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Про готовність університету до проведення вступної кампанії 2017 року 

 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з навчальної роботи 

Грищука О.К., Вчена рада констатує, що в університеті ведеться робота з 

підготовки до прийому на навчання в 2017 р. у відповідності з «Умовами прийому 

до вищих навчальних закладів України у 2017 році», «Правилами прийому до 

Національного транспортного університету в 2017 році». 

Відповідно до плану роботи приймальної комісії університету, в терміни, 

визначені чинним законодавством, сформовані відбіркові, предметні та  фахові 

екзаменаційні комісії, апеляційна комісія. Затверджено список технічних 

працівників для роботи в приймальній комісії. Значну увагу приділено організації 

роботи приймальних комісій у відокремлених структурних підрозділах 

університету. Відповідно до змін Умов прийому були розроблені зміни до Правил 

прийому до Національного транспортного університету в 2017 році. Була 

здійснена значна робота з ліцензування та акредитації нових спеціальностей.  

Згідно вимог нормативних документів розроблені, затверджені та 

оприлюднені програми вступних випробувань, затверджені відповідні 

екзаменаційні білети. Проводяться навчання та інструктивні наради з технічними 

працівниками приймальної комісії. Відповідно до Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України здійснені заходи щодо організації прийняття та 

розгляду електронних заяв і внесення відомостей та даних до ЄДЕБО в 

університеті та його відокремлених структурних підрозділах. Проведена 

підготовка до прийому на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право». 

Вжиті заходи щодо покращення матеріально-технічного забезпечення 

приймальної комісії. Підготовлені та обладнані приміщення для прийому та 

обробки документів від вступників за факультетами і формами навчання. 

Проведена значна профорієнтаційна робота: дні відкритих дверей в 

університеті, презентація університету в районних центрах занятості, співпраця з 

технікумами, коледжами, підприємствами та організаціями, реклама на радіо, 

телебаченні, в друкованих виданнях тощо. 



 

Вчена рада постановила: 

1. Роботу з підготовки університету до проведення вступної кампанії 2017 року 

схвалити.  

2. Забезпечити організацію прийому на навчання для здобуття ступеня магістра 

за спеціальністю 081 «Право».  

Відповідальні: проректор Грищук О.К., відповідальний секретар Приймальної 

комісії  Філіпова Г.А., декан Бондар Н.М. 

3. Забезпечити належні умови для роботи співробітників університету, які 

працюють у приймальній комісії.  

Відповідальні: проректор Булах О.І., проректор Грищук О.К. 

4. Приймальній комісії університету організувати злагоджену роботу 

Приймальних комісій всіх відокремлених структурних підрозділів.  

Відповідальні: проректор Грищук О.К., відповідальний секретар Приймальної 

комісії Філіпова Г.А. 

5. Контроль за виконанням даної постанови покласти на першого проректора 

Біляковича М.О. 

 

 

 

 

Голова Вченої ради         М.Ф.Дмтриченко 

 

 

Секретар Вченої ради       О.І.Мельниченко 
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Про стан та перспективи розвитку  

науково-технічної бібліотеки університету 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора науково-технічної бібліотеки 

університету Коваленко Л. В., Вчена рада відмічає, що пріоритетним напрямком роботи 

бібліотеки є впровадження сучасних технологій і пов’язаних з ними нових форм 

бібліотечного та якісного інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів. 

В своїй роботі бібліотека університету керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу», «Статутом університету», «Положенням про бібліотеку НТУ» та іншими 

законодавчими, нормативними документами. Відповідно до цього, в університеті в 

останні роки здійснено ряд практичних заходів щодо поліпшення та вдосконалення 

роботи бібліотеки: формується власний інформаційний ресурс – електронний каталог, 

постійно поповнюється база даних електронними версіями підручників та навчально-

методичних посібників професорсько-викладацького складу університету, вирішуються 

питання комплектування та оновлення книжкового фонду бібліотеки (відповідно до 

замовлень кафедр). 

На 1.01.2017 року книжковий фонд бібліотеки складає 557.364 тис. найменувань. 

