РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
Київського національного університету технологій та дизайну
від 19 жовтня 2016 р.
«Організація освітньої діяльності в університеті за освітніми програмами»
Згідно Переліку спеціальностей 2015 р. та Акту узгодження спеціальностей у
2016-2017 н.р. Університет здійснює підготовку фахівців з 14 галузей знань, 12
спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст», 21 спеціальності за ступенем
«бакалавр», 15 спеціальностей за ОКР «спеціаліст», 17 спеціальностей за ступенем
«магістр», 12 спеціальностей за ступенем «доктор філософії».
Вченою радою університету на 2016-2017 н.р. затверджено 120 освітніх програм,
з них: першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 64 (в т.ч. 25 – за скороченим
терміном навчання); ОКР спеціаліста – 12; другого (магістерського) рівня вищої освіти –
32; третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – 12. Відповідальність за
підготовку здобувачів вищої освіти за відповідними освітніми програмами покладено
на проектні групи та їх керівників – гарантів освітніх програм (затверджено наказом
№130 від 16 червня 2016 року).
Заслухавши інформацію т.в.о. проректора з НПР Гаркавенко С.С. щодо
організації освітньої діяльності в університеті за освітніми програмами
ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни у складі проектних груп та гарантів освітніх програм
(Додаток 1).
2. Затвердити «Положення про створення та організацію роботи проектних
груп із розроблення та супроводження освітніх програм» (Додаток 2)
3. Визначити пріоритетними наступні напрями розвитку освітніх програм:
 Постійне вдосконалення освітніх програм на основі інновацій.
 Впровадження міжгалузевих освітніх програм.
 Посилення науково-дослідної спрямованості магістерських освітніх
програм.
 Модернізацію змісту, методів, організаційних форм та засобів визначення
результатів компетентнісноорієнтованого навчання.
 Впровадження сучасних технологій навчання та комбінованих форм
навчання.
 Розвиток ресурсного потенціалу: наукового, кадрового, організаційного та
матеріально-технічного.
 Розвиток інтернаціональних освітніх програм (академічної мобільності).
 Зовнішнє оцінювання та сертифікація освітніх програм.
Відповідальні – т.в.о. проректора з НПР Гаркавенко С.С., декани
факультетів
Термін виконання: протягом поточного навчального року

4. Деканам включити до програм розвитку факультетів завдання відповідно
зазначених вище напрямків розвитку освітніх програм.
Термін виконання: до 30.11.16
Гарантам освітніх програм, завідувачам кафедр:
4.1 за погодженням декана факультету подати до НМЦУПФ, для внесення
до ЄДЕБО, інформацію про якісний склад кафедри (Додаток 3);
4.2 перевірити наявну в ЄДЕБО інформацію про склад кафедри, у разі
необхідності внесення змін подати відповідну службову до відділу кадрів4;
4.3 у встановленому порядку оновити профілі освітніх програм на сайті
Університету.
Відповідальні – декани факультетів
Термін виконання: до 28.10.16
5. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на т.в.о. проректора
з НПР Гаркавенко С.С.

Голова Вченої ради

Секретар Вченої ради

І.М. Грищенко

Н.В. Первая

Додаток 1
Склад проектних груп, на які покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти у 2016-2017 н.р.
Шифр

Спеціальність
Назва

Освітня програма

Гарант

Проектна група

Випускова
кафедра

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій
Ступінь бакалавра
122

Комп’ютерні науки
та інформаційні
технології

Інформаційні
технології
проектування

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

к.т.н., доц. Манойленко
О.П.

133

Галузеве
машинобудування

Машинобудування

д.т.н., проф. Місяць В.П.

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Електромеханіка

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Електротехніка та
електротехнології

151

152

152

к.т.н., доц. Яхно В.М.

к.т.н., доц.. Павленко
В.М.
к.т.н. Кравченко О.П.

Автоматизація та
Автоматизація та
комп’ютернокомп’ютернок.т.н., доц. Ківа І.Л.
інтегровані технології інтегровані технології
Метрологія та
Метрологія та
інформаційноінформаційнок.т.н., доц. Войченко Г.І.
вимірювальні
вимірювальна техніка
технології
Метрологія та
Метрологія,
інформаційностандартизація та
к.т.н., проф. Скрипка К.І.
вимірювальна техніка
сертифікація

к.т.н., доц. Резніков С.А.,
к.т.н., доц. Шрамченко Б.Л.,
студ. гр. БІТ-2-13 Денісова Н.І.
к.т.н. доц.. Кошель С.О.,
к.т.н. доц.. Ковальов Ю.А.,
студ. гр. БМ-14 Поліщук А.А.
к.т.н. доц. Березін Л.М.,
к.т.н. доц. Дворжак В.М.,
студ. гр. БМБ-14 Хоменко О.М.
к.т.н., доц.. Біла Т.Я.
к.т.н., доц.. Стаценко В.В.,
студ.гр.БЕМ-13 Гопко М.О.

ІТП
ПММ
ПММ
ЕМС

Д.т.н., проф.. Шавьолкін о.О.,
К.т.н., доц.. Швайченко В.Б.,
Студ.гр.БЕЕ-14 Кирпа В.Р.

