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Заслухавши та обговоривши доповідь начальника навчально-методичного 

відділу Рославцева Д.М. «Про хід реалізації задач щодо імплементації положень 
Закону «Про вищу освіту» Вчена рада відмічає наступне. 
 Новий закон «Про Вищу освіту» розширює коло можливостей Університету. 
Разом з тим, законом значно посилено вимоги щодо освітньої, наукової діяльності 
університетів, результатів в сфері міжнародного співробітництва, прозорості та 
публічності в роботі, відповідальності. Поточна діяльність та заходи що 
реалізуються в Університеті відповідають основній концепції закону – посилення 
якості підготовки фахівців, та забезпечують виконання норм окремих його 
положень. 
 До проблемних питань, що пов’язані з виконанням Закону «Про вищу 
освіту», належить відсутність визначеності щодо реалізації окремих положень за 
змістом і термінами. 

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи рішення ректорату, пропозиції 
керівників структурних підрозділів, науково-педагогічних працівників, Вчена 
рада Університету постановляє: 

1. Затвердити план заходів по реалізації положень Закону «Провищу освіту» 
(Додаток). 

2. Призначити відповідальними за організацію роботи по напрямам: 
- освітня діяльність та забезпечення якості освіти; розвиток організаційної 

структури, матеріально-технічного, фінансового та правового забезпечення – 
першого проректора Стадника Г.В; 

- розвиток наукової діяльності – проректора з наукової роботи Харченко 
В.Ф; 

- розвиток міжнародного співробітництва та академічної мобільності – 
проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Шутенко А.Л; 

- розвиток студентського самоврядування – проректора з керівництва та 
координації навчально-виховної роботи навчально-методичного комплексу 
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Малєєв О.І. 

- розробка та реалізація заходів по імплементації положень Закону України 
«Про вищу освіту» відокремленими структурними підрозділами  директор 
Житлово-комунального та Електромеханічного технікумів Лук’янов В.І., 
Назаренко О.М. 

3. Відповідальними за напрямами забезпечити моніторинг та корегування 
плану заходів згідно чинного законодавства. Доводити до відома ректорату 
інформацію про хід реалізації заходів на першому ректораті кожного місяця. 
 4. Відповідальним за реалізацію заходів (керівники структурних 
підрозділів) забезпечити своєчасне їх виконання. 

5. Контроль за виконанням даної постанови покласти на першого 

проректора Стадника Г.В. 
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Додаток 
до проекту рішення «Про хід реалізації задач щодо імплементації положень Закону «Про вищу 

освіту» 
 
Заходи по реалізації положень нового Закону «Провищу освіту»в контексті розвитку освітньої 

діяльності та забезпечення якості освіти 
№ 
п/п 

Зміст або назва заходу 
Стаття 
закону 

Термін 
виконання 

Відповід

альний 
1 Положення про організацію освітнього процесу 47 03.2015 НМВ 

2 
Затвердження положення про практику осіб, які 
навчаються у ВНЗ 

51 12.2014 НМВ 

3 

Врахування під час планування навчального 
навантаження норми про те, що максимальне 
навчальне навантаження на одну ставку НПП не 
може перевищувати 600 годин на навчальний рік 

56 06.2015 НМВ 

4 
Затвердження Вченою радою норм часу 
навчальної, методичної, наукової та організаційної  
роботи для НПП 

56 05.2015 НМВ 

5 

Затвердження за погодженням з виборними 
органами первинних організацій профспілки видів 
навчальної роботи педагогічних та НПП відповідно 
до їх посад 

56 05.2015 НМВ 

6 
Забезпечення необхідними ресурсами освітнього 
процесу, у тому числі для самостійної роботи 
студентів, за кожною освітньою програмою 

62 Постійно Кафедри 

7 
Запровадження англомовних магістерських та 
бакалаврських програм 

32 Постійно 
Декани 
(денне) 

8 
Затвердження порядків ліквідації академічної 
різниці 

46 12.2014 НМВ 

9 
Визначення принципів та затвердження процедур 
забезпечення якості вищої освіти (Положення) 

16 11.2015 НМВ 

10 
Визначення принципів та затвердження процедур 
забезпечення якості навчально-методичних 
матеріалів (Положення) 

66 11.2015 НМВ 

11 
Затвердження планів підвищення кваліфікації 
педагогічних, наукових і науково-педагогічних 
працівників ВНЗ 

16 Постійно НМВ 

12 
Розробка положення про підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників 
ВНЗ 

16, 60 Постійно НМВ 

13 

Затвердження планів щорічного оцінювання 
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників ВНЗ з обов’язковим 
оприлюдненням 

16 10.2015 НМВ 

14 
Розроблення за кожною спеціальністю на основі 
відповідної освітньо-професійної (освітньо-
наукової) програми навчального плану 

