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Вченої ради Національного транспортного університету  

 

Протокол № 5                                                            19 травня 2016 р. 

 
Про впровадження в університеті новітніх технологій щодо виконання 

 державної програми з енергозбереження 2016-2020 р.р. 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з навчальної роботи та соціально-

економічного розвитку Булаха О.І., Вчена рада відмічає, що в університеті проводиться 

цілеспрямована робота щодо економії енергетичних ресурсів, скорочуються бюджетні видатки 

на сплату енергоносіїв за рахунок впровадження заходів і технологій ефективного використання 

енергоресурсів, передбачених програмою «Енергозбереження та енергоевефтивність в 

університеті на період 2011-2015 років». Загальний економічний ефект тільки від реконструкції 

виносної бойлерної за останні чотири роки склав 4,5 млн. грн.; заходи по встановленню 

регуляторів тиску гарячої та холодної води в спортивному комплексі університету дали змогу 

економити 300 тис. грн. на рік. 

Розроблена нова програма «Енергозбереження та енергоефективність в університеті на 

2016-2020 р.р.». Програма передбачає реконструкцію теплових пунктів в навчальному, 

лабораторному корпусах, спортивному комплексі та інші заходи.  

Програма передбачає повну заміну застарілого обладнання на сучасне енергоефективне, 

впровадження сучасних новітніх технологій при споживанні енергетичних носіїв. 

 

Вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію проректора з навчальної роботи та соціально-економічного розвитку Булаха 

О.І. взяти до відома. 

2. Затвердити програму «Енергозбереження та енергоефективність в університеті на 2016-

2020 р.р.». 

Відповідальний: проректор з навчальної роботи та соціально-економічного                  

розвитку Булах О.І.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора Біляковича М.О. 

 

 

Голова Вченої ради, 

професор         М.Ф. Дмитриченко 

 

Секретар Вченої ради, 

професор         О.І. Мельниченко 
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Всього членів ради ______                                                                        Присутні __________ 

  

Про підготовку до нового навчального року  на факультеті менеджменту, логістики та 

туризму та факультеті економіки та права 
 
 Заслухавши та обговоривши доповідь декана факультету  менеджменту, логістики та туризму  

професора  Бакуліч О.О. та декана факультету економіки та права д.е.н., доцента Бондар Н.М., Вчена рада 

відзначає, що на факультетах   проведена системна та планова робота з реорганізації та підготовки 

новостворених факультетів до нового навчального року. 

Згідно з наказом ректора університету від 1.02.2015 року №27 «Про оптимізацію  структури 

університету» відповідно до Закону України «Про вищу освіту» створені факультет менеджменту, 

логістики та туризму та факультет економіки та права. Робота з реорганізації  була проведена у визначені 

наказом терміни в повному обсязі відповідно до  плану заходів щодо  оптимізації  структури університету. 

Для реалізації наказу були створені  робочі групи, виконано  розподіл архівних документів між 

факультетами, розроблені та затверджені Положення про факультети, кафедри,  посадові  інструкції  для 

співробітників деканатів та кафедр. 

На факультеті менеджменту, логістики та туризму передбачається провадження освітнього процесу 

за 4 напрямами підготовки та 8 спеціальностями.  До складу факультету входять 6 кафедр, на яких 

працюють  130 висококваліфікованих викладачів: професорів, доцентів, старших викладачів, асистентів. 

Частка штатних викладачів, які мають науковий ступінь або вчене звання, складає – 48%,  а   серед 

профільних кафедр  - 60%. 

На факультеті  економіки та права підготовка фахівців  здійснюється за 4 напрямами підготовки та 

4 спеціальностями. До  факультету входять 5 кафедр, де  працюють 116 висококваліфікованих викладачів, 

серед яких науковий ступінь або вчене звання мають  52%,  а  на профільних кафедрах   - 52,5%. 

 Виконано розподіл контингенту студентів між новоствореними факультетами. Так, на факультеті 

менеджменту, логістики та туризму  навчається 1275 студентів, з них  за державним замовленням – 482,  за 

контрактом – 793, тобто 62% від загальної чисельності. На факультеті економіки та права  - 1065 студентів, 

з них  за державним замовленням – 335,  за контрактом – 730 або 68,5% від загальної чисельності. 

Факультети активно займаються профорієнтаційною роботою. Основними напрямками цієї 

діяльності є посилення зв’язків кафедр із загальноосвітніми навчальними закладами, школами, технікумами 

та коледжами за  профілем факультетів та активна участь у цій роботі  студентського самоврядування. 

Загалом, профорієнтаційною роботою охоплено 127  шкіл м. Києва та 452 школи Київської області.  Між 

Національним транспортним університетом та школами області укладаються угоди про співробітництво 

щодо професійної орієнтації.  