ЕЕТ

к.т.н. доц. Барилко С.В.,
к.т.н. доц. Лісовець С.М.,
студ. гр. БА-1-13 Лебедюк Т.В.

КІТВТ

д.т.н., проф. Федін С.С.,
д.т.н., проф. Зубрецька Н.А.,
студ. гр. БМС-13 Кальченко І.А.

КІТВТ

к.т.н. доц. Козелло Н.Л.,
д.т.н., проф. Зенкін А.С.,
студ. гр. БМСт-13 Чудінович О.П.

КІТВТ

Шифр
171

Спеціальність
Назва
Електроніка

Освітня програма

Гарант

Електронні пристрої
та системи

к.т.н., доц. Росінська Г.П.

Проектна група

Випускова
кафедра

к.т.н., доц. Стаценко О.В.
к.т.н., доц. Швайченко В.Б.,
студ.гр. БМЕ-15 Косогорова М.І.

ЕЕТ

к.т.н., доц. Шрамченко
Б.Л.

д.т.н., доц. Опанасенко В.М.,
к.т.н., доц. Яхно В.М.,

ІТП

д.т.н., проф. Орловський
Б.В.

к.т.н. доц. Дворжак В.М.,
к.т.н. доц.. Кошель Г.В.

ПММ

Ступінь магістра
122

Комп’ютерні науки
та інформаційні
технології

133

Галузеве
машинобудування

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

151

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології

151

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології

152

152

171

Інформаційні
технології
проектування
Обладнання легкої
промисловості та
побутового
обслуговування
Електропобутова
техніка
Автоматизоване
управління
технологічними
процесами
Компютерноінтегровані
технологічні процеси
та виробництва

д.т.н., проф. Бурмістенков О.П.,
д.т.н. проф. Петко І.В.,

ЕМС

к.т.н., доц. Дроменко В.Б.

к.т.н. доц. Голубєв Л.П.,
д.т.н. проф. Здоренко В.Г.,

КІТВТ

к.т.н., доц. Голубєв Л.П.

к.т.н. доц. Дроменко В.Б.,
д.т.н. проф. Здоренко В.Г.,

КІТВТ

к.т.н., доц. Войченко Г.І.,
к.т.н. доц. Козелло Н.Л.,

КІТВТ

д.т.н., проф. Зенкін А.С.,
к.т.н. доц. Козелло Н.Л.,

КІТВТ

д.т.н., проф. Шавьолкін О.О.,
к.т.н., доц. Швайченко В.Б.,
студ.гр. БМЕ-15 Косогорова М.І.

ЕЕТ

д.т.н., проф. Злотенко
Б.М.

Метрологія та
Метрологія та
д.т.н., проф. Зубрецька
інформаційновимірювальна техніка Н.А.
вимірювальна техніка
Метрологія та
Якість,
д.т.н., проф. Федін С.С.
інформаційностандартизація та
вимірювальна техніка
сертифікація
Електроніка

Електронні системи

К.т.н., доц.. Стаценко
О.В.
Ступінь доктора філософії

Шифр
133

141

151

152

Спеціальність
Назва
Галузеве
машинобудування

Освітня програма
Галузеве
машинобудування

Електроенергетика,
Електроенергетика,
електротехніка та
електротехніка та
електромеханіка
електромеханіка
Автоматизація та
Автоматизація та
комп’ютернокомп’ютерноінтегровані технології інтегровані технології

Гарант
д.т.н., проф. Чабан В.В.
д.т.н.,проф. Злотенко
Б.М.,
д.т.н., проф.. Здоренко
В.Г.

Метрологія та
Метрологія та
інформаційноінформаційнод.т.н.,проф..Хімічева Г.І.
вимірювальна техніка вимірювальна техніка

Проектна група
д.т.н, проф.. Панасюк І.В.,
д.т.н, проф..Місяць В.П.,
к.т.н., доц.. Манойленко О.П.
д.т.н., проф.. Каплун В.В.
д.т.н., проф. Шавьолкін О.О.,
к.т.н., доц. Швайченко В.Б.,
д.т.н., проф. Зубрецька Н.А.,
к.т.н., доц.. Голубєв Л.П.
д.т.н., проф..Федін С.С.,
д.т.н., проф. Зубрецька Н.А.,
к.т.н., доц.. Скрипка К.І.

Випускова
кафедра
ПММ
ЕМС
КІТВТ

КІТВТ

Факультет дизайну
Ступінь бакалавра
022

182

к.т.н. доц. Струмінська Т.В.,
к.т.н. доц.. Колосніченко О.В.
студ. гр. БДк3-14 Харченко А.С.

Дизайн

Дизайн (за видами)

к.т.н. доц.. Чупріна Н.В.

Технології легкої
промисловості

Моделювання,
конструювання та
художнє оздоблення
виробів легкої
промисловості

д.т.н. проф. Колосніченко М.В.,
к.т.н. доц. Пашкевич К.Л. к.т.н. доц. Полька Т.О.,
студ. гр. БШМК-12 Щербань Л.О.

