Основні рішення вченої ради ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
прийняті у І півріччі 2015–2016 н.р.
Протокол № 1 від 26 серпня 2015 р.
1. Стосовно результатів вступної кампанії 2015 року.
Ухвалили:
1. Ректорату університету спільно з керівниками структурних підрозділів визначитись із
загальною організацією вступної компанії у 2016 році.
Термін: до 01 грудня 2015 р.
2. Директорам інститутів, деканам факультетів та завідувачам кафедр проаналізувати
результати прийому за кожним напрямом, розробити заходи щодо організації та проведення
прийому на ті напрями, де був низький конкурс.
Термін: до 01 грудня 2015 р.
3. Деканам:
3.1 скоординувати плани профорієнтаційної роботи на факультетах з планом роботи
центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення на наступний навчальний рік.
Термін: до 01 січня 2016 р.
3.2 надіслати інформаційні листи про напрями підготовки в університеті та необхідні для
вступу сертифікати до шкіл, закріплених за факультетами міських і сільських районів.
Термін: до 01 лютого 2016 р.
4. При формуванні пропозицій щодо обсягів державного замовлення на 2016 рік
враховувати ситуацію з його виконанням у попередньому році, динаміку кількості випускників
загальноосвітніх шкіл та ВНЗ І–ІІ рівня акредитації.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: постійно.
2. Затверджено:
- робочі навчальні плани усіх напрямів підготовки та спеціальностей згідно з
навчальними планами на 2015–2016 навчальний рік;
- графік навчального процесу на 2015–2016 навчальний рік;
- штатний розпис професорсько-викладацького складу університету.
- Положення про вчену раду Державного вищого навчального закладу
«Криворізький національний університет».
- Положення про атестацію педагогічних працівників Державного вищого навчального
закладу «Криворізький національний університет».
3. Дозволено читання лекцій старшим викладачам, які не мають наукового ступеня
та/або вченого звання відповідно до переліку, у об’ємі не більше 100 лекційних годин на одну
особу згідно з наказом МОНУ № 1377 від 29 листопада 2011 року, ліцензійними умовами до
ОКР «бакалавр» науково-педагогічні працівники з науковим ступенем та/або вченим званням
повинні забезпечувати викладання не менш ніж 75 % лекційних годин. 25 % лекційного
навантаження можна дозволити читати старшим викладачам, які не мають наукового ступеня
та/або вченого звання. При цьому загальна кількість лекційних годин на одного викладача не
повинна перевищувати 100 лекційних годин.
Протокол № 2 від 29 вересня 2015 р.
Щодо результатів проведення державної атестації випускників та вдосконалення роботи
ДЕК і покращення практичної підготовки студентів у 2015–2016 навчальному році.
Ухвалили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Директорам інститутів, деканам факультетів:
2.1) проаналізувати результати державної атестації випускників 2015 року на вчених
радах інститутів, факультетів і розробити заходи щодо усунення недоліків, виявлених у ході
дипломування.

Термін: до 01.11.2015;
2.2) включати до порядку денного засідань вчених рад факультетів звіти голів ДЕК.
Термін: постійно.
3) завідувачам випускових кафедр:
3.1) забезпечити керівництво дипломними проектами (роботами) науково-педагогічними
працівниками з науковими ступенями та/або вченими званнями;
3.2) не допускати перевищення нормативної кількості студентів (не більше 8-ми) на
одного науково-педагогічного працівника.
Термін: постійно.
2. Затверджено:
- план роботи вченої ради на 2015–2016 навчальний рік;
- звіти самоаналізів напрямів підготовки та спеціальностей університету й Гірничого
коледжу відповідно до переліку;
- Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників
Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».
3. Сформовано заявку-пропозицію про розміщення тимчасово вільних коштів та
надіслано її банкам державного сектору економіки з урахуванням вимог «Порядку розміщення
вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в
установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів,
отриманих за надання платних послуг».
