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Про академічну мобільність учасників освітнього пронесу

Заслухавши та обговоривши доповідь декана факультету менеджменту, логістики та 
туризму професора Бакуліч О.О. Вчена рада відзначає, що міжнародне співробітництво у сфері, 
вищої освіти є невід’ємною складовою політики Національного транспортного університету, а 
налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти та 
науки є одним з основних завдань університету. Згідно стратегії розвитку Національного 
транспортного університету, важливим аспектом є інтернаціоналізація освітнього процесу 
шляхом розвитку міжнародної академічної мобільності студентів, викладачів та 
адміністративного персоналу.

З метою створення умов щодо участі НТУ в проектах програми ERASMUS+ за напрямом 
КА1 “Навчальна (академічна) мобільність”, в університеті здійснена адаптація та інтеграція 
освітнього процесу до європейського освітянського простору шляхом розробки та впровадження 
комплексу стратегічних та оперативних заходів.

Зокрема, починаючи з 2015р., запроваджена Європейська кредитна трансферно- 
накопичувальна системи (ЄКТС) для автоматичного зарахування кредитів ЄКТС на основі 
досягнутих результатів навчання під час мобільності.

Удосконалено та впроваджено комплекс науково-методичних документів забезпечення 
освітнього процесу. Завершується розробка освітніх програм спеціальностей та програм 
дисциплін з врахуванням компетентністного підходу, що надає можливості перезараховувати 
кредити шляхом порівняння компетенцій, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні 
дисциплін в українському та європейському університеті. Згідно Стратегії розвитку 
Національного транспортного університету посилений акцент на інтернаціоналізацію освітнього 
процесу.

Починаючи з 2016 року університет, після реєстрації, є офіційним учасником програми 
ERASMUS+ за напрямом КА1 “Навчальна (академічна) мобільність”. На сайті Національного 
транспортного університету створено Інтернет-сторінку програми ERASMUS+ на якій 
представлена загальна інформація про програму, надана покрокова інструкція щодо подачі 
документів на конкурс та умов відбору для участі у програмі, сформовано каталог курсів, що 
викладаються англійською мовою. Розроблено низку нормативних документів, які є 
необхідними, відповідно до вимог ЄС, для прозорого та відкритого відбору учасників освітнього 
процесу, а саме: Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів та 
Порядок конкурсного відбору кандидатів за проектами кредитної мобільності у рамках програми 
«ERASMUS +» КА1. У розробленому Положенні про порядок конкурсного відбору кандидатів за 
проектами кредитної мобільності, вказуються чіткі вимоги до учасників конкурсу та складові 
конкурсного балу.

Зазначені заходи створили підґрунтя для пошуку університетів- партнерів, за результатом 
якого 10 навчальних закладів Європейського Союзу виявили бажання співпрацювати з НТУ за



програмою KAI. В жовтні 2017 року Національний транспортний університет, після отримання 
трьох Грантів на участь в проектах КА1 на період 2017-2019 p.p., уклав Міжінституційні угоди та 
розпочав співробітництво з Ж ешовським технологічним університетом (Польща), Університетом 
Альмерії (Іспанія) та Університетом Пітешті (Румунія) з приводу обміну студентів, викладачів та 
адміністративного персоналу. В рамках наданих Грантів здійснена кредитна мобільність 
адміністративного персоналу в Ж ешовський технологічний університет (Польща). Проведено 
конкурсний відбір студента за спеціальністю “М енеджмент” (група ЛГ І-їм  Громешсо A.A.), для 
навчання в магістратурі в Польщі, та науково-педагогічного персоналу для викладання та 
стажування, згідно квот: 1 викладача в Польщу, 2 викладачів в Університет Пітешт^ ета 1 
адміністративний персонал в Іспанію.

Разом тим, не зважаючи на досягнуті результати у напрямку академічної мобільності, у цій 
роботі є ще певні недоліки та невирішені питання.

З метою подальшого розвитку міжнародного співробітництва з європейськими 
університетами-партнерами, підвищення конкурентоспроможності НТУ па ринку надання 
освітніх послуг, та укріплення міжнародного авторитету університету

Вчена рада вирішила:

1. Діяльність в Національному транспортному університеті з участі університету в проектах 
програми ERASM US+ за напрямом КА1 “Навчальна (академічна) мобільність” , схвалити.
2. Відповідальним за розвиток академічної мобільності (проректору з навчальної роботи проф. 
Грищуку O.K., координатору програми ERASMUS+ за напрямом КА1 проф. Бакуліч О.О.) 
розробити Стратегію інтернаціоналізації Національного транспортного університету.
3. Деканам факультетів та завідувачам кафедр:

3.1. Розглянути на засіданнях Вчених рад факультетів та кафедр, завдання щодо 
розширення кола університетів-партнерів, підписантів Хартії ERASMUS та провести 
моніторинг існуючого стану і потенційних можливостей міжнародної співпраці.