Дзн, ДІМ,
РЖ, ХМК

ЕПО

Ступінь магістра
022

182

Дизайн

Дизайн (за видами)

к.т.н. доц. Чупріна Н.В.,
д.т.н. проф. Колосніченко
к.мист. доц. Чернявський К.В.,
М.В.
студ. гр. БДк3-14 Харченко А.С.

Технології легкої
промисловості

Моделювання,
конструювання та
художнє оздоблення
виробів легкої
промисловості

к.т.н. доц. Остапенко
Н.В.
Ступінь доктора філософії

д.т.н. проф. Колосніченко М.В.,
к.т.н. доц. Пашкевич К.Л.
студ. гр. БШМК-12 Щербань Л.О.

Дзн, ДІМ,
РЖ, ХМК

ЕПО

Шифр
022

Спеціальність
Назва
Дизайн

Освітня програма

Гарант
К.т.н., проф.. Ніколаєва
Т.В.

Дизайн

Проектна група
д.т.н. проф. Колосніченко М.В.,
д.т.н.,проф.Супрун Н.П.,
к.мист. доц. Чернявський К.В.,
к.т.н. доц.. Чупріна Н.В.

Випускова
кафедра
ХМК

Факультет економіки та бізнесу
Ступінь бакалавра
051

Економіка

Економічна
кібернетика

051

Економіка

Економіка
підприємства

071

Облік і оподаткування

Облік, аудит і
оподаткування

к.е.н., доц. Матюха М.М.

072

Фінанси, банківська
справа та страхування

Фінансово-кредитна
діяльність суб’єктів
господарювання

к.е.н., доц. Махнарилов
Ю.В.

073

Менеджмент

Інноваційний
менеджмент

к.е.н., доц. Діденко Є.О.

073

Менеджмент

Менеджмент
персоналу

к.е.н., доц. Федоряк Р.М.

073

Менеджмент

Менеджмент
виставкової
діяльності

к.е.н. Дворецький А.О.

073

Менеджмент

Туристичний бізнес

к.е.н., доц.Квіта Г.М.
к.е.н., доц. Шацька З.Я.

к.е.н.БугасВ.В.

к.т.н., доц. Геселева Н.В.,
к.е.н. Раллє Н.В.,
студ. гр. БІЕ-2-12 Шелудько А.Е.
к.е.н., доц. Янковець Т.М.,
к.е.н., доц. Булах Т.М.
к.е.н., доц. Зінченко О.В.,
к.е.н., доц.. Хаустова Є.Б.
к.е.н., доц. Радіонова Н.Й.,
к.е.н., доц. Амбарчян В. С.
студ. гр. БОА-1-12 Білоконь М.С.
к.е.н., доц. Коваленко Д.І.,
к.е.н., доц. Цимбаленко Н.В.,
студ. гр. БФ-1-12 Галючек В.О.
к.е.н. Бугас В.В.,
к.е.н. Харченко Т.О.
студ. гр. БІО-1-13 Анурова-Приходько
І.О.
к.е.н., доц. Невмержицька С.М.,
к.е.н., доц. Костевич Н.О.,
студ. гр. БІО-2-13 Майстренко В.О.
к.е.н., доц. Волошенко О.О.,
к.е.н., доц. Діденко Є.О.,
студ. гр. БІО-1-13 Черняховська М.В.
к.е.н., доц. Костевич Н.О.,
к.е.н., доц. Діденко Є.О.,
студ. гр. БМТБ-1-13 Левчук Я.В.

ЕКМр
БЕ

ОА

ФФЕБ

Мн

Мн
Мн
Мн

Шифр
075

Спеціальність
Назва
Маркетинг

Освітня програма
Бізнес-маркетинг та
комунікації

Гарант
к.е.н., доц. Євсейцева
О.С.

Проектна група
к.е.н., доц. Яренко А.В.,
к.е.н. Зимбалевська Ю.В.,
студ. гр. БМР-2-12 Богуславська М.В.

Випускова
кафедра
ЕКМр

ОКР спеціаліста

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит в
промисловості

к.е.н., доц. Зінченко О.В.

072

Фінанси, банківська
справа та страхування

Фінансовий
менеджмент у сфері
бізнесу

к.е.н., доц. Квасова О.П.

073

Менеджмент

Управління
к.е.н. Костюк Г.В.
розвитком організації

д.е.н, проф.. Скрипник М.І.
к.е.н., доц. Амбарчян М.С.,
к.е.н., доц. Амбарчян В. С.,
к.е.н., доц. Хаустова Є.Б.,
студ. гр. ОАсп-1-15 Файденко Н.О.

ОА

к.е.н., доц. Ніколаєва Н.А.
к.е.н., доц. Коваленко Д.І.,

ФФЕБ

д.е.н. проф. Кухленко О.В.,
к.е.н. Дворецький А.О.,
студ. гр. МгУІД-1-16 Бурба О.А.

Мн

Ступінь магістра
051

Економіка

Бізнес-аналітика

д.е.н., проф. Чубукова
О.Ю.

051

Економіка

Бізнес-економіка

д.е.н., проф. Борецька
Н.П.

