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Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

навчально-методичного виділу «Про підготовку до 2016-2017 навчального 

року» Вчена рада відмічає наступне. 

Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогами 

існуючої нормативної бази, разом з тим, актуальним залишається питання 

удосконалення та подальшого розвитку внутрішнього нормативного 

забезпечення організації освітнього процесу та взаємодії структурних 

підрозділів. З метою своєчасного та якісного забезпечення освітнього 

процесу у 2016-2017 навчальному році, Вчена рада Університету ухвалила: 

1. Затвердити та прийняти до виконання: 

1.1 Графік навчального процесу на 2016 – 2017 навчальний рік; 

1.2. Графік вибору гуманітарних дисциплін, сертифікатних програм 

студентами 2016 року прийому. 

1.3.  Освітньо-професійні програми та навчальні плани за 

спеціальностями (освітніми програмами): 

Спеціальність Освітня програма 
Бакалаврський рівень 

074 Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Економіка та організаціябізнесу 

101 Екологія Екологія 

122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

Комп’ютерні науки (на основі ОР молодшого 

спеціаліста) 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

 

Електротехніка та електротехнології 
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Спеціальність Освітня програма 
141 Електроенергетика, 

електротехніка таелектромеханіка 

Електротехніка та електротехнології (на основі 

ОР молодшого спеціаліста) 

141 Електроенергетика, 

електротехніка таелектромеханіка 

Електромеханіка (на основі ОР молодшого 

спеціаліста) 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
Системна інженерія (на основі ОР молодшого 

спеціаліста) 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

Технології захисту навколишньогосередовища 

192 Будівництво та цивільнаінженерія Міське будівництво та господарство 

192 Будівництво та цивільнаінженерія Цивільна інженерія  

(Водопостачання та водовідведення, 

Теплогазопостачання івентиляція) 

192 Будівництво та цивільнаінженерія Промислове і цивільне будівництво 

192 Будівництво та цивільнаінженерія Міське будівництво та господарство (на основі 

ОР молодшого спеціаліста) 

192 Будівництво та цивільнаінженерія Цивільна інженерія (ВВ, ТГВ) (на основі ОР 

молодшого спеціаліста) 

192 Будівництво та цивільнаінженерія Гідротехніка (водні ресурси) (на основі ОР 

молодшого спеціаліста) 

192 Будівництво та цивільнаінженерія Промислове і цивільне будівництво (на основі ОР 

молодшого спеціаліста) 

193 Геодезія та землеустрій Геодезія, картографія та землеустрій (на основі ОР 

молодшого спеціаліста) 

263 Цивільнабезпека Цивільний захист (на основі ОР молодшого 

спеціаліста) 

263 Цивільнабезпека Охоронапраці (на основі ОР молодшого 

спеціаліста) 

275 Транспортні технології Транспортні технології (міський транспорт) (на 

основі ОР молодшого спеціаліста) 

 

Магістерський рівень 

073 Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою 

(освітньо-наукова) 

073 Менеджмент Управління проектами (освітньо-наукова) 

073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 

(освітньо-наукова)  

074 Публічне управління та 

адміністрування 

Адміністративний менеджмент (освітньо-

професійна) 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Економіка та організація бізнесу (освітньо-

професійна) 
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Спеціальність Освітня програма 

122 Комп'ютерні науки та 

інформаційні технології 

Управління проектами (освітньо-професійна) 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

Електротехнічні системи електроспоживання 

(освітньо-наукова) 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

Світлотехніка і джерела світла (освітньо-наукова) 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

Водопостачання та водовідведення (освітньо-

наукова) 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

Раціональне використання і охорона водних 

ресурсів (освітньо-наукова) 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

Теплогазопостачання і вентиляція (освітньо-

наукова) 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

Промислове і цивільне будівництво (освітньо-

наукова) 

193 Геодезія та землеустрій Геоінформаційні системи і технології 

(освітньо-наукова) 

 

2. Деканам факультетів спільно з навчально-методичним відділом 

забезпечити організацію вільного вибору гуманітарних дисциплін і 

сертифікатних програм студентами 2016 років прийому. Термін виконання: 

згідно графіку. 

3. Деканам факультетів Менеджменту, Економіки та підприємництва, 

завідувачам кафедрТуризму і готельного господарства, Менеджменту і 

адміністрування,Економіки підприємства, бізнес-адміністрування і 

регіонального розвитку, Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, 

Іноземних мовспільно з Навчально-методичним відділом та Центром 

підвищення кваліфікаціїзабезпечити реалізацію Концепції інтеграції 

іноземної мови до професійної підготовки фахівців для студентів прийому 

2016 року. 

4. Декану Будівельного факультету, завідувачу кафедрою Будівельних 

конструкцій забезпечити підготовку до викладання англійською 

мовоюдисциплін навчального плану спеціальності 192 Будівництво та 

цивільна інженерія,освітньої програми «Промислове і цивільне 

будівництво»для іноземних студентів прийому 2016 року. 

5. Завідувачу кафедрою Туризму і готельного господарства забезпечити 

підготовку до викладання англійською мовоюдисциплін навчального плану 

напрямів підготовки «Туризм» і «Готельна-ресторанна справа» для студентів 

прийому 2014 року в обсязі 3 дисципліни на семестр. 

6. Навчально-методичному відділу спільно з ТЦГ «Освітня діяльність» 

активізувати роботу по актуалізації нормативного забезпечення організації 

освітнього процесу, забезпечити її подальший розвиток. Термін виконання – 

протягом 2016-2017 н.р. 
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