3.2. Завершити розробку освітніх програм спеціальностей університету та програм 
дисциплін з врахуванням компетентністного підходу на базі стандартів освіти згідно з 
вимогами Національної рамки кваліфікацій.

3.3. До 1.04.2018. підготувати для розміщення па сайті НТУ, викладені англійською 
мовою, навчальні плани за спеціальностями факультетів.

3.4. До 1.05.2018. розробити рекламні буклети факультетів університету англійською
мовою.

3.5. Постійно поширювати та популяризувати результати проекту мобільності на рівні 
факультету і університету та за їх межами шляхом розміщення інформації на сайті НТУ, 
публікації статей, інтерв’ю у засобах масової інформації, тощо
4. Навчально-методичному управлінню (проф. Токін О.П.), з метою забезпечення вимоги ЄС 
щодо прозорості та інформативної відкритості процесу академічної мобільності:

4.1. До 10.04.2018 розмістити на сайті НТУ, викладені англійською мовою, навчальні 
плани за всіма спеціальностями.

4.2. Систематично розміщувати інформацію щодо ходу академічної мобільності в рамках 
програми ERASM US+ на сайті НТУ, на сторінці програми.
5. Учасникам академічної мобільності звітувати на засіданнях кафедр та Радах факультетів 
щодо отриманого досвіду та можливостей його реалізації в освітньому процесі університету.
6. З метою підвищення рівня знань з іноземної мови, організувати курси з англійської мови для 
науково-педагогічного складу та студенів.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з навчальної роботи проф. 
Гри щука O.K.

Голова Вченої ради НТУ 

Вчений секретар

М.Ф. Дмитриченко 

О.І. Мельниченко
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Про роботу з підвищення якості підготовки фахівців в Житомирському автомобільно- 
дорожньому коледжі Національного транспортного університету

Заслухавши і обговоривши доповідь директора Житомирського автомобільно-дорожнього 
коледжу Національного транспортного університету Ніколенка О.В., Вчена рада відзначає, що в 
ЖАДК НТУ проводиться постійна робота щодо забезпечення належної якості освітнього процесу. 
Завдання, передбачені нормативними актами Міністерства освіти і науки України та рішення 
Вченої ради університету, виконуються систематично і в повному обсязі.

Коледж здійснює підготовку за 5 спеціальностями молодшого спеціаліста. На даний час в 
коледжі навчається - 996 студентів, з них за державною формою - 679, за кошти фізичних та 
юридичних осіб - 317, в тому числі на денній формі навчання - 898 студентів, на заочній - 96 
студентів.

В 2017р. на перший курс зараховано 290 осіб, з яких 90 абітурієнтів зараховано на 
контрактну форму навчання.

Навчальний процес забезпечують 71 штатний педагогічний працівник та 11 майстрів 
виробничого навчання, 43 викладачі мають вищу кваліфікаційну категорію, 12 викладачів - 
педагогічні звання «викладач-методист», 3 викладачі мають звання «Заслужений працівник 
освіти», керівник фізичного виховання має звання «Заслужений працівник фізичної культури і 
спорту». В коледжі системно впроваджуються комп’ютерно-орієнтовані технології викладання та 
управління, викладачі циклових комісій створюють свої інформаційні сайти, впроваджено 
передовий програмний комплекс формування розкладу занять та замін.

Матеріально-технічна та навчально-виробнича база коледжу забезпечує належний рівень 
підготовки молодших спеціалістів. Коледж має у своєму складі 68 навчальних кабінетів та 
лабораторій, серед яких 5 комп’ютерних класів з виходом в Internet, навчально-виробничий 
комплекс, що нараховує 8 майстерень, їдальню на 200 місць, бібліотеку з читальною залою на 80 
місць в навчальному корпусі та 2 залами в гуртожитках, на ЗО місць кожен, спортивний комплекс, 
в якому розташовано дві спортивних зали (одна з яких за останні роки обладнана відповідно до 
вимог проведення всеукраїнських змагань з волейболу), тир та тренажерний зал, актова зала на 
300 місць, медпункт, кабінет психолога, музей коледжу.