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит в
промисловості

072

Фінанси, банківська
справа та
страхування

Фінансовий
менеджмент у сфері
бізнесу

д.е.н., доц. Скрипник М.
І.
д.е.н., проф. Тарасенко
І.О.

к.е.н., доц. Квіта Г.М.,
к.е.н., доц. Пономаренко І.В.,
студ. гр. ЕКмг Євдоченко В.А.
к.е.н., доц. Бреус С.В.,
к.е.н., доц. Шацька З.Я.
к.е.н., доц. Григоревська О.О.,
к.е.н., доц. Матюха М.М.,
к.е.н., доц. Зінченко О.В.,
к.е.н., доц. Бунда О.М.,
студ. гр. ОАМг-1-15 Штронда І.О.
к.е.н., доц. Квасова О.П.,
к.е.н., доц. Бєлялов Т.Е.,

ЕКМр
БЕ

ОА

ФФЕБ

Шифр

Спеціальність
Назва

Освітня програма
Фінансовоекономічна безпека
суб’єктів
господарювання
Управління
інноваційною
діяльністю
Управління
розвитком
організації

073

Менеджмент

073

Менеджмент

073

Менеджмент

073

Менеджмент

Туристичний бізнес

075

Маркетинг

Комунікаційний
маркетинг

Гарант
к.е.н., доц. Цимбаленко
Н.В.
д.е.н., проф. Кухленко
О.В.
д.е.н., проф. Касич А.О.

к.е.н. доц. Бугас Н.В.

к.е.н., доц. Яренко А.В.

Проектна група
д.е.н., проф. Тарасенко І.О.,
к.е.н. Вергун А.М.,
к.е.н., доц. Костюк Г.В.,
к.е.н. Волошенко О.О.
студ. гр. МгУІД-1-16 Бурба О.А.
д.е.н., проф. Гончаров Ю.В.,
к.е.н., доц. Бондаренко С.М.,
студ. гр. МгУР-1-16 Лисенко Б.Р.
д.е.н., проф. Кухленко О.В.
к.е.н. Бугас В.В.,
д.е.н., проф. Гончаров Ю.В.,
студ. гр. МНмг-1-15 Почекуєва О.Г
к.е.н., доц. Подольна В.В.,
к.е.н., доц. Синенко О.І.,
д.т.н. Чубукова О.Ю.,
студ. гр. МРмг-1-15 Кравець О.О.

Випускова
кафедра
ФФЕБ

Мн
Мн

Мн

ЕКМр

Ступінь доктора філософії
051

Економіка

Економіка

073

Менеджмент

Менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

д.е.н., проф. Чубукова О.Ю.,
д.е.н., доц.. Мельник А.О.,
д.е.н., доц. Скрипник М. І.
к.е.н., доц.. Бреус С.В.
д.е.н, проф..Кухленко О.В.,
д.е.н,проф..Гончаров
д.е.н., проф. Тарасенко І.О.,
Ю.В.
д.е.н, проф.Касич А.О.
д.е.н., проф. Чубукова О.Ю.,
к.е.н, доц.. Подольна В.В.
д.е.н., проф. Тарасенко І.О.
д.е.н., проф. Денисенко
М.П.,

Факультет підприємництва та права
Ступінь бакалавра

БЕ

Мн
ЕКМр

Шифр

Спеціальність
Назва

Освітня програма

Гарант

076

Підприємництво
торгівля і біржова
діяльність

Підприємництво та
комерційна
діяльність

к.е.н., доц. Лісун Я.В.

076

Підприємництво
торгівля і біржова
діяльність

Бізнес-технології у
підприємництві

к.е.н., доц. Гончаренко
І.М.

081

Право

Господарськоправова діяльність

к.ю.н., с.н.с. Кагадій М.І.

Проектна група
к.е.н., доц. Гончаренко І.М.,
к.е.н., доц. Крахмальова Н.А.,
к.е.н., доц.. Вергун А.М
студ. гр. БПО-2-13 Степаненко М.В.
к.е.н., доц. Безус П.І.,
к.е.н., доц. Дудко П.М.
к.е.н., доц. Ніфатова О.М.,
студ. гр. БПО-2-13 Степаненко М.В.
к.ю.н., доц. Ятченко Є.О.,
к.ю.н.Губарєв С.В.,
к.ю.н., проф.. Олійник А.Ю.
студ. гр. БП-13 Гановська А.М.

Випускова
кафедра
ПБ

ПБ

ГП

ОКР спеціаліста
081

Право

Господарськоправова діяльність

к.ю.н., проф. Олійник
А.Ю.

к.ю.н., доц. Ятченко Є.О.,
к.ю.н. Коваль О.М.,
к.ю.н., доц.. Удовик М.С.
студ. гр. БП-13 Глібовець Є.О.

ГП

Ступінь магістра
Менеджмент

Бізнесадміністрування

073

Менеджмент

Малий та середній
бізнес

076

Підприємництво
торгівля та біржова
діяльність

Підприємництво та
сервісна діяльність

073

д.е.н., доц. ГанущакЄфіменко Л.М.
д.е.н.,проф. Герасимчук
Н.А.

