
ПРОТОКОЛ №1

засідання Ради з якості НУ “Чернігівська політехніка”

від 06.10.2020 року

ГОЛОВУЮЧИЙ: голова Ради з якості НУ “Чернігівська політехніка” - 
Кальченко В.В., д.т.н., професор, проректор з НПР НУ 
“Чернігівська політехніка”.

ПРИСУТНІ: члени Ради:; Юрченко М.Є. - к.ф.-м.н., доцент, 

завідувачка кафедрою бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту; 

Дерій О.Ю. - аспірантка кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту; Тарасенко А.В. - к.е.н., доцент, директор 

"Чернігівської транспортної компанії"; Брусило В.М. - гр. УП-171; 

Іванова Н.В. - завідувачка кафедрою ПТ, д.е.н., професор; Ліхута О.О. - 

гр. ХТ-171; Селецький О.В. - декан юридичного факультету, к.ю.н., 

доцент; Бобруйко В.А. - директор Чернігівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги; Ридзель Ю.М. - ст. 

викл. кафедри фізичної реабілітації; Носок С.І. - директор 

Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Деснянської районної у м. Чернігові ради; 

Прибитько І.О. - заступник голови Ради, завідувачка кафедрою ТЗБ, 

к.т.н., доцент, керівник сектору систем менеджменту якості вищої освіти 

університету; Чікірісова К.І. - гр. БА-171; Кононенко В.І. - заступник 

виконавчого директора з підготовки виробництва ПАТ «Український 

кардан; Сорока Б.І. - гр. КІ-182; Сахно Є.Ю. - д.т.н., професор кафедри 

геодезії, картографії та землеустрою; Пінчук Олександр Віталійович - 

директор ФОП «Пінчук Олександр Віталійович.

ЗАПРОШЕНІ: Маргасова В.Г. - д.е.н., проф., проректорка з НР НУ 

“Чернігівська політехніка” та Забаштанський М. М. - д.е.н., проф., 

директор ННІ БПіТ НУ “Чернігівська політехніка”.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Питання щодо дії деяких освітніх програм (далі ОП) в системі ЄДЕБО.
2. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Голову Ради з якості - Кальченко В.В., д.т.н., 
професора, проректора з НПР з пропозицією у зв'язку з 
відсутністю набору здобувачів, упорядкуванням шифрів 
ОП (згідно переліку спеціальностей 2015 року) та 
ліквідацією освітнього рівня “спеціаліст” звернутися до 
Вченої ради НУ “Чернігівська політехніка” з 
пропозицією розглянути питання щодо припинення дії 
наступних освітніх програм (далі ОП) в системі ЄДЕБО:

ГО
запису

Назва освітньої програми Освітній 
ступінь 
(рівень)

Спеціальність

6799 Фінанси підприємств та 
установ

Бакалавр 072 Фінанси, банківська справа 
та страхування

24336 Фінансовий менеджмент
підприємств та установ

Бакалавр 072 Фінанси, банківська справа 
та страхування

28893 Міжнародні фінанси Бакалавр 072 Фінанси, банківська справа 
та страхування

27661 Мапа§ешеп1 іп ргосіисПоп 
зріїеге (іп Еп§1І8іі)

Бакалавр 073 Менеджмент

5883 Товарознавство та
експертиза в митній справі

Бакалавр 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

5885 Експертиза товарів та послуг Бакалавр 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

31728 Комерційна логістика та 
зовнішня торгівля

Бакалавр 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

8531 Програмні та технічні засоби 
інформаційної безпеки
підприємств

Бакалавр 123 Комп’ютерна інженерія

29614 Комп'ютерні системи та 
мережі

Бакалавр 123 Комп’ютерна інженерія

29615 Системне та прикладне 
програмування

Бакалавр 123 Комп’ютерна інженерія

7205 Гідротехніка (водні ресурси) Бакалавр 192 Будівництво та цивільна 
інженерія

25370 Комп'ютерні технології у 
будівництві та архітектурі

Бакалавр 192 Будівництво та цивільна 
інженерія



7765 Геодезія, картографія та 
землеустрій

Бакалавр 193 Геодезія та землеустрій

5588 Деревообробні та меблеві 
технології

Бакалавр 205 Лісове господарство

5797 Фізична реабілітація Бакалавр 227 Фізична реабілітація
23943 Фізична реабілітація Бакалавр 227 Фізична терапія, ерготерапія
32080 Національна та

муніципальна поліція
Бакалавр 262 Правоохоронна діяльність

7767 Економічна кібернетика Магістр 051 Економіка
27706 Управління проектами, Магістр 073 Менеджмент
29714 Управління і

