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ОСНОВНІ ПИТАННЯ 
 

Вересень 2020 р. 
 

1. Про особливості залучення на навчання та інтеграції в навчальний процес іноземних 
студентів. 
Доповідає: декан факультету по роботі з іноземними студентами доц. Калмиков О.О. 
Готує: Навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації 

 
Жовтень 2020 р. 

 
1. Підсумки вступу до Університету у 2020 році. 
Доповідає: начальник ІОЦ проф. Пан М.П. 
Готують: комісія ректорату 
 

Листопад 2020 р. 
 

1. Звіт керівників наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок 
молодих вчених за виконання науково-дослідних робіт у 2020 році. 
Доповідають: керівники науково-дослідних робіт доц. Тугай Д.В., доц. Бібік Н.В., доц. 

Галкін А.С. 
Готують: авторські колективи науково-дослідних робіт 
2. Позанавчальна діяльність як сфера формування іміджу закладу вищої освіти та 
підвищення конкурентноспроможності майбутнього фахівця. 
Доповідає: директор Центру доуніверситецької освіти і кар’єри Малиніна Т.В. 
Готує: Центр доуніверситецької освіти і кар’єри 
3. Про стан підготовки курсів дистанційного навчання на базі Moodle 3.9. 
Доповідає: Директор ЦДО доц. Кузнецов А.І. 
Готує: Центр дистанційного навчання 

 
Грудень 2020 р. 

 
1. Звіти цільових робочих груп щодо реалізації Стратегії розвитку Університету. 
Доповідають: керівники цільових робочих груп: проф. Соловйов О.В., проф. 

Писаревський І.М., проф. Момот Т.В., проф. Пан М.П., проф. Сухонос 
М.К.,  доц. Бібік Н.В., Романенко С.В. 

Готує: комісія ректорату 
2. Затвердження Стратегії розвитку Університету на 2021-2027 р.р. 
Доповідають: перший проректор проф. Стадник Г.В., завідувач кафедри управління 

проектами у міському господарстві і будівництві проф. Чумаченко І.В. 
Готує: комісія ректорату. 

 
Січень 2021 р. 

 
1. Про стан запровадження цифрової трансформації в Університеті. 
Доповідає: начальник інформаційно-обчислюваного центру проф. Пан М.П. 
Готує: інформаційно-обчислюваний центр 
2. Про підсумки фінансової діяльності університету за 2020 рік. 
Доповідає: головний бухгалтер Великих Т.В. 
Готує: фінансово-економічний відділ. 
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Лютий 2021 р. 

 
1. Про результати освітньої і наукової діяльності та стратегію розвитку кафедри 
ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва. 
Доповідає: завідувач кафедр проф. Олексійченко Н.О. 
Готує: кафедра ЛПтаСПМ 
2. Щодо актуалізації рейтингових показників науково-педагогічних працівників 
відповідно до ключових завдань Стратегії розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова на 2021-
2027 р.р. Удосконалення системи забезпечення прозорості та контролю показників 
рейтингу. 
Доповідає: начальник ІОЦ проф. Пан М.П. 
Готує: Інформаційно-обчислювальний центр 

 
Березень 2021 р. 

 
1. Про подальший розвиток внутрішньої нормативної бази, складових внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти в умовах застосування моделей та технологій 
змішаного навчання. 
Доповідає: начальник НМВ доц. РославцевД.М. 
Готує: Навчально-методичний відділ 
2. Аналіз процесу проходження акредитації за третім освітньо-науковим рівнем 
підготовки докторів філософії у 2020/2021 н.р. 

  Доповідає: директор навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої 
кваліфікації проф. Харченко В.Ф. 

  Готують: Навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації, 
Навчально-методичний відділ.  

 
Квітень 2021 р. 

 
1. Про результати наукової діяльності Університету у 2020 році 
Доповідає: проректор з наукової роботи, проф. Сухонос М.К. 
Готує: науково-дослідна частина 
2. Про стан та завдання щодо розвитку Навчально-наукового інституту економіки та 
менеджменту. 
Доповідає: директор інституту проф. Писаревський І.М. 
Готує: навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

 
Травень 2021 р. 

1. Про стан та завдання щодо розвитку Навчально-наукового інституту енергетичної, 
інформаційної та транспортної інфраструктури. 
Доповідає: директор інституту Білецький І.В. 
Готує: ННІЕІТІ 
2. Про виконання заходів з енергозбереження в Університеті. 
Доповідає: керівник тимчасової цільової робочої групи «Енергоефективність». 

Романенко С.В. 
3. Про міжнародну освітню та наукову діяльність Університету. 
Доповідає: директор центру міжнародної діяльності і освіти доц. Осинська М.С. 
Готує:   Центру міжнародної діяльності і освіти 

 
Червень 2021 р. 

 1. Про укріплення та оновлення навчально-лабораторної бази Університету. 
Доповідає: проректор з НПР та МТРУ проф. Росоха В.О. 
2. Про виконання плану підготовки до 100-річчя університету. 
Доповідає: перший проректор проф. Стадник Г.В. 
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