д.е.н., проф. Щербак В.Г.
Ступінь доктора філософії

к.е.н., доц. Лісун Я.В.,
к.е.н., доц. Крахмальова Н.А.,
д.е.н.,проф. Герасимчук Н.А.
студ. гр. БПО-2-13 Степаненко М.В.
к.е.н., доц. Гончаренко І.М.,
д.е.н., проф. Щербак В.Г.,
к.е.н., доц.. Моргулець О.Б.
студ. гр. БПО-2-13 Степаненко М.В.
к.е.н., доц. Шкода М.С.,
к.е.н., доц. Ніфатова О.М.,
к.е.н., доц.. Вергун А.М.
студ. гр. БПО-1-13 Гавриленко Н.Г.

ПБ

ПБ

ПБ

Шифр
076

Спеціальність
Назва
Підприємництво
торгівля та біржова
діяльність

Освітня програма
Підприємництво
торгівля та біржова
діяльність

Гарант
д.е.н.,проф. Грищенко
І.М.

Проектна група
д.е.н., доц. Ганущак-Єфіменко Л.М.
д.е.н., проф. Тарасенко І.О.,
к.е.н, доц..Крахмальова Н.А.,
к.е.н., доц..Моргулець О.Б.

Випускова
кафедра
ПБ

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Ступінь бакалавра
Хімічні технології
к.т.н., доц. Березненко
переробки полімерН.М.
них та композиційних
матеріалів

161

Хімічні технології та
інженерія

161

Хімічні технології та
інженерія

Хімічні технології
волокон

161

Хімічні технології та
інженерія

Технічна
електрохімія

161

Хімічні технології та
інженерія

Технологія та
експертиза шкіри і
хутра

162

Біотехнології та
біоінженерія

Біотехнологія

226

Фармація

Технології
фармацевтичних
препаратів

д.т.н., доц. Савченко Б.М.,
к.т.н., доц. Іщенко О.В.,
к.т.н., доц.. Сова Н.В.,
студ. гр. БПП-15 Кучинська Д.А.
к.т.н., доц. Будаш Ю.О.,
к.т.н., доц. Вавринюк О.С.,
к.т.н., доц. Ляшок І.О.
к.т.н., ст. наук. сп. Резанова Н.М.,
студ. гр. БПП-15 Богдан А.В.
д.х.н., проф. Барсуков В.З.,
к.х.н., доц. Ткаченко О.В.,
к.т.н. Хоменко В.Г.
к.х.н., доц. Макєєва І.А.,
студ. гр. БТЕ-15 Макатьора Ф.С.
д.т.н., проф. Мокроусова О.Р.,
д.т.н., проф. Андреєва О.А.,
к.т.н., доц. Охмат О.А.
к.т.н. Майстренко Л.А.,
студ. гр. БШХ-15 Дьорка О.І.
д.б.н., доц. Савчук О.М.,
к.т.н., доц. Качан Р.В.,
к.б.н., доц. Жолобак Н.М.
д.т.н., проф. Мокроусова О.Р.,
студ. гр. ББТ-15 Атаманова А.А.
к.х.н., доц. Бессарабов В.І.,
к.фарм.н., доц.
к.х.н., доц. Пальчевська Т.А.,
Моспанова О.В.
к.фарм.н., доц. Тернова О.М.,
студ. гр. БХФ-2-15 Петруненко І.В.
ОКР спеціаліста

ПЕТПХВ

ПЕТПХВ

ЕЕХ

БШХ

БШХ

ПФ

Шифр

226

Спеціальність
Назва
Фармація

Освітня програма
Технології
фармацевтичних
препаратів

Гарант

к.х.н., доц. Баула О.П.

Проектна група
к.х.н., доц. Бессарабов В.І.,
к.фарм.н., доц. Тернова О.М.,
к.техн.н., доц. Тарасенко Г.В.
студ. гр. БХФ-1-12 Шевченко Т.Ю.

Випускова
кафедра
ПФ

Ступінь магістра
Хімічні технології
переробки полімерк.т.н., доц. Будаш Ю.Ю.
них та композиційних
матеріалів

161

Хімічні технології та
інженерія

161

Хімічні технології та
інженерія

Хімічні технології
волокон

161

Хімічні технології та
інженерія

Технічна
електрохімія

161

Хімічні технології та
інженерія

Технологія та
експертиза шкіри і
хутра

226

Фармація

Технології
фармацевтичних
препаратів

к.т.н., ст. наук. сп.
Резанова Н.М.
д.х.н., проф. Барсуков
В.З.
д.т.н., проф. Данилкович
А.Г.
д.фарм.н., проф.
Страшний В.В.

д.т.н., доц. Савченко Б.М.,
к.т.н., доц. Березненко Н.М.,
к.т.н., доц. Іщенко О.В.,
студ. гр. БПП-12 Чепок А.С.
д.т.н., доц. Савченко Б.М.,
к.т.н., доц. Будаш Ю.О.,
д.т.н., проф. Плаван В.П.,
студ. гр. МгПВ-16 Варава Т.Ю.
к.т.н. Хоменко В.Г.,
к.х.н., доц. Макєєва І.А.,
к.х.н., доц. Ткаченко О.В.,
студ. гр. БТЕ-12 Криницький А.В.
д.т.н., проф. Касьян Е.Є.,
д.т.н., проф. Андреєва О.А.,
д.т.н., проф. Ліщук В.І.
студ. гр. БШХ-12 Потах Ю.В.
к.х.н., доц. Бессарабов В.І.,
к.фарм.н., доц. Тернова О.М.,
к.техн.н., доц. Тарасенко Г.В.,
студ. гр. БХФ-2-12 Кравчук В.В.

