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ВЧЕНОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 

 

 від 27 січня 2017р. 
Протокол №8 засідання Вченої ради 

ПРИСУТНІ: 45 із 57 членів Вченої ради 
ГОЛОВУЮЧИЙ: голова Вченої ради, ректор Університету, проф. Бабаєв В.М. 

СЕКРЕТАР: вчений секретар ради, доц. Сабалаєва Н.О. 
 Вчена рада затверджена 29 серпня 2013 р. Наказ № 185-01 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора освітнього центра 

«Мегаполіс» доц. Третьякова О.В., вчена рада зазначає наступне: 

У зв’язку з подальшою реалізацією положень Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) у Харківському національному 

університеті міського господарства імені О.М. Бекетова формується 

відповідна інформаційно-документаційна база, обов’язковою складовою якої 

є інформаційний пакет (каталог курсу). 

Для забезпечення формування інформаційного пакету (каталогу курсу) 

Харківського національного університету міського господарства 

ім. О.М. Бекетова Розпорядженням №17 від 01.03.2016 р.: 

1) прийнято за основу структуру інформаційного пакету (каталогу 

курсу), розглянуту на засіданні методичної ради університету «10» грудня 

2015 р. наступного змісту: 

Вступна частина 

Розділ 1. «Загальна інформація про університет» 

Розділ 2. «Ресурси та послуги» 

Розділ 3. «Інформація про освітні програми» 

Розділ 4. «Інформація про окремі освітні компоненти». 

2) створено робочу групу з розробки та корегування структури 

інформаційного пакету (каталогу курсу) у складі:  

- директор освітнього центру «Мегаполіс» - Третьяков О.В. (голова); 

- заступник начальника навчально-методичного відділу з методичної 

роботи – Глушенкова І.С.; 

- декани факультетів: менеджменту – Писаревський І.М., 

електропостачання і освітлення міст – Поліщук В.М., транспортних систем та 

технологій – Шпіка М.І., економіки і підприємництва – Соловйов О.В., 

інженерних мереж та екології міст – Ткачов В.О., будівельного – Яковлев 

Є.А., архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва – Рищенко Т.Д.   

Основою для наповнення інформації про освітні програми та окремі 

освітні компоненти інформаційного пакету (каталогу курсу) є навчальний 

план 2015-2016 н.р. 
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Станом на 23 січня 2017 року виконано наступні завдання щодо 

формування Інформаційного пакету: 

Підготовлено повністю: 

Вступна частина 

Розділ 1. «Загальна інформація про університет» 

Розділ 2. «Ресурси та послуги» 

Розділ 3. «Інформація про освітні програми» 

Вступна частина, розділи 1 та 2 надано для перекладу англійською 

мовою.  

Розділ 4. «Інформація про окремі освітні компоненти» повністю 

підготовлено українською мовою Факультетом електропостачання та 

освітлення міст, іншими факультетами – частково. 

 

Недоліком в роботі з підготовки Інформаційного пакету Університету 

необхідно відзначити низьку активність факультетів та випускаючих кафедр 

щодо надання інформації до розділу 4. «Інформація про окремі освітні 

компоненти». 

 

У зв’язку з вищезазначеним, Вчена рада Харківського національного 

університету міського господарства ім. О.М. Бекетова 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Стан підготовки Інформаційного пакету Університету признати 

задовільним. 

2. Підготувати та подати до деканатів інформацію про освітні 

компоненти для Інформаційного пакету університету за дисциплінами 

відповідно до освітніх програм. 

Термін: до 1 лютого 2017 року. 

Відповідальні: завідувачі випускаючих кафедр.  

3. Узагальнити та подати до ОЦ «Мегаполіс» інформацію про 

освітні компоненти для Інформаційного пакету університету за дисциплінами 

відповідно до освітніх програм. 

Термін: до 3 лютого 2017 року. 

Відповідальні: декани факультетів. 

4. Забезпечити переклад Інформаційного пакету Університету 

англійською мовою. 

Термін: до 15 лютого 2017 року. 

Відповідальний: завідувач кафедри іноземних мов доц.Ільєнко О.Л. 

5.  Забезпечити технічну обробку та оформлення наданих матеріалів  

Інформаційного пакету Університету відповідно до структури. 

Термін: до 20 лютого 2017 року. 

Відповідальний: директор ОЦ «Мегаполіс» доц. Третьяков О.В. 

6. Забезпечити розміщення на сайті Університету Інформаційного 

пакету Університету. 



3 

 

 