4 Дозволено до друку збірники наукових праць «Вісник Криворізького національного
університету»: вип. 37, 38 2014 р. та вип. 39, 40 2015 р.; науково-технічного збірника
«Гірничий вісник»: вип. 98, 2014 р. та вип. 99, 100, 2015 р..
5. Взято до відому інформацію про виконання рішень вченої ради.
Протокол № 3 від 27 жовтня 2015 р.
1. Стосовно кадрового забезпечення навчального процесу в університеті
Ухвалили:
1. Реалізувати заходи з ліквідації наявних невідповідностей ліцензійним умовам надання
освітніх послуг та вимогам акредитації спеціальностей, а саме:
- гармонізувати наукові спеціальності, вчені звання та базову освіту викладачів з
дисциплінами, які ними викладаються;
- дотримуватися необхідної кількості дисциплін та частки лекційних годин при
плануванні навчального навантаження викладача.
Відповідальні керівники навчально-наукових інститутів.
Термін: постійно.
2. Надати пропозиції для узгодження переліку спеціальностей та ліцензованих обсягів за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в університеті за Переліком 2015 року.
Відповідальні керівники факультетів і навчально-наукових інститутів.
Термін: до 15.11.2015.
2. Щодо стан готовності матеріалів з ліцензування, акредитації напрямів підготовки
(спеціальностей).
Ухвалили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Деканам факультетів спільно із завідувачами кафедр:
2.1. Забезпечити своєчасне завершення підготовки матеріалів самоаналізу для
проходження акредитаційних експертиз.
Термін: до 06.11.2015.

2.2. Проаналізувати доцільність і надати висновки щодо проведення ліцензування по
збільшенню ліцензованого обсягу магістрів за рахунок спеціалістів.
Термін: до 16.11.2015.
2. Затверджено звіти самоаналізів напрямів підготовки та спеціальностей
Індустріального коледжу, Гірничо-електромеханічного коледжу, Автотранспортного коледжу
відповідно до переліків спеціальностей.
Протокол № 4 від 15 грудня 2015 р.
1. Щодо попередніх результатів фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та
ухвалення пропозицій до фінансового плану університету на 2016 рік. Основні висновки
фінансової інспекції за результатами перевірки університету.
Ухвалили:
1. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік схвалити.
2. Взяти до відома інформацію щодо пропозицій фінансового плану на 2016 рік та
результатів перевірки університету фінансовою інспекцію.
2. Стосовно діяльності аспірантури, докторантури та спеціалізованих рад з підготовки
науково-педагогічних кадрів.
Ухвалили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підготувати перспективний план підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у
ДВНЗ «Криворізький національний університет» на період 2016–2018 рр.
Термін: до 01.01.2016.
Відповідальні: проректор з наукової роботи; директори інститутів, декани, завідувачі
кафедр, завідувач аспірантури та докторантури.
3. Запровадити «Порядок затвердження тем дисертаційних досліджень докторантів,
аспірантів, здобувачів ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Термін: до 01.01.2016.
Відповідальні: проректор з наукової роботи; директори інститутів, декани, завідувачі
кафедр, наукові керівники/консультанти, завідувач аспірантури та докторантури.
4. Запровадити проведення семінарів-консультацій для аспірантів і здобувачів наукових
ступенів з питань підготовки і порядку захисту дисертацій.
Термін: постійно.
Відповідальні: проректор з наукової роботи, вчені секретарі спеціалізованих вчених рад.
3. Схвалено:
- «Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький
національний університет» у 2016 році».
- «Положення про приймальну комісію ДВНЗ «Криворізький національний університет».
- «Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам
ДВНЗ «Криворізький національний університет».
4. Сформовано заявку-пропозицію та надіслано її банкам державного сектору економіки
про розміщення тимчасово вільних коштів з урахуванням вимог «Порядку розміщення вищими
і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в
установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів,
отриманих за надання платних послуг».

