
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

НАКАЗ
0 / .... ........... м. Дніпро №

Про започаткування 
освітніх програм

З метою започаткування освітніх програм у межах спеціальності відповідно 
до чинної нормативної бази
НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність наказ ректора університету від 
11.12.2018 року № 240 а.-г. «Про розгляд та затвердження освітніх програм».

2. Створити комісію з розгляду пропозицій кафедр щодо започаткування 
освітніх програм та їх представлення ректорату:
Голова комісії:

Азюковський О.О. -  перший проректор;

Заступник голови:
Хоменко Ю.Т. -  проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної 

роботи;

Члени комісії:
Алексеев М.О. -  декан факультету інформаційних технологій;

Бардась А.В. -  директор Навчально-наукового інституту економіки;

Бешта О.С. -  проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи; 

Бузило В.І. -  директор Навчально-наукового інституту природокористування; 

Вагонова О.Г. -  завідувачка кафедри прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління;
Гапєєв С.М. -  завідувач кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки;

Пілова К.П. -  декан фінансово-економічного факультету;

Грищак С.В. -директор Навчально-наукового інституту гуманітарних і

соціальних наук;



Заболотна Ю.О. -  начальник навчально-методичного відділу;

Зіборов К.А. -  завідувач кафедри конструювання, технічної естетики і 

дизайну;
Іванов О.Б. -  директор Навчально-наукового інституту електроенергетики;

Калюжна Т.М. -  учений секретар Вченої ради;

Кручінін О.В. -  старший викладач кафедри безпеки інформації та 

тел екому нікацій;

Кузьменко О.М. -  начальник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти;
Луценко І.М. -  професор кафедри електроенергетики;

Одновол М.М. -  директор Центру моніторингу знань та тестування;

Пашкевич М.С. -  завідувачка кафедри обліку і аудиту;

Первий Г.Л. -  завідувач кафедри історії та політичної теорії;

Пилипенко Ю.І. -  завідувач кафедри економічної теорії та міжнародних 

економічних відносини;

Приходченко В.Ф. -  декан факультету природничих наук і технологій;

Салова В.О. -  начальник навчального відділу;

Салов В.О. -  керівник сектору методичного забезпечення навчального 

процесу НМВ;
Трифонова О.В. -  декан факультету менеджменту;

Трегуб М.В. -  проректор з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи 

та перспективного розвитку;
Удовик І.М. -  голова Ради з якості освітньої діяльності;

Ус С.А. -  професор кафедри системного аналізу та управління;

Скобенко О.В. -  декан факультету будівництва;

Фелоненко С.В. -  декан механіко-машинобудівного факультету;

Хоменко О.Є. -  професор кафедри гірничої інженерії та освіти (секретар);

Ципленков Д.В. -  завідувач кафедри електротехніки;

Шашенко О.М. -  проректор з науково-педагогічної і навчально-виховної 

роботи та міжнародних зав’язків;

Яворська О.О. -  професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки.



3. Затвердити порядок розгляду та започаткування освітніх програм, що 
додається.

4. Комісії проводити розгляд пропозицій кафедр щодо започаткування 
освітніх програм після попередньої експертизи документів, яку здійснює сектор 
ліцензування та акредитації навчально-методичного відділу і призначені експерти, 
та за наявності їх висновків.

5. Засідання комісії з розгляду пропозицій щодо започаткування освітніх 
програм у межах спеціальностей є легітимним при наявності не менше як двох 
третин її складу. Рішення вважається прийнятим за умови підтримки 85% від 
присутніх членів комісії з округленням.

6. Голова комісії доповідає про результати рішення комісії ректорату та 
Вченій раді університету.

Ректор Г.Г. Півник



Проект наказу вносить: 

Начальник НМВ 

Погоджено:

Перший проректор

Головний бухгалтер

Провідний юрисконсульт

Уповноважений з питань 
запобігання корупції

Начальник відділу кадрів

Зав. канцелярії

Ю.О. Заболотна

О.О. Азюковський 

Л.Г. Сядро 

М.В. Бабенко

А.О. Виприцький 

0 .0 . Лабза 

Л.П. Лупацій



Порядок розгляду та започаткування освітніх програм

1. Кафедра, що ініціює започаткування освітньої програми, готує наступні 
документи:

-  освітню програму та інформацію про кадрове забезпечення;
-  рецензії-відгуки роботодавців;
-  службову записку на ім’я першого проректора за погодженням декана 

відповідного факультету (директора інституту) з обґрунтуванням про необхідність 
запровадження даної освітньої програми.

2. Обов’язково освітня програма має бути розглянута на засіданні вченої 
ради факультету (інституту). За результатами обговорення освітньої програми 
готується витяг із засідання вченої ради факультету (інституту) із зазначенням 
доцільності запровадження освітньої програми та з рекомендацією до розгляду на 
ректораті.

3. Освітня програма, інформація про кадрове забезпечення та витяг з 
протоколу засідання вченої ради факультету (інституту) надається кафедрою до 
сектору ліцензування та акредитації навчально-методичного відділу.

4. Голова комісії, за погодженням з керівником сектору ліцензування та 
акредитації навчально-методичного відділу, призначає експертів для попереднього 
розгляду освітньої програми та кадрового забезпечення. Експерти складають 
висновок для надання комісії про відповідність представлених матеріалів чинній 
нормативній базі.

5. Після попередньої експертизи документів проводиться розгляд пропозиції 
кафедри комісією. У випадку прийняття комісією рішення про доцільність 
запровадження освітньої програми, питання виноситься на порядок денний 
ректорату та вченої ради університету.


