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Про оптимізацію структури університету згідно 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» вимагає 

забезпечення якісної вищої освіти та її інтеграції в європейське та світове освітнє співтовариство. 

Якісна освіта має базуватися на новітніх знаннях, наукових дослідженнях, інноваціях. При цьому, 

передбачається створення систем зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.  

Колектив університету активно впроваджує зазначені вимоги. Зокрема, впроваджені 

ключові документи ЄКТС. Введений так званий «кредит ЄКТС». Внесені зміни в оцінювання 

знань студентів за новою шкалою. Вжиті заходи щодо можливості перезарахування кредитів, 

перенесення або трансферу їх, що є академічним визначенням кредитів ВНЗ-партнерами і засобом 

для забезпечення освітньої мобільності студентів. Підвищена роль СРС. Для організації СРС в 

поточному навчальному році підготовлено відповідне методичне забезпечення.  

Розроблено нове Положення про заміщення посад науково-педагогічних працівників 

університету. Згідно із рішенням Вченої ради для подальшої імплементації Закону України «Про 

вищу освіту» в поточному році було встановлено педагогічне навантаження на одну ставку 

викладача на рік, що не перевищує 600 год. 

Впроваджується нова концепція формування професійної підготовки фахівців для 

транспорту завдяки тісній співпраці з такими корпораціями спорідненого профілю як «SCANIA», 

«Укравто» та інші. 

Для оцінювання якості освітнього процесу та управління системою внутрішнього 

забезпечення якості в університеті успішно функціонує автоматизований програмний комплекс 

«Управління якістю навчального процесу». 

Разом з тим, в діяльності університету є ще невирішені питання. Так, організаційна 

структура університету не в повній мірі відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту». 

Для подальшої реалізації Закону необхідно її оптимізувати. 

Зокрема, є необхідність в створенні підрозділу, який би координував роботу стосовно 

забезпечення якості освіти та займався впровадженням заходів для виконання вимог державних 

стандартів вищої освіти.  

Крім цього, в університеті є підрозділи, структура яких не відповідає вимогам розділу 

«Вищі навчальні заклади» Закону України «Про вищу освіту». Це – Інститут заочного та 

дистанційного навчання, Інститут економіки та бізнесу на транспорті та Інститут 

доуніверситетської підготовки та міжнародного співробітництва. 

Потребує оптимізації і існуюча структура наших факультетів. Розподіл студентів за 

окремими факультетами є нерівномірним. На деяких з них зосереджені спеціальності різних 

галузей знань.  



Що стосується Науково-дослідного інституту проблем транспорту і будівельних 

технологій, то діяльність його відповідає чинному законодавству, проте його структура також 

потребує оптимізації. Зокрема у відповідності із Законом України «Про вищу освіту» (п.6 Ст.69) 

доцільно мати підрозділ, який би здійснював заходи із трансферу технологій, інноваційної 

діяльності, захисту інтелектуальної власності. 

 

Вчена рада вирішила: 

1. Роботу в університеті з питань подальшої реалізації Закону України «Про вищу роботу» 

схвалити. 

2. Вважати доцільним до 1.06.2016 р.  здійснити наступні заходи з оптимізації структури 

університету: 

2.1. На базі Інституту заочного та дистанційного навчання створити Центр заочного та 

дистанційного навчання.  

2.2. На базі Інституту економіки і бізнесу на транспорті створити Центр  

післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. 

2.3. На базі Інституту доуніверситетської підготовки та міжнародного співробітництва 

створити Центр міжнародної освіти. 

2.4. На базі Факультету економіки, менеджменту і права створити Факультет 

менеджменту, логістики та туризму та Факультет економіки та права. 

2.5. В складі Навчально-методичного управління університету створити Відділ 

забезпечення якості освіти. 

2.6. В структурі Науково-дослідного інститут проблем транспорту та будівельних 

технологій створити Науковий відділ з питань трансферу технологій, інноваційної 

діяльності та інтелектуальної власності. 

3. Навчально-методичному управлінню (Токін О.П.): 

3.1.  До 15.02.2016р. розробити план щодо змісту заходів, календарних термінів та 

призначити відповідальних за певні етапи реорганізації структури інститутів та 

факультетів (п.п.2.1-2.5).  

3.2. До 01.03.2016 р. на нових факультетах (п.п.2.4) сформувати робочі групи для 

забезпечення виконання організаційних заходів при оптимізації структури університету. 

4. Науково-дослідному інституту проблем транспорту та будівельних технологій (Корпач 

А.О.) до 01.03.2016 р впровадити заходи щодо створення та організації роботи Наукового відділу з 

питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. 

5. Планово-фінансовому відділу (Дідиченко В.П.) та відділу кадрів (Васянова Н.І.) до 

15.04.2016р. здійснити підготовчу роботу щодо кадрового забезпечення нових структурних 

підрозділів університету (п.п.2.1-2.6). 

6. Юридичній службі університету (Щербатюк Н.В.) до 01.03.2016р. підготувати заходи 

щодо правового забезпечення реорганізації структури університету.  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за напрямками роботи. 

 

 

Голова Вченої ради НТУ       М.Ф. Дмитриченко 

 

Секретар Вченої ради       О.І. Мельниченко 

 


