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Заслухавшита обговоривши доповідь начальника навчально-

методичного відділу Рославцева Д.М. «Про стан та перспективи розвитку 

інформаційного пакету Університету», Вчена Рада визначає наступне. 

Формування інформаційного пакету Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетоварегламентується 

розпорядженням № 17 від 01.03.2016 р. відповідно до якого було: 

- створено робочу групу з розробки та корегування структури 

інформаційного пакету; 

- затверджено структуру інформаційного пакету; 

- призначено координаторів ЄКТС від закладу та факультетів; 

- для наповнення інформаційного пакету прийнято за основу навчальні 

плани 2015-2016 навчального року; 

- призначено відповідальних виконавців за розділи інформаційного 

пакету; 

- створено сторінку на офіційному сайті університету, присвячену 

інформаційному пакету, де розміщено загальні розділи українською та 

англійською мовами, відомості щодо освітніх програм та відповідних 

освітніх компонентів станом на 2017 рік. 

Водночас, без належної уваги залишились питання процедур 

актуалізації інформаційного пакету. На сьогодні: 

- потребують уточнення загальні відомості інформаційного пакету; 

- в структурі інформаційного пакету на офіційному сайті університету 

відсутня інформація про освітні програми та відповідні освітні компоненти 

для 2018 року прийому; 

- актуальним є питання подальший розвиток внутрішньої нормативної 

бази щодо формування, порядку актуалізації та розміщення на офіційних 

інтернет ресурсахінформаційного пакету університету; 

- оновлення вимагає розподіл відповідальності за наповнення та 

актуалізацію складових інформаційного пакету.  

Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада Університету постановляє: 

1. Структура інформаційного пакету Харківського національного 
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університету міського господарства імені О.М. Бекетова, затверджена 

розпорядженням № 17 від 01.03.2016 р., відповідає останній редакції (2015 

рік) Довідника користувача ЄКТС. 

2. Закріпити відповідальність за зміст складових інформаційного пакету 

Харківського національного університету міського господарства імені 

О.М. Бекетоваза структурними підрозділами згідно Додатку 1. 

3. Оновити представлення складових інформаційного пакету 

Університету на офіційному сайті згідно встановленої структури.  

Відповідальний: начальник НМВ Рославцев, начальник ІОЦ Пан М.П. 

Термін виконання: 26.06.2019 р. 

4. Забезпечити подання до НМВ профілів освітніх програм 2018 і 2019 

років прийому українською та англійською мовами. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 

Термін виконання: 27.06.2019 р. 

5. На офіційних сайтах кафедр розмістити перелік дисциплін (освітніх 

компонентів), які забезпечує кафедра за навчальними планами 2018, 2019 

років прийому, та «Інформацію про окремі освітні компоненти» згідно вимог 

розділу 4 Структури інформаційного пакету українською та англійською 

мовами. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: 27.09.2019 р. 

6. Навчально-медичному відділу: 

- здійснювати методичний супровід підготовки складових 

інформаційного пакету. Термін виконання: постійно. 

- розробити та подати на затвердження до Вченої Ради Університету 

«Положення про інформаційний пакетХарківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова».Термін виконання: 

27.09.2019р. 

Відповідальний: начальник НМВ Рославцев Д.М. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

Стадника Г.В. 
 

 

 
ГОЛОВА  
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