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„Про умови проживання студентів в студмістечку університету”

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з навчальної роботи та 
соціально-економічного розвитку Булаха О.І. Вчена рада відмічає, що в 
університеті проводиться відповідна робота по покращенню умов проживання 
студентів в гуртожитках університету.

В поточному навчальному році проведено ремонтні роботи, а саме: 
гуртожитку № 2 виконані облицювальні роботи в коридорі першого та другого 
поверхів. В гуртожитку № 3 проведено капітальний ремонт сходових клітин, 
санітарних вузлів, облаштовано пральні кімнати на 2 та 3 поверхах (встановлено 
4 пральні машини). В гуртожитку № 4 проведено часткову заміну сталевих 
радіаторів на чавунні. В гуртожитку № 5 відремонтовано коридори шести 
поверхів та 25 кухонь. Виконано силами виконробської дільниці будівельно- 
монтажних робіт на суму 2млн. 100 тис. грн.

Продовжується виконання програми «Енергозбереження та
енергоефективність в університеті на період 2011-2015 років». Впровадження 
заходів програми підвищило температуру в приміщеннях гуртожитків на 5-6 0 С. 
Економія коштів по реалізації програми в опалювальному сезоні 2014-2015 
роках склала 947 тис. грн. Початок опалювального сезону 2015-2016 p.p. дав 
економію 280 тис. грн.

Для покращення умов проживання в гуртожитках закуплені меблі, м’який 
інвентар та господарські товари на суму біля 800 тис. грн.

Розроблено план заходів щодо покращення умов проживання студентів в 
гуртожитках університету.

Для підвищення ефективності самостійної роботи студентів в гуртожитку 
№ 5 працює філія МОЦІТ університету, потужністю 52 комп’ютери. 
Підвищилась якість обслуговування студентів при поселенні в гуртожитки після 
відкриття нової будівлі адміністрації студмістечка. В гуртожитку № 4, в якості 
експерименту, вводиться новітня відео-електронно пропускна система. Для 
студентів, які проживають в студмістечку, в спортивному комплексі та на 
відкритих майданчиках університету створено всі умови для заняття 
фізкультурою та спортом у вільний від занять час.
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Про роботу Львівського ВПУ транспортних технологій та сервісу НТУ 
щодо підвищення якості підготовки фахівців

Заслухавши і обговоривши доповідь директора Львівського вищого 
професійного училища транспортних технологій та сервісу Національного 
транспортного університету Вчена рада відзначає, що в ДНЗ «ЛВПУТТС» НТУ 
проводиться постійна робота щодо забезпечення належної якості навчально- 
виховного процесу.

Училище здійснює підготовку за 11 робітничими професіями та однією 
спеціальністю молодшого спеціаліста. На даний час в училищі навчається - 415 учнів 
за державною формою, в тому числі на базі неповної середньої освіти - 215 учнів, на 
базі середньої освіти -  200 учнів. Молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05.010101 
«Обслуговування програмних систем і комплексів» на І курсі -  25 учнів, на II курсі -  
25 учнів, на III курсі -  23 учні.

В 2015р. на перший курс зараховано 158 осіб.
У 2015 році за результатами акредитації продовжено ліцензію на підготовку 

молодшого спеціаліста за спеціальністю: 5.05010101 «Обслуговування програмних 
систем і комплексів».

Навчальний процес забезпечують 38 педагогічних працівників із них 16 
штатних викладачів відповідної кваліфікації; 13 майстрів виробничого навчання. 5 із 
них мають педагогічні звання «майстер виробничого навчання другої категорії», 1 
викладач фізичної культури має звання майстра спорту міжнародного класу.

Матеріально-технічна та навчально-виробнича бази училища забезпечує 
належний рівень підготовки молодших спеціалістів і має у своєму складі 23 
навчальних кабінети, з яких: 10 кабінетів загальноосвітніх дисциплін, 13 кабінетів 
спеціальних та загально-технічних дисциплін, 3 сучасних комп’ютерних класи з 
виходом в Internet в тому числі, дві навчально-виробничі лабораторії комп’ютерної 
техніки, шість навчально-виробничих майстерень: лабораторія з технічного
обслуговування автомобілів, ремонту автомобілів, дві електрогазозварювальних, 
токарна, фрезерувальна, слюсарна, їдальня на 140 місць, бібліотека з читальною 
залою на 40 місць площею 144 м2; спортивна зала площею 288м2, актова зала

9 • • •площею 199м , медпункт, стоматологічний кабінет, кабінет психолога, соціального 
педагога.

На території навчального закладу розміщено волейбольний майданчик
2 2 2 площею 360 м , баскетбольний майданчик площею 384м , футбольне поле 5276 м та

гуртожиток загальною площею 2007м2 на 204 місця.