Навчальний заклад має три гуртожитки загальною площею 11309м2, що на 100% 
забезпечує потреби іногородніх студентів в місцях проживання.

За останні роки виконано ряд заходів, направлених на підтримання в робочому стані 
систем життєдіяльності коледжу.

Освітній процес в коледжі здійснюється згідно чинних навчальних планів. Контроль 
виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм здійснюється директором, 
заступниками директора, завідувачами відділень та методистом.

В закладі функціонує система забезпечення якості освіти і якості освітньої діяльності, 
орієнтована на задоволення потреб споживачів освітніх послуг. Основною метою розробки і 
впровадження системи управління якістю було поліпшення, впорядкування, оптимізація роботи 
коледжу, забезпечення його дієздатності, високої конкурентоспроможності випускників, 
підвищення якості навчання.

Якість навчальної роботи контролюється щомісячними атестаціями, які відіграють 
важливу роль та дають змогу викладачу реально оцінити набуті знання студентів за місячний



період, бути більш мобільним у використанні різних методів та форм навчання і вносити 
корективи до індивідуальної роботи зі студентами.

Комплексна система внутрішнього контролю включає моніторинг залишкових знань 
студентів з фундаментальних та фахових дисциплін, якість виконання та захисту дипломних 
проектів і робіт випускників. Підсумки моніторингу та вжитих заходів регулярно обговорюються 
на засіданнях методичної та педагогічної рад коледжу.

Продовжується розвиток інформатизації коледжу: впровадження інформаційних 
технологій у навчальний процес, створення банку дисциплін, мультимедійних електронних 
посібників, віртуальних лабораторій тощо, створення інформаційно-освітнього середовища 
коледжу з використанням доступу через Wi-Fi та інших новітніх комунікаційних технологій, 
зокрема навчально-інформаційного порталу, електронної бібліотеки, бібліотечного фонду 
коледжу.

Педагогічний колектив ЖАДК НТУ працює над впровадженням в навчальний процес 
особистісно орієнтованих, зокрема інтерактивних, технологій навчання та компетентнісного 
підходу з метою підвищення якості освіти.

У той же час Вчена рада акцентує увагу на необхідності приділити більше уваги 
кадровому забезпеченню освітнього процесу, системі підготовки з предметів загальноосвітнього 
циклу, підготовки фахівців вищої кваліфікації, поповненню фонду бібліотеки новими сучасними 
виданнями з фахових дисциплін, оновленню освітніх програм відповідно до вимог Закону України 
«Про вищу освіту» та потреб ринку праці, профорієнтаційній роботі серед молоді.

Вчена рада вирішила:

1. Роботу Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу Національного 
транспортного університету з підвищення якості підготовки фахівців схвалити.

2. Житомирському автомобільно-дорожньому коледжу Національного транспортного 
університету (Ніколенку О.В.):

2.1. Забезпечити виконання затверджених Вченою радою університету комплексу заходів 
щодо імплементації Закону України «Про освіту», удосконалення освітніх програм ліцензованих 
спеціальностей з урахуванням потреб роботодавців, та вимог ринку праці;

2.2. Здійснити заходи щодо підготовки до акредитації спеціальностей 275 «Транспортні 
технології», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 133 «Галузеве машинобудування», 274 
«Автомобільний транспорт», 071 «Облік і оподаткування»;

2.3. Створити належні умови для впровадження інноваційних технологій в навчальний 
процес під час вивчення студентами предметів загальноосвітнього циклу для забезпечення 
високих показників успішності під час проведення ДПА у формі ЗНО;

2.4. Розширити систему внутрішнього контролю, включаючи моніторинг поточного, 
семестрового контролю та залишкових знань студентів при проведення комплексних контрольних 
робіт;

2.5. Забезпечити збільшення частки викладачів з науковими ступенями, вченими званнями
тощо;

2.6. Розробити план заходів щодо удосконалення системи практичної підготовки 
студентів;

2.7. Сприяти налагодженню взаємодії циклових комісій з відповідними кафедрами 
університету, профільними підприємствами та організаціями;

2.8. Розробити заходи з організації та виконання плану національно-патріотичного 
виховання студентів;

2.9. Забезпечити неухильне дотримання співробітниками Колективного договору та 
Правил внутрішнього розпорядку.

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

Голова Вченої ради 

Секретар Вченої ради

М. Ф. Дмитриченко 

О. І. Мельниченко


