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Заслухавши та обговоривши доповідь начальника навчально-

методичного відділу Рославцева Д.М. «Про забезпечення виконання вимог 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» Вчена рада відмічає 

наступне. 

Процес формування складу груп забезпечення спеціальностей, 

процедури акредитації, реалізовані протягом другої половини 2018 року, 

стали основою для детального аналізу відповідності наявного стану 

показників освітньої діяльності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 347від 

10 травня 2018 р. (далі Ліцензійні умови). 

В Університеті проведено значну роботу щодо зміцнення та розвитку 

матеріально-технічної бази, розвитку інформаційних ресурсів, забезпечення 

доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. Об’єктом постійної уваги є питання розвитку 

внутрішньої нормативної бази та навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу. Водночас, кадрове забезпечення окремих спеціальностей 

залишається на рівні гранично допустимого, а питання розвитку кадрового 

потенціалу стає визначальним для провадження освітньої діяльності за 

зазначеними спеціальностями. 

Вчена рада вважає пріоритетним питання ліцензування 

спеціальностей,за якими буде здійснюватися підготовка іноземців та осіб без 

громадянства, удосконалення процедур актуалізації інформації про кадрове 

та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в ЄДЕБО. 

Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада Університету постановляє: 

1. Затвердити зміни до складу груп забезпечення спеціальностей та 

керівників освітніх програм. Навчально-методичному відділу 

(Рославцев Д.М) підготувати та затвердити у встановленому порядку склад 

груп забезпечення спеціальностей та керівників освітніх програм 
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спеціальностей, підготовка за якими здійснюється в Університеті. 

Термін виконання: 31.01.2019 р. 

2. З метою забезпечення підготовки іноземців та осіб без громадянства: 

2.1. Затвердити спеціальності за якими буде здійснюватися підготовка 

іноземців та осіб без громадянства починаючи з 2020 року прийому та 

подальшу перспективу:022 Дизайн;191 Архітектура та містобудування;192 

Будівництво та цивільна інженерія;193 Геодезія та землеустрій;241 Готельно-

ресторанна справа;242 Туризм;185 Нафтогазова інженерія та технології. 

2.2 Навчально-методичному відділу (Рославцев Д.М) підготувати та 

затвердити у встановленому порядку план ліцензування спеціальностей за 

якими буде здійснюватися підготовка іноземців та осіб без громадянства 

починаючи з 2020 року прийому. Термін виконання: 30.04.2019 р. 

2.3. Завідувачам кафедр гуманітарної та фундаментальної підготовки 

забезпечити підготовку кадрового складу кафедри щодо рівня володіння 

англійською мовою, достатнього для викладання дисциплін, відповідно до 

навчальних планів спеціальностей, за якими буде реалізовано навчання 

іноземців та осіб без громадянства починаючи з 2020 року прийому, з 

виконанням вимог до кадрового забезпечення відповідно до Ліцензійних 

умов. 

Термін виконання: 30.04.2020 р. 

2.4. Завідувачам випускових кафедр (Капцов І.І., Завальний О.В., 

Осиченко Г.О., Древаль І.В., Оленіна О.Ю., Шмуклер В.С., Сталінський Д.В., 

Кондращенко О.В., Кічаєва О.В., Нестеренко С.Г.): 

- забезпечити підготовку кадрового складу кафедри щодо рівня 

володіння англійською мовою, достатнього для виконання навчального плану 

англійською з виконанням вимог до кадрового забезпечення відповідно до 

Ліцензійних умов. 

Термін виконання: 30.04.2021 р. 

- спільно з навчально-методичним відділом (Рославцев Д.М.) 

забезпечити проходження процедури ліцензування підготовки іноземців та 

осіб без громадянства в установленому законодавством порядку та відповідно 

до вимог Ліцензійних умов.Термін виконання: згідно плану ліцензування 

спеціальностей. 

3. Деканам факультетів забезпечити поточний контроль стану 

підготовки кадрового складу кафедр (за підпорядкуванням до факультету) 

щодо рівня володіння англійською мовою. Інформацію довести до відома 

ректорату в липні та грудні 2019 року. 

4. Навчально-методичному відділу (Рославцев Д.М): 

- з метою виконання п.42 Ліцензійних умов на перспективу, підготувати 
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