10 05.2015 
Випускові

кафедри 

15 

Затвердження керівником ВНЗ відповідних 
робочих навчальних планів на навчальний рік з 
метою конкретизації планування навчального 
процесу 

10 05.2015 НМВ 

 



4 
 
 
 
№ 
п/п 

Зміст або назва заходу 
Стаття 
закону 

Термін 
виконання 

Відповід

альний 

16 

Підготовка необхідних документів, що 
підтверджують відповідність ВНЗ стандарту 
освітньої діяльності за відповідною спеціальністю 
для подання їх Національному агентству із 
забезпечення якості вищої освіти 

24 
Встановлений 
НАЗЯВО 

НМВ 

17 

Розроблення і затвердження вченою радою ВНЗ 
положення про екзаменаційну комісію для 
атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра, 
магістра 

6 12.2014 НМВ 

18 
Запровадження ефективної системи моніторингу 
рівня працевлаштування випускників 

64 
Весна 2015 

року 
ДПтаП 

19 

Розроблення, затвердження і подання для 
акредитації Національному агентству із 
забезпечення якості вищої освіти освітніх програм, 
за якими здійснюватиметься підготовка здобувачів 
вищої освіти 

36 
Встановлений 
НАЗЯВО 

НМВ 

20 
Розроблення і затвердження вченою радою ВНЗ 
власних Правил прийому до ВНЗ 44 12.2014 

Проректор 
з КК НВР 
НМК 

21 

Запровадження у вищому навчальному закладі 
ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових працях 
працівників вищих навчальних закладів і 
здобувачів вищої освіти 

32 11.2015 ІВЦ 

22 
Моніторинг запровадження результатів наукових 
розробок у навчальний процес 

16 Постійно НМВ 

23 
Забезпечення публічності під час інформування 
громадян про освітні програми, ступені вищої 
освіти та кваліфікації 

79 Постійно ДПтаП 

24 
Концепція розвитку коледжів у структурі 
Університету  

ППП 04.2015 
ЖКТ, 
ЕМТ 

25 
Отримання ліцензії на підготовку фахівців 
освітньо-професійного ступеня «молодший 
бакалавра» 

ППП 04.2015 
ЖКТ, 
ЕМТ 

26 Розробка концепції виховної роботи 26 12.2014 
Проректор 
з КК НВР 
НМК 
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Заходи по реалізації положень нового Закону «Провищу освіту»в контексті розвитку наукової 

діяльності 
№ 
п/п 

Зміст або назва заходу 
Стаття 
закону 

Термін 
виконання 

Відповід

альний 

1 

Підготовка і подання Національному агентству із 
забезпечення якості вищої освіти відповідних 
матеріалів для акредитації спеціалізованих вчених 
рад 

6 
Встановлений

НАЗЯВО 
НДС 

2 
Запровадження програми доступу до баз даних 
наукової періодики у ВНЗ 

- 09.2015 НДС 

3 

Формування вищими навчальними закладами на 
конкурсних засадах власної тематики науково-
дослідних робіт та затвердження відповідних 
тематичних планів наукової діяльності 

67 Постійно НДС 

4 
Залучення міжнародних фахівців до оцінки 
конкурсних пропозицій наукових проектів та до 
оцінки їх результатів 

68 Постійно НДС 

5 
Розробка освітньої складової програми підготовки 
доктора філософії 

5 06.2015 НДС 

 
 

Заходи по реалізації положень нового Закону «Провищу освіту»в контексті розвитку 
міжнародного співробітництва та академічної мобільності 

№ 
п/п 

Зміст або назва заходу 
Стаття 
закону 

Термін 
виконання 

Відповід

альний 
1 Розробка положення про академічну мобільність 13, 46  ЦМДтаО 

2 
Щорічний збір даних для участі у міжнародних 
рейтингах Multirank, QS, TimesHigherEducation, 
SciVerse та ін. 

29, 30 Постійно ІВЦ 

3 

Заснування програми стажування у провідних 
закордонних наукових інституціях, які мають 
потужний інноваційний компонент та компонент 
комерціалізації 

- 12.2014 ЦМДтаО 

4 

Затвердження порядків визнання в іноземних ВНЗ 
ступенів вищої освіти та наукових ступенів під час 
прийому на навчання та заміщення вакантної 
посади 

55 12.2014 ЦМДтаО 

5 
Розміщення оголошень про вакантні посади на 
сайті ВНЗ українською та англійською мовами 

55 Постійно НМВ 
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Заходи по реалізації положень нового Закону «Провищу освіту»в контексті розвитку 
студентського самоврядування 

№ 
п/п 

Зміст або назва заходу 
Стаття 
закону 

Термін 
виконання 

Відповід

альний 

1 
Розробка положення про студентське 
самоврядування в Університеті 

40 06.2015 ОСС 

2 

Створення у вищому навчальному закладі 
належних умов для діяльності наукового 
товариства студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених 

