
До протоколу №10 
засідання вченої ради університету 

від 28.05.2020р.
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника Науково-методичного центру 

БОЛТЯНСЬКОЇ Н.І. «Про результати роботи науково-методичного центру та відділу 
моніторингу якості освітньої діяльності університету», вчена рада 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Інформацію начальника Науково-методичного центру БОЛТЯНСЬКОЇ Н.І. 
взяти до відома.

2. Постійно оновлювати інформацію на сайтах кафедр і факультетів щодо 
функціонування внутрішньої системи забезпечення якості в університеті.

Термін виконання: протягом року.
Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів, гаранти освітніх програм, 

начальник НМЦ БОЛТЯНСЬКА Н.І.
3. Надати у відділ МЯОД на внутрішню експертизу проекти освітніх програм 2020 

року зі спеціальностей відповідно до «Положення про освітні програми в ТДАТУ».
Термін виконання: до 01.07.2020 р.
Відповідальні: гаранти освітніх програм, завідувач відділу МЯОД СКЛЯР Р.В.
4. Передбачити зарахування годин навчання у Вищій школі педагогічної 

майстерності університету до загального терміну проходження підвищення 
кваліфікації науково-педагогічним працівником.

Термін виконання: за фактичним навчанням.
Відповідальні: завідувачі кафедр, директор ІПК ПОДШИВАЛОВ Г.В.
5. Усунути зауваження та врахувати пропозиції, що надані в актах перевірки 

комісією щодо відповідності комплексних курсових проектів темам дипломних 
проектів (робіт).

Термін виконання: до 30.09.2020 р.
Відповідальні: голови методичних комісій, завідувачі кафедр.
6. Привести методичні матеріали з усіх навчальних дисциплін у відповідність до 

затверджених робочих програм на Навчально-інформаційному порталі та в навчально- 
методичних комплексах на кафедрах.

Термін виконання: до 01.09.2020р.
Відповідальні: завідувачі кафедр, ведучі викладачі, голови методичних комісій 

факультетів і ННІЗУП, гаранти освітніх програм.
7. Створити на Навчально-інформаційному порталі сучасні електронні навчальні 

курси з усіх навчальних дисциплін за освітніми програмами, які акредитуються у 2020- 
2021 навчальному році, з метою повного методичного забезпечення аудиторних занять 
та самостійної роботи здобувачів вищої освіти в дистанційному режимі.

Термін: до 01.12.2020 р.
Відповідальні: завідувачі кафедр НЕСТЕРЕНКО С.А., ОРТІНА А.В.,

КОЛЕСНІКОВ М.О., МОВЧАН С.І., гаранти ОП, голови методичних комісій 
факультетів ЕтаБ та АТЕ, начальник НМЦ БОЛТЯНСЬКА Н.І., начальник ЦІТІС 
МАНІТА І.Ю.

8. Провести опитування стейкхолдерів на веб-сайті університету відповідно до 
«Положення про опитування учасників освітнього процесу в ТДАТУ».

Термін виконання: протягом року.
Відповідальні: завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм, завідувач відділу 

МЯОД СКЛЯР Р.В.
9. Продовжити вдосконалення існуючих Положень щодо освітнього процесу та 

методичної роботи в університеті.
Термін: протягом 2020-2021 навчального року.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕИКО О.П., науково-методична рада 

університету.
10. Вдосконалити систему та продовжити проведення заходів щодо запобігання і 

виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в університеті.



Термін: протягом 2020-2021 навчальногодюку.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕИКО О.П., декани факультетів, завідувачі 

випускових кафедр, начальник Науково-методичного центру БОЛТЯНСЬКА Н.І., 
начальник ЦІТІС МАНІТА І.Ю.

11. Продовжити проведення планових внутрішніх аудитів системи менеджменту 
якості освіти в університеті.

Термін: протягом 2019-2020 навчальногороку.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕИКО О.П., декани факультетів, завідувачі 

кафедр, начальник Науково-методичного центру БОЛТЯНСЬКА Н.І., доцент 
МАЛЮТА С.І.

12. Продовжити проведення моніторингу рівня залишкових знань студентів в 
університеті.

Термін: згідно графіку навчального процесу.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., начальник Науково-

методичного центру БОЛТЯНСЬКА Н.І.
13. Продовжити роботу відділу моніторингу якості освітньої діяльності з 

перевірки якості проведення навчальних занять в університеті.
Термін: протягом 2020-2021 навчального року.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., начальник Науково-

методичного центру БОЛТЯНСЬКА Н.І., завідувач відділу моніторингу якості освітньої 
діяльності університету СКЛЯР Р.В.

14. Забезпечити розміщення нових та оновлення існуючих електронних 
навчальних курсів з дисциплін на НІП ТДАТУ.

Термін: до 15.09.2020р.
Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів, директор НН1 ЗУП

ГАЛЬКО С.В., начальник Науково-методичного центру БОЛТЯНСЬКА Н.І.
15. Продовжити випуск збірника науково-методичних праць професорсько- 

викладацького складу університету.
Термін: щорічно до 01 червня.
Відповідальні: начальник Науково-методичного центру БОЛТЯНСЬКА Н.І.,

завідувачі кафедр.
16. Забезпечити підготовку та організацію участі студентів у внутривузівських 

олімпіадах та Всеукраїнських олімпіадах з начальних дисциплін та спеціальностей.
Термін: протягом навчального року.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., декани факультетів, завідувачі 

кафедр, начальник Науково-методичного центру
БОЛТЯНСЬКА Н.І.