ПЕТПХВ

ПЕТПХВ

ЕЕХ

БШХ

ПФ

Ступінь доктора філософії
161

Хімічні технології та
інженерія

Хімічні технології та
інженерія

д.т.н., доц. Савченко
Б.М.,

д.т.н., проф. Білошенко В.О.,
д.х.н., проф. Барсуков В.З,
д.т.н., проф. Плаван В.П.,
к.т.н., доц. Будаш Ю.Ю.

Факультет технологій, сервісу та моди

ПЕТПХВ,
ЕЕХ

Шифр

Спеціальність
Назва

Освітня програма

Гарант

Проектна група

Випускова
кафедра

Ступінь бакалавра
015

015

Професійна освіта
(Технологія виробів
легкої
промисловості)
Професійна освіта
(Дизайн)

182

Технології легкої
промисловості

182

Технології легкої
промисловості

182

Технології легкої
промисловості

182

Технології легкої
промисловості

Професійна освіта
(Технологія виробів к.п.н., доц. Удалова О.Ю.
легкої промисловості)
Професійна освіта
(Дизайн)
Конструювання та
технології швейних
виробів
Проектування взуття
та галантерейних
виробів
Технології та дизайн
трикотажу
Експертиза
текстильних
матеріалів та виробів

к.п.н., доц. Внукова О.М.
к.п.н., доц..Богославець Л.П.

ПМПН

к.п.н., доц. Внукова О.М.

к.п.н., доц. Житеньова Л.В.,
к.п.н., доц..Богославець Л.П.

ПМПН

к.т.н., доц. Білоцька Л.Б.

д.т.н.,проф. Березненко С.М.,
к.т.н., доц. Водзінська О.І.,

ТКШВ

к.т.н., доц. Первая Н.В.

д.т.н.,проф. Гаркавенко С.С.,
к.т.н., доц. Кернеш В.П.,

КТВШ

к.т.н., доц. Кизимчук
О.П.

к.т.н., доц. Мельник Л.М.,
к.т.н., доц. Дзикович Т.А.,

ТТВ

к.т.н., доц. Редько Я.В.

д.т.н.,проф. Супрун Н.П.,
д.т.н.,проф. Слізков А.М.,

МТЕТМ

к.п.н., доц.. Житеньова Л.В
к.п.н., доц. Богославець Л.П.,

ПМПН

к.п.н., доц. Внукова О.М.,
к.п.н., доц. Богославець Л.П.,

ПМПН

к.т.н., доц.. Арабулі А.Т.

д.т.н.,проф. Березненко С.М.,
к.т.н., доц.Садретдінова Н.В.,

ТКШВ

д.т.н., проф.Гаркавенко
С.С.

к.т.н., доц. Кернеш В.П.,
к.т.н., доц.Чертенко Л.П.,

КТВШ

ОКР спеціаліста
015

015

Професійна освіта
(Технологія виробів
легкої
промисловості)
Професійна освіта
(Дизайн)

182

Технології легкої
промисловості

182

Технології легкої
промисловості

Професійна освіта
Д.п.н., доц..Дудорова
(Технологія виробів
Л.Ю.
легкої промисловості)
Професійна освіта
(Дизайн)
Конструювання та
технології швейних
виробів
Проектування взуття
та галантерейних
виробів

к.п.н., доц.. Житеньова
Л.В
Ступінь магістра

Шифр
182
182

132

182

Спеціальність
Назва
Технології легкої
промисловості
Технології легкої
промисловості
Матеріалознавство

Технології легкої
промисловості

Освітня програма
Технології та дизайн
трикотажу
Експертиза
текстильних
матеріалів та виробів
Матеріалознавство

Технології легкої
промисловості

Гарант

Проектна група

Випускова
кафедра

д.т.н.,проф. Галавська
Л.Є.

к.т.н., доц. Боброва С.Ю.,
к.т.н., доц. Єліна Т.В.,

ТТВ

д.т.н.,проф. Слізков А.М.

д.т.н.,проф. Супрун Н.П.,
к.т.н., доц. Редько Я.В.