41 Постійно 
Проректор 
з КК НВР 
НМК 

3 
Передбачення вченою радою обсягу коштів для 
діяльності органів студентського самоврядування у 
розмірі не менш ніж 0,5 відсотка надходженьВНЗ 

40 Постійно 
Проректор 
з КК НВР 
НМК 

4 
Забезпечення вищим навчальним закладом 
належних умов для діяльності органів 
студентського самоврядування 

40 Постійно 
Проректор 
з КК НВР 
НМК 

5 
Прозоре планування витрат ОСС та наукових 
товариств і регулярна їх звітність перед 
університетською громадою 

41 Постійно ОСС 

6 

Створення механізму погодженням з науковим 
товариством студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених з керівництвом вищого 
навчального закладу рішення про відрахування 
осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з 
вищого навчального закладу та їх поновлення на 
навчання. 

41 09.2015 РМВ 
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Заходи по реалізації положень нового Закону «Провищу освіту»в контексті розвитку 
організаційної структури, матеріально-технічного, фінансового та правового забезпечення 

функціонування Університету. 
№ 
п/п 

Зміст або назва заходу 
Стаття 
закону 

Термін 
виконання 

Відповід

альний 

1 
Перегляд вищим навчальним закладом власної 
структури у частині відповідності структурних 
підрозділів вимогам цього Закону 

33 12.2014 
Перший 
проректор 

2 

Забезпечення вищим навчальним закладом 
технологічних можливостей для внесення 
відповідних відомостей до Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти 

8 12.2014 ІВЦ 

3 
Створення у вищому навчальному закладі 
необхідних умов для виготовлення документів про 
вищу освіту державного зразка 

7 
Відповідно 
до вимог 

Перший 
проректор 

4 

Забезпечення функціонування у вищому 
навчальному закладі відповідних інформаційних 
систем для ефективного управління освітнім 
процесом 

46 постійно ІВЦ 

5 
Положення про прийняття, звільнення та 
конкурсний відбір педагогічних і науково-
педагогічних працівників 

55 
Відповідно 
до вимог ВК 

6 Положення про порядок нарахування стипендії 62 
Відповідно 
до вимог НМВ 

7 
Моніторинг ефективності рейтингової системи 
нарахування академічної стипендії 

- Постійно Декан ДН 

8 
Створення спеціального фонду для фінансування 
облаштування ВНЗ для людей з особливими 
потребами 

32 09.2015 Ректорат 

9 
Приведення будівель, споруд і приміщень у 
відповідність до вимог доступності для потреб осіб 
з особливими освітніми потребами 

32 
Весна-літо 

2016 
Ректорат 

10 Пошук донорів для програм енергоефективності - Постійно 
Проректор 
з АГР 

11 
Створення спеціального фонду капітальних 
видатків на енергоефективність 

- 11.2015 
Проректор 
з АГР 

12 
Запровадження програми розвитку 
енергоефективності 

- 11.2015 
Проректор 
з АГР 

13 
Виконання вимог Закону щодо фінансової 
прозорості 

79 Постійно 
Проректор 
з АГР 

14 
Впровадження єдиного програмного забезпечення 
для формування та презентації фінансової звітності 

79 11.2015 ІВЦ 

15 

Збір пропозицій ВНЗ щодо потреб в обладнанні 
сучасними приладами, науковим обладнанням, 
навчальними лабораторіями, інформаційно-
телекомунікаційними мережами тощо 

67 05.2015 ІВЦ 

16 

Створення зручного інтерфейсу для публікації та 
перегляду кошторису зі змінами, звіту про його 
виконання, штатного розпису, результатів 
тендерних процедур, статуту та нормативної бази, 
складу усіх органів ВНЗ 

- 11.2014 ІВЦ 

17 Забезпечення прозорості під час виборів до складу 36 Постійно 
Секретар 
ВРУ 
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Вченої ради та під час її діяльності 
 
 
№ 
п/п 

Зміст або назва заходу 
Стаття 
закону 

Термін 
виконання 

Відповід

альний 

18 
Затвердження нового порядку скликання і 
прийняття рішень вищого колегіального органу 
громадського самоврядування ВНЗ 

39 02.2015 ППО 

19 

Забезпечення створення у вищому навчальному 
закладі наглядової ради для здійснення нагляду за 
управлінням майном ВНЗ, додержанням мети його 
створення 

37 Постійно Ректорат 

20 
Затвердження вченою радою нових положень про 
робочі та дорадчі органи ВНЗ 

38 02.2015 Перший 
проректор 

21 
Приведення статуту ВНЗ у відповідність із Законом 
«Про Вищу освіту» 

27 02.2015 Перший 
проректор 

22 
Передбачення вченою радою ВНЗ обсягу коштів 
для забезпечення діяльності наукового товариства 
ВНЗ 

41 Постійно 
Проректор 
з НР 

23 
Формування штатного розпису на основі виділених 
коштів 

32 Постійно ПФВ 

 
 


