якщо він не був присутній на цьому засіданні, про результати розгляду
йому письмово повідомляє завідувач кафедри».
п. 15. «Обрання науково-педагогічних працівників проводиться:
15.1. Вченою радою університету:
- завідувачів кафедр;
- професорів;
- директора науково-технічної бібліотеки.
- директорів коледжів, технікумів, інших відокремлених структурних підрозділів,
філій.
15.2. Вченою радою (радою) інституту/факультету:
- директорів інститутів (деканів факультетів);
- доцентів;
- старших викладачів;
- викладачів;
- асистентів».

