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Порядок денний 

1. Щодо уніфікації змісту та вигляду освітніх програм, навчальних 
планів, затвердження інструкції щодо процедури перевірки, затвердження та 
розміщення ОП на сайті КНУБА в 2022 році. 

Доповідач: проректор з навчально-методичної роботи Шпаков А.В. 
 
2. Про рекомендації, розроблені кафедрою охорони праці та 

навколишнього середовища щодо викладання безпекових дисциплін в 
КНУБА. 

Доповідач – член НМР, професор кафедри охорони праці та 
навколишнього середовища  Гунченко Оксана Миколаївна. 

 
3. Поточні справи. 
 
1. СЛУХАЛИ: проректора з навчально-методичної роботи Шпаков 

А.В., який доповів, що з метою уніфікації форм та змісту освітніх програм 
спеціальностей було розроблено шаблон з поясненнями. Усі освітні програми 
повинні відповідати наданій формі ОП. Крім цього рекомендується 
розробити певну покрокову інструкцію щодо затвердження щодо процедури 
перевірки, затвердження та розміщення ОП на сайті КНУБА в 2022 році. 

Вона включає наступні кроки: 
–  Гарант ОП подає в електронному вигляді проект ОП у відділ 

ліцензування та акредитації на перевірку.  
–  Начальник відділу ліцензування та акредитації надає 

електронною поштою дозвіл на друк перевіреної ОП  



–  Друкований варіант ОП перевірений відділом ліцензування та 

акредитації та підписаний гарантом ОП передається начальнику 

навчально-методичного відділу (в цьому році до 28.01.2022 р. для 

підпису у ректора)  

–  Начальник навчально-методичного відділу передає підписаний 

друкований варіант з печаткою ЗВО гаранту ОП  

–  Гарант ОП сканує друкований варіант ОП і надсилає його в 

електронному вигляді до відділу ліцензування та акредитації  

–  Відділ ліцензування та акредитації розміщує скановану ОП на 

сторінці «Акредитація» та надсилає гаранту ОП та Приймальній комісії 

посилання на актуальну ОП  

–  Гарант ОП розміщує посилання на ОП на сайті структурного 

підрозділу де реалізується ОП (факультет та кафедра)  

–  Друкований варіант ОП зберігається в структурному підрозділі 

де реалізується ОП (кафедра, факультет). 

 

ВИСТУПИЛИ: Гарант ОП 051 «Економіка» освітнього рівня доктор 

філософії Бєлєнкову О.Ю. з пропозицією щодо заміни викладання 

обов’язкової дисципліни «Фінансування наукових досліджень, грантова 

діяльність», яка викладається кафедрою Землеустрою і кадастру на 

дисципліну «Управління науковим проектами та інтелектуальна власність». 

Зміст дисципліни «Управління науковими проєктами і програмами та 

інтелектуальна власність» більш повно відповідає компетентностям та 

програмним результатам освітньої програми. 

Викладання зазначеної дисципліни передбачається передати 

випусковим кафедрам спеціальності 051 «Економіка» здобувачів освітнього 

рівня доктора філософії (кафедри Економіки будівництва, Менеджменту в 

будівництві). 

ВИСТУПИЛИ: Член НМР, проф. Рижакова Г.М. з підтримкою 

пропозиції гаранта ОП 051 «Економіка» освітнього рівня доктор філософії 

Бєлєнкової О.Ю. Викладання дисципліни «Управління науковими проєктами 

і програмами та інтелектуальна власність» кафедрою Землеустрою і кадастру 

не повно враховує особливості підготовки докторів філософії за ОП 051 

«Економіка». 

 

 



 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити запропоновані шаблони оформлення та інструкції 

щодо процедури перевірки, затвердження та розміщення ОП на сайті КНУБА 

в 2022 році. 

1.2. Дозволити для освітньої програми 051 «Економіка» освітнього 

рівня доктор філософії заміну обов’язкової дисципліни «Фінансування 

наукових досліджень, грантова діяльність» на дисципліну «Управління 

науковими проєктами і програмами та інтелектуальна власність». Дисципліна 

має відповідати передбаченим у стандарті освіти та освітній програмі 

компетентностям та програмним результатам. 

Викладання зазначеної дисципліни передбачається передати 

випусковим кафедрам спеціальності 051 «Економіка» здобувачів освітнього 

рівня доктора філософії (кафедри Економіки будівництва, Менеджменту в 

будівництві). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Члена НМР, професора кафедри охорони праці та навколишнього 

середовища  Гунченко Оксану Миколаївну, яка доповіла про розробку у 2021 

р. НМК спеціальності "Цивільна безпека" та кафедрою охорони праці та 

навколишнього середовища  рекомендацій щодо викладання безпекових 

дисциплін у КНУБА.  