Значна  увага на новостворених факультетах приділена  формуванню  стандартів освітньої 

діяльності  та організації навчального процесу. Розроблені освітні програми та  навчальні плани згідно з 

вимогами Закону України «Про вищу освіту» за всіма спеціальностям факультетів для освітніх рівнів 

бакалавра та магістра. Підготовлені освітньо-наукові програми для докторів філософії та сформовані 

відповідні ліцензійні справи з наукових спеціальностей 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління 

проектами та програмами» та 051 «Економіка» за Переліком наукових спеціальностей   (Перелік 2015). 

 На належному рівні на обох факультетах є навчально-методичне забезпечення. Розроблені та  

впровадженні  навчально-методичні  комплекси супроводу  освітнього процесу, навчальні посібники, 



підручники, монографії. Завершується розробка навчально-методичних комплексів для нових дисциплін, 

що запроваджуються за освітніми програмами  з 2016-2017  навчального  року.  

Важливою умовою забезпечення високої ефективності підготовки фахівців на факультетах є 

зміцнення матеріально-технічної  бази  кафедр. Розширюється мережа філій кафедр на виробництві. На 

факультеті економіки та права створено структурний підрозділ -  юридична клініка.  

 На факультеті менеджменту, логістики та туризму модернізовано комп’ютерний клас (а. №236),  

придбано комплекс сучасних програмних продуктів та методичне забезпечення для його використання. 

Створюються сертифікований центр підготовки бухгалтерів та інтерактивна лабораторія бухгалтерської 

практики. 

Значна увага приділяється виховній роботі. Студенти факультетів систематично беруть участь у 

патріотично-виховних заходах, концертах,  опікуються дитячим будинком. 

Між тим, в діяльності факультетів ще є певні невирішені питання. Так, потребує покращення 

матеріально-технічна база факультету економіки та права.  Не  завершено обладнання  інтерактивної 

лабораторії бухгалтерської практики на факультеті менеджменту, логістики та туризму. Є потреба в 

удосконаленні графіку навчального процесу, зокрема оптимізації періоду проходження педагогічної 

практики студентами спеціальності «Професійна освіта». На часі є активізація участі викладачів та 

студентів у науковій роботі.  Ще недостатньо приділяється уваги організації самостійної роботи студентів. 

 

Вчена рада вирішила: 
1. Роботу факультету менеджменту, логістики та туризму та факультету економіки та  права  з 

питань  підготовки до нового навчального року  схвалити. 

2. Навчально - методичному управлінню (Токін О.П.), декану факультету  менеджменту, 

логістики та туризму  ( Бакуліч О.О.) та декану факультету економіки та права  (Бондар Н.М.) : 

2.1. До 23.05.2016 р. завершити  підготовку ліцензійних справ здобувачів ступеня 

«доктор філософії»  з  наукових спеціальностей 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління 

проектами та програмами» та 051 «Економіка».   

   2.2.  До 15.09.2016 р. здійснити заходи  щодо перерозподілу ліцензійного обсягу між 

спеціалістами та магістрами для всіх спеціальностей обох факультетів   з метою збільшення 

ліцензійного обсягу магістрів. 

     2.3.Продовжити розвиток нових форми організації підготовки фахівців, зокрема 

юридичної клініки на факультеті економіки та права та  інтерактивної лабораторії 

бухгалтерського обліку для подальшої сертифікації фахівців  напрямів «Фінанси і кредит» та 

«Облік і аудит».      
  2.4.  У новому навчальному році внести відповідні зміни до графіку навчального 

процесу спеціальності «Професійна освіта».  
3.  Кафедрам університету: 

3.1 До 01.09.2016 р. завершити  розробку методичного забезпечення самостійної роботи 

студентів з дисциплін нових освітніх програм. 

3.1. Продовжити роботу з поповнення інформаційної бази бібліотеки НТУ  

електронними навчально-методичними розробками, дистанційними курсами, тестами. 

3.2. До 1.10.2016 р. розробити заходи з підвищення ефективності проведення 

профорієнтаційної роботи для  залучення талановитої молоді до вступу в університеті. 

3.3 До 31.05.2016 р. розробити пропозиції щодо співпраці з вищими навчальними 

закладами федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина. 

4. Деканам факультетів розглянути на засіданнях вчених рад факультетів питання щодо активізації 

наукової діяльності викладачів та студентів  шляхом їх залучення до виконання міжнародних 

наукових проектів Горизонт 2020 та Ерасмус+. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора  

проф. Біляковича М.О. 

 

 
Голова Вченої ради НТУ       М.Ф. Дмитриченко 

 

Вчений секретар        О.І. Мельниченко 