адміністрування у сфері 
охорони здоров'я

Магістр 073 Менеджмент

8042 Державна служба Магістр 074 Публічне управління та 
адміністрування

21693 Пристрої Інтернету речей Магістр 171 Електроніка
5655 Деревообробні та меблеві 

технології
Магістр 205 Лісове господарство

7312 Лісознавство та практичне 
лісівництво

Магістр 205 Лісове господарство

6543 Туризмознавство Магістр 242 Туризм
4274 Автомобілі та автомобільне 

господарство
Магістр 274 Автомобільний транспорт

6708 Економічна кібернетика Спеціаліст 051 Економіка
8532 Банківська справа Спеціаліст 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування
4275 Управління проектами Спеціаліст 073 Менеджмент
6257 Якість, стандартизація та 

сертифікація
Спеціаліст 073 Менеджмент

6854 Управління персоналом та 
економіка праці

Спеціаліст 073 Менеджмент

4022 Маркетинг Спеціаліст 075 Маркетинг
5791 Цивільне та господарське 

право
Спеціаліст 081 Право

5983 Трудове право та право 
соціального забезпечення

Спеціаліст 081 Право

8041 Промислове і цивільне 
будівництво

Спеціаліст 192 Будівництво та цивільна 
інженерія

9421 Водопостачання та 
водовідведення

Спеціаліст 192 Будівництво та цивільна 
інженерія

5794 Землеустрій та кадастр Спеціаліст 193 Геодезія та землеустрій
16443 Геоінформаційні системи і 

технології
Спеціаліст 193 Геодезія та землеустрій

6801 Соціальна робота Спеціаліст 231 Соціальна робота
8043 Туризмознавство Спеціаліст 242 Туризм



Спеціаліст 274 Автомобільний транспортАвтомобілі та автомобільне
господарство

7794

РЕЗУЛЬТАТИ 
ГОЛОСУВАННЯ:

“за” -17;
“проти” - немає; 
“утримались” - немає.

УХВАЛИЛИ: Звернутися до Вченої ради НУ “Чернігівська 
політехніка” з пропозицією розглянути питання щодо 
припинення дії наступних освітніх програм у зв’язку з 
відсутністю попиту у здобувачів, упорядкуванням 
шифрів ОП (згідно переліку спеціальностей 2015 року) 
та ліквідацією освітнього рівня “спеціаліст”:

ТО
запису

Назва освітньої програми Освітній 
ступінь 
(рівень)

Спеціальність

6799 Фінанси підприємств та 
установ

Бакалавр 072 Фінанси, банківська справа 
та страхування

24336 Фінансовий менеджмент
підприємств та установ

Бакалавр 072 Фінанси, банківська справа 
та страхування

28893 Міжнародні фінанси Бакалавр 072 Фінанси, банківська справа 
та страхування

27661 Мапа^ешепі іп ргобисііоп 
зріїеге (іп Епдіізії)

Бакалавр 073 Менеджмент

5883 Товарознавство та
експертиза в митній справі

Бакалавр 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

5885 Експертиза товарів та послуг Бакалавр 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

31728 Комерційна логістика та 
зовнішня торгівля

Бакалавр 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

8531 Програмні та технічні засоби 
інформаційної безпеки
підприємств

Бакалавр 123 Комп’ютерна інженерія

29614 Комп'ютерні системи та 
мережі

Бакалавр 123 Комп’ютерна інженерія

29615 Системне та прикладне 
програмування

Бакалавр 123 Комп’ютерна інженерія

7205 Гідротехніка (водні ресурси) Бакалавр 192 Будівництво та цивільна 
інженерія

25370 Комп'ютерні технології у 
будівництві та архітектурі

Бакалавр 192 Будівництво та цивільна 
інженерія



7765 Геодезія, картографія та Бакалавр
землеустрій

Деревообробні та меблеві Бакалавр
технології

Фізична реабілітація Бакалавр

Національна та Бакалавр
муніципальна поліція
Економічна кібернетика Магістр
Управління проектами, Магістр
Управління і Магістр
адміністрування у сфері
охорони здоров'я
Державна служба Магістр

Пристрої Інтернету речей Магістр
Деревообробні та меблеві Магістр
технології
Лісознавство та практичне Магістр
лісівництво
Туризмознавство Магістр
Автомобілі та автомобільне Магістр
господарство
Економічна кібернетика Спеціаліст
Банківська справа Спеціаліст

Управління проектами Спеціаліст
Якість, стандартизація та Спеціаліст
сертифікація
Управління персоналом та Спеціаліст
економіка праці
Маркетинг Спеціаліст
Цивільне та господарське Спеціаліст
право
Трудове право та право Спеціаліст
соціального забезпечення
Промислове і цивільне Спеціаліст
будівництво
Водопостачання та Спеціаліст
водовідведення
Землеустрій та кадастр Спеціаліст
Геоінформаційні системи і Спеціаліст
технології
Соціальна робота Спеціаліст
Туризмознавство Спеціаліст

