
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Засідання Ради з якості 

Національного авіаційного університету 

26 травня 2020 року. 

 

1. Організація академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічного 

персоналу. 

Доповідач: Директор Інституту новітніх технологій Бабікова К.О. 

 

2. Результати аналізу задоволеності внутрішніх стейкхолдерів: 

2.1. Здобувачів вищої освіти рівнем надання освітньої послуги за дистанційною 

формою навчання. 

Доповідачі:Директор департаменту забезпечення якості освіти Білоус О.І. 

 

 2.2. Науково-педагогічних працівників щодо рівня провадження за дистанційною 

формою. 

Доповідачі:Директор департаменту забезпечення якості освіти Білоус О.І. 

 

3. Різне. 

3.1. Проєкт переліку освітніх програм, відповідно до плану проходження процедури 

акредитації у 2020-2021 н.р.  

Доповідач: Голова Комісії з розгляду та рекомендації щодо затвердження 

освітніх програм, начальник відділу ліцензування та акредитації  

Гай А.Є. 

 

3.2. Розгляд ліцензованого обсягу для забезпечення процесу функціонування Приймальної 

комісії 2020 року. 

Доповідач: Голова Комісії з розгляду та рекомендації щодо затвердження 

освітніх програм, начальник відділу ліцензування та акредитації  

Гай А.Є. 

 

3.3. Погодження освітніх програм, оформлених за новими вимогами відповідно до 

Положення про ОП:  

3.3.1 Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

- освітня програма «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» за спеціальністю 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,  

- освітня програма «Медичні інформаційно-вимірювальні технології та системи» за 

спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»,  

- освітня програма «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» за 

спеціальністю 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)». 

3.3.2 Другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

- освітня програма «Медичний туризм» за спеціальністю 242 «Туризм». 

Доповідач: Проректор з навчальної роботи Гудманян А.Г. 

 

3.4. Розгляд відкриття освітньої програми «Психологія екстремальних і кризових 

ситуацій» спеціальності 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Голова Комісії з розгляду та рекомендації щодо затвердження 

освітніх програм, начальник відділу ліцензування та акредитації  

Гай А.Є. 

 

3.5. Про розгляд і затвердження на засіданні Ради з якості освітньо-професійних програм 

Васильківського коледжу Національного авіаційного університету закладу фахової 

передвищої освіти. Освітньо-професійні програми були розглянуті та схвалені Методичною 

радою (протокол No 6 від 11.02.2020 ) та Педагогічною радою (протокол No 6 від 12.02.2020) 



спеціальностей 271 Авіаційний транспорт, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології, 173 Авіоніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 121 Інженерія програмного 

забезпечення, 073 Менеджмент, 231 Соціальна робота. 

Доповідач: Начальник навально-методичного відділу Невара Л.М. 

 

3.6. Про започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: 

3.6.1. Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною 

програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

галузі знань 29 «Міжнародні відносини» англійською мовою. 

3.6.2. Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною 

програмою «Міжнародне регулювання економічних відносин» спеціальності 292 

«Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 

англійською мовою. 

3.6.3. Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною 

програмою «Міжнародне право» спеціальності 293 «Міжнародне право» галузі знань 29 

«Міжнародні відносини» англійською мовою. 

3.6.4. Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною 

програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціально-

поведінкові науки» англійською мовою. 

Доповідач: Проректор з навчальної роботи Гудманян А.Г. 

 

3.7. Затвердження Методичних рекомендацій щодо розробки навчальних та робочих 

навчальних планів освітніх програм НАУ на 2020-21 навчальний рік. 

Доповідач: Начальник навально-методичного відділу Невара Л.М. 

 

3.8. Про розгляд типового Положення про фаховий коледж Національного авіаційного 

університету. 

Доповідачі:Директор департаменту забезпечення якості освіти Білоус О.І. 


