
До протоколу №2 
. .. . 

засІДання вчено1 ради уюверситету 

від 27.09.2021 р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з АГР РИЖКОВА О.М. та 
директорів ВСП «Про хід підготовки до осінньо-зимового періоду та забезпечення 
раціонального використання енергоресурсів», вчена рада 
ПОСТАНОВИЛА: 

1. Інформацію проректора з АГР РИЖКОВА О.М. та директорів ВСП взяти до

ВІДома.

2. Проректору з АГР РИЖКОВУ О.М., директорам ВСП забезпечити завершення
виконання заходів для сталого проведення навчального процесу в осінньо-зимовий
період 2021 - 2022 років.

Відповідальні: проректор з АГР РИЖКОВ O.М., директора ВСП. 
Термін: до 20 жовтня 2021 р. 

З. Адміністративно-господарському відділу забезпечити виконання технічних 

заходів щодо призупинення опалення у навчальних корпусах №3, №4, №7, частково 
у гуртожитку № 1. 

Відповідальні: проректор з АГР РИЖКОВ О.М. 
Термін: до 20 жовтня 2021 р. 

4. Директорам ВСП провести заходи щодо економного використання енергоресурсів

для теплопостачання навчальних корпусш за рахунок часткового виведення з

навчального процесу вільного аудиторного фонду.
Відповідальні: директори ВСП. 
Термін: до 20 жовтня 2021 р. 

5. АГВ університету, директорам ВСП в межах наявних ресурсів забезпечити

стабільну роботу власних котелень, економне використання тепла на об'єктах, які
. . . 

опалюються ВІД центрашзованих м1ських мереж

Відповідальні: проректор з АГР РИЖКОВ О.М., директора ВСП. 
Термін: жовтень 2021 р. - березень 2022р. 

б. В зв'язку з значним зростанням цін на енергоносії розробити на осінньо-зимовий 
. . . . . . 

перюд пом1сячю плани шм1пв використання енергоресурсш ВІДПОВІДНО до наявного 
бюджетного фінансування, не допускати несвоєчасних розрахунків по договорам з 

їх постачальниками. 

Відповідальні: проректор з АГР РИЖКОВ О.М., директора ВСП. 
Термін: до 15 жовтня 2021 р. 

7. З початком опалювального сезону встановити щоденний моніторинг витрат
енергоресурсів, забезпечити за цей період зменшення обсягів використання до 1 О %

відносно рівня 2020 року.

8. Контроль за виконанням рішення вченої ради покласти на проректора з АГР

РИЖКОВА О.М

Голова вчено·і ради, д.т.н., професор 

Секретар вченої ради, к.е.н., доцент 

Володимир КЮРЧЕВ 

Світлана РОЗУМЕНКО 



До протоколу №2 
засідання вченої ради університету 

від 27.09.2021 року 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної 
роботи ЛОМЕЙКА ОЛ. та проректора з наукової роботи ЄРЕМЕНКО О.А. «Про 
підготовку до акредитації освітніх програм у 2021-2022 навчальному році», вчена 
рада університету 
ПОСТАНОВИЛА: 

І. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи ЛОМЕЙКА ОЛ. та 
проректора з наукової роботи ЄРЕМЕНКО О.А. взяти до відома. 

2. Завершити процедури оновлення або модернізацію освітніх програм з усіх
спеціальностей у відповідності до зауважень відділу моніторингу якості освітньої 
діяльності університету. 

Термін: до 04.10.2021 р. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм. 
3. Завершити усунення недотюв і зауважень експертів при попередній

акредитації освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Термін: до О 1.11.2021 р. 
Відповідальний: гарант освітніх програм ДАЦЕНКО Л.М. 
4. Гарантам освітніх програм завантажити відомості про самоаналіз освітньої

діяльності за освітньо-професійними програмами з активними посиланнями та 
супровідні документи у визначені графіком терміни. 

Термін: згідно із затвердженим графіком. 
Відповідальні: гаранти освітніх програм. 
5. Завершити формування єдиної бази на сайтах кафедр силабусів вибіркових

дисциплін. 
Термін: до 30.09.2021 р. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм. 
6. Провести моніторинг відповідності робочих програм і силабусів навчальних

дисциплін на відповідність компетентностям у ОП. 
Термін: згідно із затвердженим графіком. 
Відповідальні: гаранти освітніх програм. 
7. Науково-методичному центру перевірити наявність на освітньому порталі

університету навчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін освітніх 
програм, які проходять акредитаційну експертизу у поточному навчальному році. 

