
РІШЕННЯ №9 

Науково-методичної ради ХНУМГ ім.О.М.Бекетова 

від 31 травня 2022 р. 

 

Голова: перший проректор, к.е.н., проф. Стадник Г.В. 

Секретар: методист навчально-методичного відділу Євлахова В.В. 

Присутні: 25 особи з 26 членів НМР 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати акредитації освітніх програм у 2021-2022 навчальному 

році.   

  

2. Про оновлення форм анкет для проведення опитувань здобувачів вищої 

освіти  

Доповідач: методист НМВ Гавриличенко Є.В.  

 

3. Про освітні програми в редакції 2022 року за спеціальністю 206 

Садово-паркове господарство на першому та другому освітніх рівнях  

Доповідачі: гарант освітньої  програми  

 

4. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: методиста НМВ Гавриличенко Є.В.  
УХВАЛИЛИ: 1. Керівникам структурних підрозділів, завідувачам 

кафедр, гарантам освітніх програм, членам груп забезпечення спеціальностей 

взяти до уваги у подальшій роботі зауваження і пропозиції експертних груп 

та галузевих експертних рад (додаток 1).  

2. З метою подальшого розвитку внутрішнього забезпечення якості 

освітніх програм:  

2.1. Гарантам освітніх програм, що пройшли процедури акредитації у 

2021-2022 н. р., розробити план заходів щодо усунення недоліків та реалізації 

рекомендацій за результатами зовнішнього оцінювання, забезпечити 

відображення запланованих заходів у мотивованих висновках щодо 

удосконалення освітніх програм на 2022-2023 н. р.  

2.2. Завідувачам кафедр з метою підтримки високої якості викладання, 

забезпечити контроль відповідності освітніх компонентів професійним 

активностям НПП, а також запровадити процедури узгодження тем 

підвищення кваліфікації НПП на предмет відповідності освітнім 

компонентам.  



2.3. Директорам ННІ розробити механізм моніторингу, аналізу та 

врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників.  

2.4. Директору Навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої 

кваліфікації Харченко В. Ф. розробити заходи щодо активізації залучення 

здобувачів до міжнародної академічної спільноти, розглянути можливість 

запровадження практики подвійного консультування (керівництва) із 

залученням іноземних науковців; розглянути можливість викладання 

фахових ОК або окремих тем іноземною мовою; розглянути потребу щодо 

врахування системою Moodle специфіки підготовки здобувачів третього 

рівня освіти.  

3. З метою розвитку нормативно-правової бази Університету:  

3.1. Начальнику навчально-методичного відділу Рославцеву Д. М. 

провести аналіз внутрішньої нормативної бази щодо процедур оскарження 

результатів контрольних заходів та розгляду і врегулювання конфлікту 

інтересів учасників освітнього процесу, а також Положення про освітні 

програми, Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності 

на предмет удосконалення; проінформувати Нуково-методичну раду про 

внесення змін до відповідних положень  

3.2. Заступнику директора Навчально-наукового інституту підготовки 

кадрів вищої кваліфікації Мущинській Н. Ю. у термін до 31.08.2022 р. 

доопрацювати та подати на затвердження Вченою радою Університету 

Положення про академічну доброчесність та систему запобігання 

академічному плагіату в Харківському Національному Університеті міського 

господарства імені О.М. Бекетова.  

3.3. Начальнику юридичного відділу оновити та подати на 

затвердження Вченою радою Університету Положення щодо конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

відповідно до Наказу МОН України № 864 від 28.07.2021 р.  

4. З метою дотримання прозорості та публічності:  

4.1. Завідувачам кафедр забезпечити контроль за розміщенням на веб-

сайті необхідної інформації стосовно освітніх програм, освітніх компонентів, 

контрольних заходів тощо, особливу увагу приділити дублюванню 

інформації по освітніх програмах англійською мовою.  

4.2. Керівникам структурних підрозділів посилити контроль за 

своєчасним представленням повної та актуальної інформації на веб-сайті 

університету.  

4.3. Начальнику навчально-методичного відділу Рославцеву Д. М. 

удосконалити систему організації зворотного зв’язку щодо обговорення 

стейкхолдерами проєктів освітніх програм з оприлюдненням зауважень та 

пропозицій до проєктів ОП після закінчення їх громадського обговорення.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: методиста НМВ Гавриличенко Є.В.  



УХВАЛИЛИ: Затвердити оновлення форм анкет для проведення опитувань 

здобувачів вищої освіти 

ВИСТУПИЛИ: Рославцев Д.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

3. СЛУХАЛИ: гарантів ОП Гатальська Н.В., Олексійченко Н.О., Боровик М.В. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити освітні програми в редакції 2022 року за 

спеціальностями 206 Садово-паркове господарство на першому освітньому 

рівні, 206 Садово-паркове господарство на другому освітньому рівні та 073 

Менеджмент організацій і адміністрування на другому освітньому рівні. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

4. СЛУХАЛИ: начальника НМВ Рославцева Д.М., методиста НМВ 

Гавриличенко Є.В. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати форму Мотивованого висновку щодо розвитку 

освітньої програми  

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 

 