17. Продовжити практику проведення конкурсів з рейтингування кафедр та 
професорського-викладацького складу університету за результатами діяльності у 2020- 
2021 навчальному році.

Термін: до 01.07.2020р.
Відповідальні: проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., декани, завідувачі кафедр, 

голови метод, комісій факультетів, начальник Науково-методичного центру 
БОЛТЯНСЬКА Н.І.

18. Провести методичний семінар щодо створення на НІП сучасних електронних 
навчальних курсів.

Термін: до 01,09.2020р.
Відповідальні: начальник НМЦ БОЛТЯНСЬКА Н.І., завідувач відділу МЯОД 

СКЛЯР Р.В., декани факультетів, завідувачі кафедр.
19. Контроль за виконанням постанови покласти на проректора з НПР 

ЛОМЕЙКА О.П.

Голова вченої ради, д.т.н., професор /у В.М. КЮРЧЕВ

Секретар вченої ради, к.е.н, доцент С.М. РОЗУМЕНКО



До протоколу №10 
засідання вченої ради університету 

від 28.05.2020р.

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора СКЛЯРА О.Г. 
«Про результати акредитації освітніх програм зі спеціальностей у 2019-2020 
навчальному році», вчена рада університету

ПОСТАНОВИЛА:
1 Інформацію першого проректора університету СКЛЯРА О.Г. взяти до 

відома.
2 Підготувати порадник щодо підготовки та проходження акредитаційної 

експертизи освітньої програми.
Термін: до 10.06.2020 року.
Відповідальні: перший проректор СКЛЯР О.Г., проректор з НПР ЛОМЕЙКО 

О.П., декан факультету АТЕ ІВАНОВА І.Є.
3 Оновити освітні програми з урахуванням рекомендацій експертів НАЗЯВО, 

тенденцій розвитку спеціальностей, ринку праці, галузевого і регіонального 
контексту, рекомендацій стейкхолдерів та затверджених стандартів вищої освіти.

Термін: до 01.07.2020 р.
Відповідальні: гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр, декани

факультетів.
4 Деканам факультетів:
- формувати навчальні плани з урахуванням структурно-логічних схем ОП;
- переглянути базу дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти;
- формувати індивідуальний навчальний план здобувачів вищої освіти з 

урахуванням їх індивідуальної освітньої траєкторії;
- розробити систему обліку і зарахування результатів неформальної освіти;
- впроваджувати практику довгострокової внутрішньої та зовнішньої 

академічної мобільності студентів;
- удосконалити процедуру складання іспиту з метою підвищення 

об’єктивності оцінювання шляхом залучення додаткових екзаменаторів, анонімної 
перевірки екзаменаційних робіт або інших прийомів;

- оприлюднити у відкритому доступі на сайтах факультетів інформацію про 
освітні програми до 01,08.2020р.

5 Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм:
- забезпечити відповідність освітнього контенту дисциплінам навчального 

плану ОП;
- забезпечити регулярне оновлення змісту навчальних дисциплін на основі 

наукових досягнень і сучасних практик;
- розробити силабуси за всіма навчальними дисциплінами та забезпечити 

наявність у них оптимально обраних форм і методів навчання і викладання;
- впровадити практику залучення до освітнього процесу «гостьових» 

професорів, в тому числі із закордонних закладів вищої освіти;
- узгодити змістовне наповнення фахових дисциплін з метою уникнення 

дублювання і повторення навчальних тематик, фрагментальності отриманих знань.
Термін: до 01.09.2020 року.
6 Підвищити рівень міжнародної діяльності університету.



Термін: постійно.
Відповідальні: проректор з МР та МД НАДИКТО В.Т., начальник

міжнародного відділу ЄФІМЕНКО Л.М.
7 Провести ретельний аналіз виявлених під час акредитації освітньої програми 

геодезія та землеустрій недоліків та підготувати акредитаційну справу до повторної 
акредитації.

Термін: до 01.09.2020 року.
Відповідальні: гарант освітньої програми ДАЦЕНКО Л.М., в.о. зав. каф. 

МОВЧАН С.І., декан факультету АТЕ ІВАНОВА І.Є.
8 Підготувати акредитаційні матеріали за освітньо-професійними програмами 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: садівництво та виноградарство, 
другого (магістерського) рівня вищої освіти: менеджмент, публічне управління та 
адміністрування.

Термін: до 01.09.2020 року.
Відповідальні: гаранти освітніх програм, завідувачі випускових кафедр, 

декани факультетів.
9 Директору інституту підвищення кваліфікації ПОД1ІІИВАЛОВУ Г.В.:
- підвищення кваліфікації науково-педагогічним працівникам проходити з 

урахуванням дотримання відповідності навчальним дисциплінам які викладаються;
- запровадити практику підвищення кваліфікації викладачів за програмами 

внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності;
- активізувати процес підвищення кваліфікації викладачів шляхом стажування 

в закордонних та вітчизняних закладах вищої освіти.
Термін: постійно.
10 Проводити роз’яснювальну роботу серед здобувачів вищої освіти щодо 

особливостей провадження освітніх програм.
Термін: постійно.
Відповідальні: гаранти освітніх програм, декани факультетів.
11 Контроль за виконанням постанови покласти на проректора з НПР

ЛОМЕИКА О.П.

Голова вченої ради, д.т.н., професор В.М. КЮРЧЕВ

Секретар вченої ради, к.е.н., доцент С.М. РОЗУМЕНКО