МТЕТМ

Ступінь доктора філософії
д.т.н., проф.. Супрун
д.т.н., проф..Слізков А.М.,
Н.П.
к.т.н., доц.. Романюк О.О.
д.т.н., проф.Гаркавенко С.С.,
д.т.н., проф.. Данилкович А.Г.,
д.т.н.,проф. Березненко
д.т.н., проф.. Колосніченко
С.М.
М.В.,
д.т.н.,проф. Галавська Л.Є

МТЕТМ
ТСМ

ТТВ,
КТВШ,
ТКШВ

ХБТ

БШХ

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій
022

Дизайн

Дизайн (за видами)

051

Економіка

Економіка
підприємства

123

Комп’ютерна
інженерія

Комп’ютерна
інженерія

182

Технології легкої
промисловості

022

Дизайн

Ступінь бакалавра
к.т.н., доц. Пашкевич
К.Л.
к.е.н. Бабіна Н.О.
к.ф.-м.н., доц. Ярмоленко
М.В.,

Технологія виробів
к.т.н. Єфременкова Н.А.
легкої промисловості
ОКР спеціаліста
к.мист. доц. Чернявський
Дизайн (за видами)
К.В.,

к.т.н. доц. Чупріна Н.В.,
к.т.н. доц. Струмінська Т.В.
к.е.н., доц. Мельник В.В.,
к.е.н., доц. Натрошвілі С.Г.

ГМД та ТЛП
Економіки

к.т.н., доц. Одокієнко С.М.
д.т.н., доц. Заболотній С.В.

ІКТ та ФД

к.т.н., доц. Арабулі А.Т.,
к.т.н., доц. Водзінська О.І.

ГМД та ТЛП

к.т.н. доц. Чупріна Н.В.,
к.т.н. доц. Струмінська Т.В.

ГМД та ТЛП

051

Економіка

123

Комп’ютерна
інженерія

182

Технології легкої
промисловості

123

Комп’ютерна
інженерія

Економіка
підприємства (за
видами економічної
діяльності)
Комп’ютерна
інженерія
Конструювання та
технології швейних
виробів
Комп’ютерна
інженерія

к.е.н., доц. Мельник В.В.

к.е.н. Бабіна Н.О.,
к.е.н., доц. Натрошвілі С.Г.

економіки

к.т.н., доц. Одокієнко
С.М.

к.ф.-м.н., доц. Ярмоленко М.В.
д.т.н., доц.. Заболотній С.В.

ІКТ та ФД

к.т.н., доц. Водзінська
О.І.

к.т.н., доц.. Арабулі А.Т.,
к.т.н. Єфременкова Н.А.

ГМД та ТЛП

Ступінь магістра
д.т.н., доц. Заболотній
С.В.

к.т.н., доц. Одокієнко С.М.,
к.ф.-м.н., доц. Ярмоленко М.В.

ІКТ та ФД

Додаток 2
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор КНУТД
____________І.М.Грищенко
«___»_______2016р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ
ПРОЕКТНИХ ГРУП ІЗ РОЗРОБЛЕННЯ ТА СУПРОВОДЖЕННЯ
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У
КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ

Ухвалено
Вченою радою КНУТД
від «___»______2016р.,
протокол №_____

1. Загальні положення
1.1. «Положення про порядок створення та організацію роботи
проектних груп із розроблення та супроводження освітніх програм у
Київському національному університеті технологій та дизайну» (Далі –
Положення) створене, спираючись на Закон України «Про вищу освіту»,
«Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти», затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2015 р. №266, «Ліцензійні умови провадження освітньої
діяльності закладів освіти» (Далі – Ліцензійні умови), затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. №1187, а також рішення
Вченої ради КНУТД щодо освітніх програм.
1.2. Дане Положення розповсюджується на проектні групи, що
забезпечують розроблення і супроводження освітніх програм на:
- першому (бакалаврському) рівні вищої освіти;
- освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліста;
- другому (магістерському) рівні вищої освіти;
- третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
2. Принципи формування проектних груп
2.1. Проектні групи формуються зі складу професорсько-викладацького
корпусу випускових кафедр окремо за кожною освітньою програмою з числа
науково-педагогічних працівників у кількості не менше трьох осіб (вимоги до
наукових ступенів і звань – у залежності від рівня вищої освіти). До складу
групи можуть бути залучені науково-педагогічні працівники інших кафедр
Університету, що мають освіту та/або науковий ступінь, вчене звання за
відповідною або спорідненою до освітньої програми спеціальністю, за
погодженням із завідувачами відповідних кафедр.
2.2. Очолює проектну групу керівник, який є гарантом освітньої
програми – науково-педагогічний працівник, який має науковий ступінь та/або
вчене звання за відповідною або спорідненою до освітньої програми
спеціальністю, стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10
років. Керівник проектної групи може одночасно бути гарантом лише однієї
освітньої програми.
2.3. Керівники і склад проектних груп за поданням деканів факультетів
ухвалюються рішенням Вченої ради Університету і затверджуються наказом
ректора.