Термін: до 04.10.2021 р. 
Відповідальний: начальник НМЦ БОЛТЯНСЬКА Н.І. 
8. Розмістити на сайтах кафедри комплексну інформацію щодо напрямів їі

діяльності. 
Термін: згідно із затвердженим графіком. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм. 
9. Створити відеоролики про стан матеріально-технічного

провадження освітньої діяльності за ОПП, які акредитуються 
навчальному році. 

Термін: до 30.09.2021 р. 

, 

забезпечення 
у 2021-2022 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи ЛОМЕЙКО ОЛ., 
гаранти освітніх програм, начальник відділу ТЗЗНПІ ЄРЕМЄЄВ В.Ю. 

І О.Завершити обладнання лабораторій кафедри бізнес-консалтінгу 
міжнародного туризму та лабораторію кафедри харчових технологій і готельно
рестор·анної справи «Навчальний готель». 

Термін: до 29.09.2021 р. 
Відповідальні: проректор з АГР РИЖКОВ О.М. 
І І .Провести роз'яснювальну роботу серед стейкхолдерів про особливості 

проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів зв'язку. 
Термін: згідно із затвердженим графіком. 
Відповідальні: декани факультетів, керівник ННІЗУП, гаранти освітніх програм. 
12.Забезпечити узгодження та організаційну підтримку програми 

акредитаційного «онлайн-візиту» експертних груп. 
Термін: під час акредитаuійної експертизи. 
Відповідальні: гаранти освітніх програм. 
ІЗ.Забезпечити технічну модерацію процесу «онлайн» акредитації освітніх 

програм. 
Термін: під час акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи. 
Відповідальні: гаранти освітніх програм, керівник ЦІТІС МАНІТА І.Ю. 
14. З метою узагальнення досвіду акредитаційних експертиз створити в

університеті ради гарантів освітніх програм за першим (бакалаврським), другим 
(магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти. 

Термін: до 04.10.202\р. 
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи ЛОМЕЙКО ОЛ. 
15. Контроль за виконанням постанов") покласти на проректора з науково

педагогічної роботи ЛОМ ЕЙ КО ОЛ. 

Голова вченої ради, 
д.т.н., професор 

Секретар вченої ради, к.е.н., доцент 

,, 

Володимир КЮРЧЕВ 

Світлана РОЗУМЕНКО 



До протоколу №2 
. .. . 

засщання вчено1 ради уюверситету 
від 27.09.2021 р. 

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника НМЦ 
БОЛТЯНСЬКОЇ Н.І. «Підведення підсумків рейтингового оцінювання кафедр за 
2020-2021 навчальний рік», вчена рада 

ПОСТАНОВИЛА: 

1 Інформацію начальника НМЦ БОЛТЯНСЬКОЇ Н.І. взяти до відома. 

2 Провести аналіз результатів рейтингового оцінювання кафедр 
у 2020-2021 навчальному році та кожній кафедрі врахувати свої недоліки у роботі 

. . 

за напрямами д1яльност1. 
Термін: впродовж навчального року. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 

З Вдосконалити методики рейтингового оцінювання діяльності кафедр та 
. . . . 

науково-педагопчних працшниюв уюверситету. 
Термін: до 01.12.2021. 
Відповідальні: проректори, члени НМР університету. 

4 Заохотити кращі кафедри університету з усіх напрямів роботи за 
результатами рейтингового оцінювання діяльності у 2020-2021 навчальному році. 

Термін: до 01.10.2021р. 
Відповідальні: ректорат, голова профкому АНДРУЩЕНКО М.В. 

5 Оприлюднити результати оцінювання кафедр на офіційному веб-сайті 
уюверситету. 

Термін: до 01.10.2021р. 
Відповідальний: начальник НМЦ БОЛТЯНСЬКА Н.І. 

6 Контроль за виконанням постанови покласти на проректора 
з НПР ЛОМЕЙКА О.П. 

Голова вченої ради, 
д.т.н., професор 

Секретар вченої ради, к.е.н., доцент 

Володимир КЮРЧЕВ 

Світлана РОЗУМЕНКО 


