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Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора Стадника 

Г.В. «Про стан підготовки до освітнього процесу у 2017-2018 навчальному 

році та порядку запровадження стандартів нового покоління» Вчена рада 

відмічає наступне. 

Робота останніх двох років по розширенню провадження освітньої 

діяльності шляхом збільшення ліцензованих обсягів на існуючих 

спеціальностях, ліцензування нових спеціальностей, стала основою для 

детального аналізу відповідності чинним вимогам щодо започаткування і 

провадження освітньої діяльності, вагомим підґрунтям у підготовці до 

процедур акредитації, що заплановані на 2018 рік. 

В Університеті проведено значну роботу по зміцненню та розвитку 

матеріально-технічної бази для практичної підготовки студентів, розвитку 

інформаційних ресурсів. Об’єктом постійної уваги є питання навчально-

методичного забезпечення, якості викладання, оцінки студентами основних 

складових освітньої послуги. 

Протягом останніх років посилено кадровий склад по забезпеченню 

окремих спеціальностей шляхом залучення до колективу Університету 

науковців з активною позицією в науковій і педагогічній роботі. Водночас, 

кадрове забезпечення окремих спеціальностей залишається на рівні гранично 

допустимого, а постійне підвищення вимог до кадрового складу виносить 

питання розвитку кадрового потенціалу на рівень визначального для 

провадження освітньої діяльності. 

 Враховуючи, що реформування вищої освіти перебуває в активній 

фазі, питання провадження освітньої діяльності і підготовки до нового 

навчального року зокрема, має розглядатися через призму трансформації 

нормативної бази організації освітнього процесу у вищій школі. 

Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада Університету постановляє: 

1. Стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та 

організаційного забезпечення визнати таким, що в цілому відповідає чинним 

нормативним вимогам та дозволяє проваджувати освітній процес у 2017-2018 

навчальному році. 
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2. Встановити максимальний обсяг навчального навантаження науково-

педагогічних працівників на 2017/2018 навчальний рік - 675 годин. 

3. Завідувачам кафедр: 

3.1. Провести розподіл навчального навантаження відповідно до  

«Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 

вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» (Постанова 

КМУ № 978 від 9 серпня 2001 р.) та Ліцензійні умови провадження освітньої 

діяльності закладів освіти (Постанова КМУ № 1187від 30 грудня 2015 р.). 

Контроль за виконанням зазначеного пункту покласти на деканів 

факультетів (Писаревський І.М., Рищенко Т.Д., Яковлев Є.А., Поліщук В.М., 

Соловйов О.В., Ткачов В.О., Шпіка М.І., Калмиков О.О.), директора 

навчально-наукового інституту післядипломної освіти заочного 

(дистанційного) навчання та підвищення кваліфікації (Ачкасов А.Є.), 

директор науково-навчального інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації 

(Харченко В.Ф.). 

3.2. За погодженням з деканом факультету, з числа керівників 

проектних груп за освітніми програмами відповідної 

спеціальності,призначити особу, яка відповідатиме за підготовку 

акредитаційної справи напряму підготовки, акредитація якого передбачена у 

2018 році. Інформацію подати до навчально-методичного відділу в термін до 

26.06.2017 р. 

4. Керівникам проектних груп підготувати та передати до навчально-

методичного відділу проекти освітньо-професійних програм на основі 

проектів стандартів нового покоління відповідно до графіку, доведеного 

навчально-методичним відділом. 

5. Навчально-методичному відділу (Рославцев Д.М.): 

- провести перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін, 

практик на відповідність діючим вимогам. Термін виконання: вересень-

жовтень поточного року; 

- провести перевірку нормативно-документального забезпечення 

кафедр і деканатів. Термін виконання: листопад поточного року; 

- забезпечити проведення семінарів-консультацій з питань підготовки 

акредитаційних справ. Термін виконання: вересень-жовтень 2017 року, січень 

– лютий 2018 року; 

- підготувати графік підготовки акредитаційних справ кафедрами. 

Термін виконання: вересень поточного року; 

- забезпечити проведення семінарів-консультацій з питань підготовки 

нормативно-методичної документації по організації освітнього процесу на 

основі стандартів нового покоління. Термін виконання: липень, вересень – 

грудень 2017 року, січень – травень 2018 року; 

- організувати систематизацію та аналіз проектів освітньо-професійних 

програм, підготувати відповідну інформацію до розгляду науково-

методичною радою Університету. 

6. Науково-методичній раді Університету: 
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