Фонд навчальної літератури складає 70% від загального обсягу фонду, середня кількість 

книг на одного студента – 30 примірників. У 2016 році витрати коштів на закупівлю 

літератури та періодичних видань склали 219 тис. грн. 

Бібліотека має власний WEB–сайт, який постійно поповнюється пропозиціями 

нових продуктів та послуг. В приміщеннях бібліотеки працює WI-FI. 

Бібліотека НТУ впроваджує поетапну автоматизацію всіх бібліотечних процесів. 

Робочі місця персоналу бібліотеки та читальні зали обладнані сучасними комп’ютерами.  

Співробітники бібліотеки разом з викладачами кафедр теорії та історії держави і 

права та філософії і педагогіки систематично організовують і проводять заходи з 

виховання студентів у дусі українського патріотизму, поваги до Конституції України та 

державних символів України. Регулярно організовуються виставки літературних творів, 

присвячені знаменним датам української історії. 

 Разом з цим, в роботі бібліотеки є певні недоліки та невирішені питання. 

Потребує подальшого  вдосконалення інформаційне забезпечення навчального процесу. 

Ще недостатня кількість студентів користуються читальними залами. У секторі 

нормативно-технічної документації недостатня кількість робочих місць. Має бути 



збільшена кількість навчальної, навчально-методичної та наукової літератури в 

електронному вигляді.  

Вчена рада вирішила: 

1. Роботу науково-технічної бібліотеки університету з впровадження сучасних 

технологій і нових форм інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів 

в цілому схвалити. 

2. Директору бібліотеки Коваленко Л. В.: 

2.1.  До 01.09.2017 р. розробити заходи щодо покращення роботи та перспектив 

подальшого розвитку науково-технічної бібліотеки. 

2.2.  До 01.10.2017 р. здійснити організаційно-технічні заходи зі створення залу 

електронних видань. 

2.3. До 01.11.2017 р. провести роботу з визначення ступеню відповідності пропозиції 

бібліотеки потребам кафедр та наукових підрозділів в інформаційних джерелах.  

2.4. Удосконалити систему моніторингу потреб кафедр та інших підрозділів 

університету в інформаційному забезпеченні навчального процесу та наукових 

досліджень.  

2.5.  Продовжити роботу з оцифрування видань на паперовому носії для поповнення 

електронного каталогу бібліотеки.  

2.6. Удосконалити діяльність щодо кооперації з бібліотеками споріднених 

навчальних закладів України з метою отримання доступу до інформаційних 

джерел, відсутніх в університеті. 

3. Деканам факультетів, директорам центрів систематично розглядати на засіданнях 

вчених рад питання щодо вдосконалення інформаційного забезпечення 

навчально-виховного процесу та ефективного використання ресурсів бібліотеки 

для самостійної роботи студентів та наукових досліджень. 

4. Редакційно-видавничому відділу (Лудченко Я.О.): 

4.1.  Забезпечити обов’язкову передачу до бібліотеки електронних версій навчально-

методичної та наукової літератури, що видається у відділі.   

4.2. Розширити  реалізацію власної друкованої продукції в університеті та у 

відокремлених структурних підрозділах.  

5.  Центру заочного та дистанційного навчання (Ковбасенко С.В.) передбачити 

використання  електронного каталогу бібліотеки в системі  дистанційного навчання в 

університеті.  

6. Завідувачам кафедр: 

6.1. Посилити  контроль за використанням сучасної літератури в навчальному 

процесі та при виконанні випускних робіт.  

6.2.  Контролювати поповнення кафедрою електронної бази бібліотеки університету 

повнотекстовими виданнями професорсько-викладацького складу НТУ. 

6.3.  На початку кожного навчального року надавати в бібліотеку оновлену 

інформацію для електронної картотеки книгозабезпеченності. 

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

Біляковича. 

 

 

Голова Вченої ради, професор      М.Ф. Дмитриченко 

 

Секретар Вченої ради, професор     О.І. Мельниченко 

 