193 Геодезія та землеустрій 

5588

5797

32080

7767
27706
29714

8042

21693
5655

7312

6543
4274

6708
8532

4275
6257

6854

4022
5791

5983

8041

9421

5794
16443

6801
8043

205 Лісове господарство

227 Фізична реабілітація

262 Правоохоронна діяльність

051 Економіка
073 Менеджмент
073 Менеджмент

074 Публічне управління та 
адміністрування
171 Електроніка
205 Лісове господарство

205 Лісове господарство

242 Туризм
274 Автомобільний транспорт

051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа 
та страхування
073 Менеджмент
073 Менеджмент

073 Менеджмент

075 Маркетинг
081 Право

081 Право

192 Будівництво та цивільна 
інженерія
192 Будівництво та цивільна 
інженерія
193 Геодезія та землеустрій
193 Геодезія та землеустрій

231 Соціальна робота
242 Туризм



Спеціаліст 274 Автомобільний транспортАвтомобілі та автомобільне
господарство

7794

2. СЛУХАЛИ: Голову Ради з якості - Кальченка В.В про врахування 
керівництвом університету результатів опитування, які 
були проведені протягом 1-го семестру 2019-2020 н.р. 
за допомогою системи онлайн-опитування щодо оцінки 
якості освітніх програм, вдосконалення освітнього 
процесу, якості науково-педагогічного персоналу та 
якості викладання дисциплін.
За результатами опитування здобувачів вищої освіти 
були університету окреслені наступні питання:

- зміна процедури запису на вибіркові дисципліни 
(відмова від паперової форми запису та 
використання системи дистанційного навчання 
Моосіїе) - виконано (на 2-й семестр 
2020/2021 н.р.);

- проведення ремонту душових кімнат в спортзалі 
1-го корпусу університету - виконано;

- проведення ремонту вбиральнь - виконано 
частково (відремонтовано вбиральні в 4-му 
корпусі університету на всіх поверхах);

- відкриття буфету в гуртожитку №1 університету
- виконано;

- вирішення побутових проблем здобувачів, які 
проживають в гуртожитку №1 університету 
(капітальний ремонт душових зон) - виконано.

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома інформацію Голови Ради з якості 
- Кальченко В.В., д.т.н., професора, проректора про 
реакцію керівництва на результати опитування 
проведені протягом 1-го семестру 2019-2020 н.р.

3. СЛУХАЛИ: Голову Ради з якості - Кальченко В.В. про результати 
опитування проведені протягом 2-го семестру 2019- 
2020 н.р. за допомогою системи онлайн-
опитування щодо оцінки якості освітніх програм, 
вдосконалення освітнього процесу, якості науково- 
педагогічного персоналу та якості викладання 
дисциплін.



УХВАЛИЛИ:

Загалом у опитуванні взяло участь 234 здобувані вищої 
освіти та 32 роботодавці. За результатами опитування 
встановлено, що близько 73% ЗВО та роботодавців 
вцілому задоволені якістю ОП, якістю освітнього 
процесу в університеті та якістю НПП. Також 
отримано певні рекомендації від ЗВО та роботодавців 
щодо вдосконалення окремих складових певних 
освітніх програм.
1. Рекомендувати керівнику сектору системи
менеджменту якості вищої освіти
Університету п. І.О. Прибитько опрацювати результати 
опитування та надати їх завідувачам кафедр та 
гарантам ОП для врахування про внесенні змін до 
відповідних освітніх програм.
2. Рекомендувати Вченій раді та студентській раді
Університету ініціювати проведення протягом 1-го 
семестру 2020-2021 року додаткове опитування
студентів 1-го курсу освітнього ступеню бакалавр 
щодо якості профорієнтаційної роботи університету, а 
також студентів 4 курсу освітнього ступеню 
бакалавр з метою моніторингу задоволеності якістю 
освітнього процесу.
3. Рекомендувати Вченій раді включити до порядку 
денного засідання у грудні 2020 року питання щодо 
результатів опитування студентів 1-го та 4-го курсів. 
Керівнику сектору системи менеджменту якості вищої 
освіти Університету п. І.О. Прибитько опрацювати 
результати даного опитування та доповісти на Вченій 
раді.

Голова Ради з якості

НУ “Чернігівська політехніка” 

д.т.н., професор, проректор з НПР

Секретар засідання, заступник 

голови Ради з якості, к.т.н., доцент


