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Про актуальні питання імплементації Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту»

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора університету професора Біляковича М.О, 
Вчена рада відзначає, що питання імплементації Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту», є 
актуальними та постійно знаходяться в центрі уваги ректорату, Вченої ради університету та вчених рад 
факультетів. Основними принципами, на яких базується якісна освіта в університеті, є новітні знання, 
наукові дослідженнях, інновації. В цьому напрямку роботи в університеті отримано значний досвід.

Зокрема, в університеті впроваджені регламентовані Законом України «Про вищу освіту» рівні, 
ступені та кваліфікації вищої освіти. Визначені принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти, 
одним з яких є ЄКТС, удосконалено та впроваджено комплекс науково-методичних документів 
забезпечення освітнього процесу. Здійснено оптимізацію структури університету. За новими вимогами 
сформовані Вчена рада університету та Вчені ради факультетів, затверджена Наглядова рада університету. 
Діють Органи громадського, в тому числі Студентського самоврядування.

У відповідності із Законом України «Про вищу освіту» заміщуються всі посади НПП. 
Педагогічне навантаження на одну ставку викладача на рік не перевищує 600 год. Згідно з вимогами 
стандартів розроблені освітні програми для всіх спеціальностей, а також освітньо-наукові програми для 
підготовки докторів філософії, які були ліцензовані в установленому порядку. Укладені угоди про 
академічну кредитну мобільність з зарубіжними ЗВО.

У вересні минулого року був прийнятий Закон України «Про освіту». Закон регулює права та 
обов’язки учасників освітнього процесу, а також вносить суттєві зміни до цілої низки законів, у тому числі 
до Закону України «Про вищу освіту». Деякі норми його потребують негайного практичного застосування, 
тому у відповідності до листа МОН України «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про 
освіту» в НТУ розроблений комплекс заходів стосовно реалізації окремих його положень (Додаток).

При цьому, предметом особливої уваги є удосконалення системи забезпечення якості вищої освіти.
В університеті вже функціонує програмно-технічний комплекс автоматизованої системи 

управління якістю освітнього процесу, що містить в собі ПК «Абітурієнт», ПК «Управління якістю 
освітнього процесу», ПК «Проходження практики», ПК «Штатний формуляр», ПК «Кадри», ПК «Архівна 
справа». З метою контролю відвідування занять студентами запроваджений ПК «Відвідування студентів». 
У відповідності до Правил призначення академічних стипендій та Положення про формування рейтингу 
успішності студентів, в програмно-технічному комплексі автоматизованої системи управління якістю 
навчального процесу розроблений та функціонує ПК «Рейтинг студентів для нарахування стипендії». Всі 
вищезазначені програмні комплекси разом складають освітню систему статистичної обробки та візуалізації 
інформації студентів НТУ, що в повній мірі забезпечує функціонування механізму академічної 
доброчесності.

Для забезпечення прозорості супроводу освітнього процесу на веб-сайті університету з відкритим 
доступом до інформації розміщено відповідні документи, а саме: статут університету; ліцензії на 
провадження освітньої діяльності; сертифікати про акредитацію освітніх програм; освітні програми та 
перелік освітніх компонентів; структура та органи управління закладу освіти; правила прийому; напрями 
наукової діяльності тощо. Також, в режимі он-лайн в рубриці «Новини» відображаються всі події та заходи, 
що відбуваються в університеті.

Разом з тим, в діяльності університету щодо імплементації Законів України «Про вищу освіту» та 
«Про освіту» є певні невирішені питання, що потребують їх розробки та подальшого запровадження. 
Зокрема, потребує продовження робота щодо приведення у відповідність з новою термінологією, 
передбаченою Законом, установчих документів університету і відокремлених структурних підрозділів



(ВСП). Потребує удосконалення система забезпечення якості освіти. Необхідне подальше наповнення 
веб-сайту університету документами, що забезпечують освітній процес, та систематичне оновлення 
інформації на ньому. Є нагальним вивчення та вирішення питання щодо доступу до якісної освіти слухачів 
з особливими освітніми проблемами.

Вчена рада вирішила:

1. Роботу в університеті з імплементації Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту» (далі -  
Законів) схвалити.

2. Затвердити комплекс заходів щодо вирішення актуальних питань імплементацій Законів 
(Додаються).

3. Проректорам університету за напрямками роботи та керівникам структурних підрозділів 
організувати роботу з виконання заходів згідно Додатку.

4. Навчально-методичному управлінню (Токін О.П.), директорам центрів (Ковбасенко С.В., 
Хмелевський М.О., Дудник О.С.), деканам факультетів (Бакуліч О.О., Бондар Н.М., Данчук В.Д., 
Матейчик В.П., Славінська О.C.), завідувачам кафедрами:

4.1. Розглянути на засіданнях Вчених рад факультетів, кафедр, педагогічних рад коледжів та 
ВПТУ завдання щодо питань імплементації Законів та довести до відома НІШ 
університету норми Законів, що потребують негайного практичного застосування.

4.2. Використовувати нову термінологію, передбачену Законом України «Про освіту» у всіх 
офіційних документах університету (статуті, положеннях, наказах, листах тощо).

4.3.Підготувати належні положення, інструкції та критерії для формування внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти на базі АПК «Управління якістю освітнього 
процесу».

4.4. Продовжити роботу щодо удосконалення освітніх програм на базі стандартів освіти у 
відповідності з Національною рамкою кваліфікацій.

4.5. Забезпечувати вимоги Законів щодо прозорості та інформативної відкритості 
університету у всіх напрямках діяльності.

4.6. Постійно здійснювати моніторинг щодо виконання запланованих заходів з 
впровадження Законів.

5. Проректорам університету (Білякович М.О., Грищук O.K.) постійно надавати допомогу 
відокремленим структурним підрозділам з питань імплементації Законів.

6. Завідувачам кафедрами здійснювати заходи з розширення контактів та налагодження 
зв’язків з європейськими університетами -партнерами щодо участі у програмі ERASMUS+.
7. Міжнародному освітянському центру інформаційних технологій (Лясковський В.П.) до 
01.10.2018 підготувати програмне забезпечення для формування внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти на базі АПК «Управління якістю освітнього процесу».

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів університету за напрямками
роботи.

Голова Вченої ради НТУ М.Ф. Дмитриченко

Вчений секретар О.І. Мельниченко


