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Система трансферу технологій -  інноваційна складова 

розвитку науки в університеті

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора -  проректора з

проф. Дмитрієва М. М., Вчена рада відзначає, що підґрунтям для інноваційного 

розвитку і стимулювання трансферу технологій в університетах є прийнятий у 

2014 році Закон України «Про вищу освіту». Право вищого навчального закладу 

розпоряджатися і використовувати наявні об'єкти інтелектуальної власності має 

стимулювати науково-педагогічних працівників до інноваційних розробок, а це 

в свою чергу призведе до підвищення якості та кількості науково-дослідних 

робіт у ВНЗ, що також сприяє підвищенню результативності науково-технічних 

розробок і просуванню їх на ринок технологій. Викладання і дослідницька 

робота в університетах повинні бути нероздільні для того, щоб навчання у них 

відповідало потребам та запитам суспільства і досягненням у науковому знанні. 

Результатами роботи науково-педагогічних співробітників університету є 

інноваційні розробки з трансферу технологій та комерціалізація яких 

наближають університет до автономності і зменшують залежність від 

бюджетних коштів.

Протягом 2014 -  2015 років в НТУ проводилися науково-дослідні роботи 

«Створення та впровадження системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих 

технологій для розвитку дорожньо-транспортного комплексу України» та

наукової роботи Національного транспортного університету
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Про роботу філій кафедр щодо покращення практичної 
підготовки студентів

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника навчально-методичного управління, 
професора О.П.Токіна про роботу філій кафедр щодо покращення практичної підготовки 
студентів, вчена рада відмічає, що сучасний ринок праці вимагає підвищення якості 
підготовки фахівців, удосконалення освітньо-професійних програм, запровадження новітніх 
технологій навчання. Форми навчання та форми організації навчального процесу мають бути 
забезпечені у відповідності з Ст. 42 та Ст. 43 Закону України «Про вищу освіту».

Поглиблення співпраці з підприємствами -  замовниками молодих фахівців є одним з 
пріоритетних напрямів у роботі університету, яка вирішує проблеми удосконалення 
матеріально-технічної бази, формування баз практик; питання працевлаштування 
випускників та інші.

На сьогодні університет має 254 угоди про таку співпрацю. Як форма співпраці на 
підприємствах та в організаціях створено 36 філій кафедр.

Найбільш розвинутою формою такого співробітництва в університеті є створення 
Навчальних науково-виробничих комплексів. Першими були вони організовані на базі 
кафедри «Виробництва, ремонту та матеріалознавства». Це -  комплекси «НТУ -  №КО» та 
НТУ -  «УкрАвто». За останні 4 роки корпорацією працевлаштовано 137 випускників 
університету.

Підприємства -  партнери, де є філії, надають університету благодійну допомогу, яка 
склала в 2015 р. понад 3000000 грн. із загальної суми допомоги 5 078 000 грн. Саме вартість 
обладнання, безкоштовно переданого університету компанією Б САМА, та «Єврокар» -  є 
найбільшою часткою всієї суми, що надійшла в 2015 р. В попередні роки значна кількість 
обладнання була передана корпорацією «УкрАвто», фірмою «Епе^оІезЬ), де тільки одна 
черга діагностичної лінії коштує понад 300 000 грн. Університету передане також сучасне 
програмне забезпечення, та електронний ключ для роботи з автомобілями «вСАМА».

Філії кафедр стали базами для якісного проходження практики. Зокрема, в поточному 
навчальному році на філіях кафедр пройшли практику 306 (24%) студентів IV курсу, а також 
151 (24%) спеціалістів, 112 (27%) магістрів із загальної кількості, відповідно, 1285 студентів 
IV курсу та 1028 студентів V курсу. Також на філіях кафедр працевлаштовані за рахунок 
університету працівники з виробництва на посадах викладачів та допоміжного складу.

Наявність філій кафедр дає можливість фактично перемістити значну частину 
навчального процесу на виробництво, розширити аудиторну базу, створити унікальну 
можливість для виробничої практики та лабораторних занять з використанням обладнання та 
техніки, яку б університет ніколи з фінансових можливостей не міг би придбати. До