Рекомендації містять обґрунтування викладання цих дисциплін в 

рамках освітніх програм різних освітніх ступенів та галузей знань на підставі 

актуальної нормативно-правової бази. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Голова НМР Шпаков А.В. з підтримкою актуальності питання та 

підтвердженням необхідності забезпечення у студентів компетенцій 

безпекового спрямування. У той же час відмічено що освітні програми 

грунтуються на стандартах вищої освіти, і повинні забезпечувати 

передбачені стандартом компетентності. Необхідно провести моніторинг 

стандартів вищої освіти на наявність компетентностей безпекового 

спрямування та врахувати їх при розробці освітніх програм. 



ВИРІШИЛИ: 
2.1. Гарантам освітніх програм ознайомитись зі змістом рекомендацій 

щодо викладання безпекових дисциплін у КНУБА. Провести моніторинг ОП 

та стандартів освіти спеціальностей стосовно питань забезпечення 

формування у здобувачів освіти необхідних, згідно стандартів освіти 

спеціальностей, компетентностей безпекового спрямування. 

2.2. За наявності в стандартах освіти спеціальностей відповідних 

компетентностей провести аналіз в рамках яких освітніх компонент 

забезпечуються їх формування. 

2.3. Внести запропоновані в  рекомендаціях освітні компоненти до 

каталогу вибіркових дисциплін вільного вибору студента. 

2.4. Гарантам освітніх програм надати до навчально-методичного 

відділу інформацію про результати  моніторингу стандартів спеціальностей 

освіти щодо наявності обов’язкових компетентностей безпекового 

спрямування та освітніх компонент, які їх забезпечують в ОП. За 

необхідності запланувати внесення відповідних змін до освітніх програм. 

 
3. СЛУХАЛИ: Начальника навчально-методичного відділу 

Склярова І.О. з інформацією про затвердження освітніх програм 

спеціальностей 263 «Цивільна безпека» освітньо-наукового рівня доктора 

філософії та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» освітнього 

рівня магістра для здобувачів вступу 2022/2023 н.р. 

ВИРІШИЛИ: 

3.1. Затвердити освітні програми спеціальностей 263 «Цивільна 

безпека» освітньо-наукового рівня доктора філософії та 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища» освітнього рівня магістра для 

здобувачів вступу 2022/2023 н.р. на Вченій раді КНУБА 

 
Голова                                                                                         А.В. Шпаков 

 

Секретар         І.О.Скляров 



СПИСОК ЧЛЕНІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 
присутніх на засіданні ради 28 січня 2022 року. 

1. Доц. Шпаков А.В. 
2. Доц. Скляров І.О. 
3. Доц. Зоря О.В. 
4. Проф. Михайловський Д.В. 
5. Доц. Войтенко О.С. 
6. Доц. Пристайло М.О. 
7. Доц. Хараборська Ю.О. 
8. Доц. Брідня Л.Ю. 
9. Проф. Ковальська Г.Л. 
10. Проф. Третяк Ю.В. 
11. Доц. Носенко В.С. 
12. Доц. Ручківський В. В. 
13. Проф.Тугай О.А. 
14. Проф. Рижакова Г.М. 
15. Доц. Запєчна Ю.О. 
16. Проф. Бєлєнкова О.Ю. 
17. Доц. Гаркавенко О.М. 
18. Проф. Почка К.І. 
19. Проф. Веренич О.В. 
20. Проф. Терєнтьєв О.О. 
21. Проф. Дєдов О.П. 
22. Доц. Рашківський В.П. 
23. Проф. Бондар О.А. 
24. Доц. Горковчук Ю.В. 
25. Доц. Озерова О.А. 
26. Доц. Михальова М.Ю. 
27. Доц. Бондаренко О.П. 
28. Доц. Гончар О.А. 
29. Проф. Майстренко А.А. 
30. Проф. Самойленко А.А. 
31. Доц. Дупляк О.В. 
32. Доц. Аргатенко Т.В. 
33. Проф. Панова О.В. 
34. Проф. Сенчук М.П. 
35. Проф. Гунченко О.М. 
36. Доц. Міщенко О.Д. 
37. Проф. Перегуда Є.В. 
38. Доц. Приймаченко О.В. 
39. Комар М.А. (спеціальність 192, 2 курс) 
 
Відсутні на засіданні: 
40. Морозюк Л.М. 
41. Хілобоченко Н.І. 
42. Доц. Яремчук О.М. 
43. Доц. Омельяненко О.П. 
44. Проф. Хлапонін Ю.І. 
45. Шапар Л.М. – Голова РСС 
 


