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Протокол №9 засідання Вченої ради 

ПРИСУТНІ: 48 із 56 членів Вченої ради 
ГОЛОВУЮЧИЙ: голова Вченої ради, ректор Університету, проф. Бабаєв В.М. 

СЕКРЕТАР: вчений секретар ради, доц. Тугай Д.В. 
 Вчена рада затверджена 29 серпня 2013 р. Наказ № 185-01 

 
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника навчально-

методичного відділу Рославцева Д.М. щодо нормативно-методичного 
забезпечення організації освітнього процесу у 2016-2017 навчальному році 
Вчена рада відмічає наступне. 
 Враховую відсутність затверджених у порядку встановленому Законом 
України «Про вищу освіту» стандартів вищої освіти за переліком 
спеціальностей, затверджених постановою Кабінету міністрів України № 266  
від 29.04.2015р., беручи до уваги діючу ліцензію, Акт узгодження переліку 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у 
Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. 
Бекетова та керуючись необхідністю своєчасної підготовки до освітнього 
процесу 2016 – 2017 навчального року Вчена рада Університету постановляє: 

1. Ввести в дію рішення Науково-методичної ради Університету №3 від 
22.03.2016 року та затвердити:  

- вимоги щодо розробки навчальних планів прийому 2016 р., робочих 
навчальних планів на 2016/2017 навчальний рік (додаток 1); 

- базовий графік навчального процесу на 2016/2017 навчальний рік 
(додаток 2); 

- форму освітньої програми (додаток 3); 
- форму навчального плану (додаток 4). 
2. З метою забезпечення своєчасної організації освітнього процесу у 

2016–2017 навчальному році ввести в дію рішення Науково-методичної ради 
Університету № 3 від 22.03.2016 року та, до введення в дію Стандартів вищої 
освіти, встановити: 

- для освітніх програм бакалаврського, магістерського рівнів підготовки 
прийому 2016 р. за відповідними спеціальностями (додаток 5) освітній 
процес організувати за ОПП та навчальними планами 2015 р.; 

- для ОКР спеціаліст прийому 2016 р. за відповідними спеціальностями 
(додаток 6) освітній процес організувати за навчальними планами 2014 р.; 

- для бакалаврського рівня підготовки прийому 2016 р. за освітніми 
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