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Протокол №5 засідання Вченої ради 

ПРИСУТНІ: 50 із 55 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 

 
 З початком у 2012 році реалізації Стратегії розвитку Університету 
основна увага ТЦГ «Освітня діяльність » було зосереджена на розвитку 
спектру освітніх послуг. Слід констатувати, що план-завдання на 
ліцензування та акредитацію спеціальностей в основному виконано. В цілому 
на цей момент Університет має ліцензії на надання освітніх послуг за 18 
бакалаврськими напрямками та 31 спеціальності магістерської підготовки.  
 З прийняттям Закону України «Про вищу освіту», введення в дію 
принципово нового класифікатора галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266), Дорожньої карти освітніх 
реформ в Україні (2015 – 2025) як  результат діяльності Стратегічної 
дорадчої групи при Міністерстві освіти і науки України ) відбуваються 
докорінні інституціональні зміни в системі вищої освіти, що потребує 
суттєвого корегування Стратегії Університету у сфері «Освітня діяльність», 
що передбачено Ухвалою  Вченої ради Університету від 24 квітня 2015 року 
Протокол № 10. 
 Заслухавши і обговоривши доповідь керівника ТЦГ «Освітня 
діяльність» Соловйова О.В. щодо  коригування Стратегії розвитку ХНУМГ 
ім. О.М. Бекетова  
 

 
Вчена Рада ухвалила: 

1. Провести роботу щодо корегування програми розвитку ХНУМГ 
ім. О.М. Бекетова 2020 у відповідності до положень Закону України 
«Про вищу освіту» з залученням тимчасових цільових робочих груп. 

Відповідальні: керівники тимчасових цільових робочих груп Соловйов 
О.В., Писаревський І.М., Сухонос М.К., Момот Т.В., Стольберг Ф.В., Бібік 
Н.В. 
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Термін виконання – лютий 2016 року 
2. Відпрацювати необхідність розширення спектру освітніх послуг за 

ліцензуванням спеціальностей нового класифікатору 
Спеціальність Ліцензування 

Шифр Назва Строки Кафедра 
055 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 
регіональні студії 

2020 Історії і культурології 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

2017 Фінансово – економічної 
безпеки, обліку і аудиту 

074 Публічне управління та 
адміністрування 

2016 Менеджменту і 
адміністрування 

075 Маркетинг 2019 Менеджменту і 
адміністрування 

132 Матеріалознавство 2019 Технологій будівельного 
виробництва і будівельних 

матеріалів  
152 Метрологія та інформаційно – 

вимірювальна техніка 
2020 Теоретичної та загальної 

електротехніки 
185 Нафтогазова інженерія та 

технології 
2016 Експлуатації газових і 

теплових систем 
 
Розглянути результати роботи кафедр щодо можливості ліцензування 

нових спеціальностей на засіданні методичної ради Університету і 
затвердити їх на засіданні Вченої ради. 

 
Відповідальні: перший проректор Стадник Г.В., завідувачі кафедр 

відповідно представленій таблиці.  
Термін виконання – квітень 2016 року 

3. Впровадити в освітній процес методологію студентоцентрованого 
навчання як нової парадигми вищої освіти. 

 
Відповідальні: перший проректор Стадник Г.В., начальник НМВ 

Рославцев Д.М. завідувачі кафедр.  
 

Термін виконання – з вересня 2016 року 
 

 4. В нової редакції Стратегії Університету передбачити розділ 
«Створення системи внутрішнього забезпечення якості освіти (СВЗЯО) за  
рекомендаціями і стандартами ЄПВО ( Європейський простір вищої освіти)». 

 Відповідальні: перший проректор Стадник Г.В., начальник НМВ 
Рославцев Д.М.,  завідувач кафедри управління проектами у міському 
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