3. Принципи організації діяльності та основні функції проектних
груп
3.1. Координацію діяльності проектних груп у частині розроблення,
впровадження та супроводження, внутрішнього та зовнішнього оцінювання
освітніх програм здійснюють проректори згідно функціональних обов’язків,
навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців, відділ
докторантури та аспірантури.
3.2. Основні функції, що виконують проектні групи:
- оцінювання актуальності освітніх програм згідно вимог роботодавців;
- формування профілів освітніх програм;
- розроблення навчальних планів та інших нормативних документів,
необхідних для започаткування та супроводження підготовки здобувачів
вищої освіти за відповідною освітньою програмою;
- здійснення періодичного перегляду, моніторингу та оновлення освітніх
програм у відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту»
(стаття 16. Забезпечення якості вищої освіти);
- поточний контроль виконання учасниками освітнього процесу
навчального плану та робочого навчального плану за відповідною
освітньою програмою;
- постійний аналіз дотримання вимог щодо кадрового, матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення освітньої програми згідно
Ліцензійних умов;
- внесення пропозицій щодо забезпечення дотримання Ліцензійних умов та
інших нормативно-правових актів, удосконалення існуючих освітніх
програм і подання їх на розгляд Науково-методичної ради, Науковотехнічної ради, Вченої ради Університету згідно встановлених процедур;
- супроводження процедур внутрішнього та зовнішнього оцінювання
освітніх програм;
- забезпечення спільно з навчально-методичним центром управління
підготовкою фахівців, відділом докторантури та аспірантури, навчальнонауковим центром інформаційних технологій, координатором роботи
ЄДЕБО КНУТД внесення і підтримування в актуальному стані даних
щодо матеріально-технічного, кадрового забезпечення в Єдиній
державній електронній базі з питань освіти, а даних щодо інформаційного
забезпечення – на офіційному веб-сайті Університету, в МСОП.
4. Обов’язки і права керівника та членів проектної групи

4.1. Керівник проектної групи (гарант освітньої програми)
організаційно підпорядковується завідувачу кафедри, що забезпечує підготовку
фахівців за відповідною освітньою програмою і в своїй роботі:
4.1.1. Зобов’язаний:
- керуватись законодавством України, постановами Уряду, наказами
Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, рішеннями Вченої ради, Науковометодичної ради, науково-технічної ради Університету, іншими
нормативно-правовими актами, вимогами роботодавців;
- здійснювати безпосереднє керівництво роботою проектної групи із
розроблення, супроводження, постійного моніторингу та оновлення
освітньої програми згідно функцій проектної групи (п.3.3);
- виконувати письмові та усні розпорядження керівництва.
4.1.2. Має право:
- вносити пропозиції щодо персонального складу проектної групи;
- розподіляти обов’язки між членами проектної групи;
- контролювати роботу членів проектної групи;
- вносити пропозиції керівництву щодо заохочення членів проектної групи,
а також інших учасників освітнього процесу за відповідною освітньою
програмою.
4.2. Члени проектної групи організаційно підпорядковуються керівнику
проектної групи і в своїй роботі:
4.2.1. Зобов’язані:
- керуватись законодавством України, постановами Уряду, наказами
Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, рішеннями Вченої ради, Науковометодичної ради, науково-технічної ради Університету, іншими
нормативно-правовими актами, вимогами роботодавців;
- виконувати роботу згідно функцій, що покладені на проектні групи
(п.3.3);
- виконувати письмові та усні розпорядження керівника проектної групи.
4.2.2. Мають право:
- вносити пропозиції керівнику проектної групи щодо персонального
складу та розподілу обов’язків членів проектної групи;
- вносити пропозиції керівнику проектної групи щодо заохочення
учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою.
5. Відповідальність:

5.1. Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) несе
персональну відповідальність за роботу проектної групи в рамках покладених
на неї функцій.
5.2. Члени проектної групи несуть відповідальність згідно обов’язків,
покладених на них керівником проектної групи.

Додаток 3
Інформація про якісний склад кафедр для внесення до ЄДЕБО
Якісний склад кафедри ______________________________________________________________________
факультету (інституту)_______________________________________________________________________

Найменування
посади (для
сумісників
Прізвище, ім’я, по
— місце
батькові викладача основної
роботи,
найменування
посади)

Найменування
закладу, який
закінчив
викладач (рік
закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом
про вищу
освіту)

Науковий ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності, тема
дисертації, вчене
звання, за якою
кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно,
серія, номер, коли і
ким виданий
документ, що
підтверджує
науковий ступінь
та/або вчене звання

Найменування
всіх навчальних
дисциплін, які
закріплені за
викладачем, та
кількість
Інформація про наукову
лекційних годин з
діяльність (основні публікації
кожної навчальної
за напрямом, науково-дослідна
дисципліни
робота, участь у конференціях і
(не більше 5
семінарах, робота з аспірантами
дисциплін,
та докторантами, керівництво
закріплених за
науковою роботою студентів)
одним
викладачем і не
більше 250
лекційних годин
на одного
викладача)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа, тема,
дата видачі)

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

Примітка: основні публікації за напрямом потрібно подавати згідно вимог ЄДЕБО для внесення їх в базу:

1) назва (мовою оригіналу); 2) характер праці: стаття, стаття у фаховому виданні, стаття у провідному закордонному виданні, тези, монографія, підручник,
навчальний посібник, методичні рекомендації, патент, програма; 3) повні вихідні дані: видавництво, видання, назва конференції, час і місце проведення, том,
тощо; 4) рік; 5) обсяг сторінок; 6) обсяг власних сторінок; 7) співавтори праць (студентів виділити).
Декан факультету (директор інституту)____________________ ___________________
(назва)
Завідувач кафедри _______________________________________ ___________________
(назва)

____________________________
(підпис)
____________________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)
(ініціали, прізвище)

