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Про завдання щодо підвищення якості освітнього процесу у відповідності із вимогами
Закону України «Про вищу освіту»

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора університету професора Біляковича М.О. 
Вчена рада відзначає, що Закон України «Про вищу освіту» встановлює основні правові організаційні та 
фінансові засади функціонування вищої освіти в Україні, поєднання освіти з наукою та виробництвом. При 
цьому передбачається забезпечення високої якості освіти та її інтеграції в європейське та світове освітнє 
співтовариство. Якісна освіта має базуватися на новітніх знаннях, наукових дослідженнях, інноваціях. 
Передбачається створення систем зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

В університеті є значний досвід в цьому напрямку роботи. Визначені принципи та процедури 
забезпечення якості вищої освіти, одним з яких є впровадження ЄКТС та покращення науково-методичного 
забезпечення освітнього процесу. Впроваджені такі ключові документи ЄКТС як «Диплом європейського 
зразка» та «Додаток до диплома європейського зразка». Введений так званий «кредит ЄКТС», обсяг якого 
становить 30 годин. Навчальне навантаження одного навчального року за денною формою навчання 
становить 60 кредитів ЄКТС. Внесені зміни в оцінювання знань студентів за новою шкалою. Кредити, 
присвоєні з однієї програми, можуть бути перенесені на іншу програму для реалізації трансферу кредитів.

Підвищена роль самостійної роботи студентів (СРС). Аудиторне навантаження студентів зменшено 
,о 1/3 від кредиту ЄКТС, тоді, як на самостійну роботу відведено до 2/3 кредиту ЄКТС.

Для організації СРС в поточному навчальному році розроблено відповідне методичне забезпечення. 
Зокрема, на факультетах складені графіки виконання СРС. Здійснюється коригування робочих навчальних 
програм. Визначені критерії оцінок для різних видів СРС. Ця робота була регламентована відповідними 
розпорядженнями по університету.

За новими принципами складені навчальні плани. Педагогічне навантаження на поточний навчальний 
рік сформовано згідно з Законом України «Про вищу освіту». Його величина на одну ставку наукового- 
педагогічного працівника не перевищує 600 годин на навчальний рік.

Формування складу науково-педагогічних працівників університету в поточному році здійснювалося 
також у відповідності із Законом України «Про вищу освіту». Зокрема, розроблено та схвалено Вченою 
радою нове «Положення про проведення конкурсу прийняття на роботу, продовження трудових відносин і 
звільнення з посад науково-педагогічних та педагогічних працівників у Національному транспортному 
університеті», згідно з яким всі посади НПП були заміщені тільки за конкурсом. В університеті працює 593 
штатних викладачів та 338 викладачів-сумісників. Склад викладачів поповнюється молоддю. Лише у 2015 
р. прийнято 133 особи віком до 40 років. Здійснено планове підвищення кваліфікації викладачів. На 
сьогодні кадрове забезпечення є на належному рівні.

Питання матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу знаходиться під постійним 
контролем ректорату. Фінансове та матеріально-технічне становище університету стабільне. Активно 
використовується допомога спонсорів. В минулому навчальному році згідно з укладеними з 
підприємствами та організаціями угодами університету передано науково-лабораторного обладнання на 
суму 3,2 млн.грн. Так, компанія «SCANIA» передала університету двигун, який відповідає нормам Євро 5, 
коробку передач та повнокомплектний автомобіль «SCANIA R380GL», що є основою для створення 
Науково-навчального центру автомобільного транспорту. Це дозволяє впроваджувати нову концепцію 
формування професійної підготовки фахівців для транспорту.
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Про напрямки подальшого розвитку інформатизації науково-педагогічної та управлінської
діяльності університету

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника Міжнародного освітянського центру 
інформаційних технологій (МОЦІТ) доцента Лясковського В.П., Вчена рада відзначає, що з 
метою забезпечення високої якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів та згідно з 
основними положеннями закону України «Про вищу освіту» та іншими нормативно- 
правовими документами МОН України в Національному транспортному університеті 
проводиться постійна цілеспрямована робота щодо розвитку та впровадження інформаційних 
технологій в науково-педагогічну та управлінську діяльність університету.

Комп’ютерна мережа університету розвивається та удосконалюється в єдиному 
інформаційному просторі з Українською науково-освітньою телекомунікаційною мережею 
’’Уран”, інформаційними ресурсами пан-Європейської науково-освітньої мережі GEANT 2, 
різними вітчизняними та зарубіжними закладами освіти, підприємствами і міжнародними 
організаціями.

Телекомунікаційні засоби зв’язку в університеті базуються на новітніх технологіях, 
включаючи оптоволоконні канали, які об’єднують всі навчальні корпуси університету, 
відокремлені структурні підрозділи та гуртожитки в єдину інформаційну інфраструктуру.

Впровадження такої інтегрованої комп’ютерної технічної бази дало можливість 
реалізувати та розвинути програмно-технічний комплекс “Управління якістю навчального 
процесу ВНЗ”.

Досвід впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в 
університеті було продемонстровано на сучасному високому науково-методичному, 
організаційному та технічному рівнях в рамках проведених останнім часом міжнародних 
конференцій і координаційних зустрічей: з 26.10.14р. по 31.10.14 р. в місті Жиліна 
(Словаччина), з 04.05.15р. по 08.05.15р. в місті Кишиневі (Молдова), в рамках проекту 
FKTBUM програми Європейської комісії TEMPUS IV «Підтримка трикутника знань в 
Білорусії, Україні та Молдові», з 04.12.14р. по 05.12.14р. в місті Києві «Інтеграція 
національної мережі трансферу технологій НТТН до європейських мереж».

Між тим, сучасний інноваційний розвиток вищих навчальних закладів України в умовах 
ринкових відносин, інтенсивного розвитку новітніх технологій та їх комерціалізації, інтеграції 
в світову систему вищої освіти висуває принципово нові вимоги щодо підготовки фахівців 
транспортного спрямування, які б були конкурентоспроможними на вітчизняному та 
світовому ринку праці. Ці питання можуть бути вирішені при активному впровадженні і 
функціонуванні у ВНЗ сучасних інформаційних систем та технологій. Виходячи з цього, 
пріоритетними напрямками в університеті мають бути:

• впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес;
• інформатизація управлінської та науково-методичної діяльності;
© впровадження в діяльність університету електронного документообігу;
• застосування сучасних інформаційних технологій для розвитку дистанційного

• впровадження системи трансферу технологій;
• інформатизація діяльності міжнародних проектів;
• розвиток електронних баз даних та подальша інформатизація бібліотеки.
Також, важливим кроком у майбутнє щодо підвищення якості підготовки студентів є 

використання інформаційних технологій для проведення відео-конференцій з віддаленими 
структурними підрозділами та іншими ВНЗ України при проведені лекцій, захисті

навчання;




