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Про завдання щодо забезпечення прав студентів при імплементації

Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з навчальної роботи 
професора Грищука O.K., Вчена рада констатує, що в університеті успішно 
здійснюється імплементація Закону України «Про вищу освіту».

Питання практичного втілення положень Закону регулярно 
розглядаються на засіданнях вчених рад факультетів, навчально-методичної 
та Вченої ради університету. Забезпечення прав студентів при імплементації 
Закону займає важливе місце в цій роботі.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (Стаття 62. Права 
осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах) перелік прав містить 28 
пунктів. На даний час в університеті забезпечено дотримання переважної 
більшості прав осіб, які навчаються.

Разом з тим, в цій роботі ще є невирішені питання.
Не в повному обсязі забезпечений вибір навчальних дисциплін у 

межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим 
навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної 
кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. Ця 
норма повністю втілена у навчальних планах 2016 року прийому.

Недостатньо уваги приділяється участі студентів у науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, 
конкурсах, представленні своїх робіт для публікації.

Потребує удосконалення організація забезпечення академічної 
мобільності, у тому числі міжнародної.

Закону України «Про вищу освіту»
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Про екологізацію змісту підготовки фахівців в університеті 

Заслухавши і обговоривши доповідь завідувача кафедри екології та безпеки життєдіяльності Хрутьби 

В.О., Вчена рада відзначає, що в університеті проводиться системна, постійна та цілеспрямована робота з 

екологізації змісту підготовки фахівців в університеті. Екологізація освіти забезпечується наповненням 

екологічними вимогами освітньо-професійних програм (ОПП) за напрямами та спеціальностями підготовки 

студентів університету, які наближені до Європейських стандартів вищої освіти. Важливою складовою 

освітнього процесу є формування екологічної компетентності майбутніх фахівців, їх спроможності будувати 

нові моделі виробництва, споживання та системи господарювання. 

Екологічна підготовка фахівців в університеті ґрунтується на загальних та спеціальних спрямуваннях: 

на базових дисциплінах ("Основи охорони праці та безпека людини", "Охорона праці в галузі та цивільний 

захист", "Екологія" і т.д.) для всіх галузей знань та на ОПП напряму підготовки "Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування", спеціальностей "Екологія та охорона 

навколишнього середовища", "Менеджмент природоохоронної діяльності" та "Комп’ютерний еколого-

економічний моніторинг". 

Кафедрою екології та безпеки життєдіяльності викладаються курси з 42 екологічних дисциплін. 

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 18 викладачів, в тому числі один професор та вісім доцентів, із 

них 2 доктори та 6 кандидатів наук. Викладання дисциплін кафедри у повній мірі забезпечено навчально-

методичною літературою. За останні 2 роки видано 2 підручники, 4 монографії та 35 методичних розробок. 

Також кафедрою розроблено понад 20 електронних підручників, навчально-методичних посібників для 

електронної бібліотеки університету та платформи дистанційного навчання "Прометей". Створено філії 

кафедри на підприємствах дорожньо-транспортного комплексу (ДерждорНДІ, ДержавтотрансНДІпроект). 

Екологічна концепція формування професійної підготовки фахівців за останні роки набула нового, 

більш розширеного формату. Так, у 2015 році студенти автомеханічного факультету стали переможцями II 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з "Екологічної безпеки". Студенти залучені до виконання 

комплексних науково-дослідних тем, до підготовки публікацій. За 2015 р. кафедрою виконано одна 

держбюджетна та 2 госпрозрахункові науково-дослідні роботи. Під керівництвом викладачів кафедри 

студентами-екологами впроваджено 23 молодіжні екологічні проекти та заходи. За останні 2 роки захищена 

одна докторська та одна кандидатська дисертації. Кафедра бере участь у міжнародних проектах TEMPUS 

"Менеджмент навколишнього середовища для України та Росії" (2008 - 2010 p.p.) та "Екологічна освіта 

Білорусії, Росії, України" (ЕкоБРУ) (2013 - 2016 p.p.). За результатами проектів розроблено освітні програми 

впровадження системи екологічного менеджменту та курси дистанційного навчання для поглиблення 

екологічних знань для викладачів університету та інших вищих навчальних закладів. 

Проте, у зв’язку з введенням нових Стандартів вищої освіти та формуванням нових профілів освітніх 

програм підготовки фахівців робота з екологізації вищої освіти потребує координації та поглиблення. 

Повільно відбувається модернізація матеріально-технічного забезпечення; є 



 

відставання у оновленні навчально-методичних розробок; недостатньо оперативно відбувається поповнення в 

електронному вигляді лекцій, засобів діагностики і методичних посібників в бібліотеці університету. Не 

повністю використовуються можливості філій кафедри на виробництві. 

Вчена Рада вирішила: 

1. Роботу щодо екологізації змісту підготовки фахівців в університеті схвалити. 

2. Навчально-методичному управлінню університету (Токін О.П.): 

2.1. На виконання рішення колегії МОН України від 27.11.15 р. «Про екологізацію вищої освіти 

України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку» координувати підготовку і видання 

навчально-методичної літератури з проблем екологізації вищої освіти та розробку відповідних 

системних показників, які встановлюють результати навчання. 

2.2. При плануванні освітнього процесу на 2016-2017 навчальний рік до 1.04.2016 р. з метою 

формування загальної екологічної компетенції забезпечити викладання дисципліни "Основи охорони 

праці та безпека людини" для ОКР "бакалавр" в обсязі 4 кредитів та "Охорона праці в галузі і 

цивільний захист" для ОКР "магістр" в обсязі 3 кредитів для всіх спеціальностей університету. 

3. Директорам Центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Центру заочного та дистанційного 

навчання до 1.10.2016 р. : 

3.1. Організувати постійно діючі курси підвищення кваліфікації для фахівців виробничої сфери, 

державного управління, науково-педагогічних працівників та інших категорій працюючих. 

3.2. Забезпечити впровадження курсів дистанційного навчання для поглиблення екологічних знань з 

метою підвищення кваліфікації викладачів НТУ та інших вищих навчальних закладів. 

4. Деканам факультетів (Матейчик В.П., Данчук В.Д., Славінська О.C., Бакуліч O.A.) до 01.04.2016р. при 

розробці профілів освітніх програм для переліку спеціальностей 2015 року внести екологічну складову до 

переліку загальних компетенцій фахівця. 

5. Завідувачам кафедр до 1.09.2016 р. внести доповнення екологічного спрямування до змісту навчальних 

дисциплін та магістерських робіт усіх спеціальностей університету. 

6. Кафедрі екології та безпеки життєдіяльності (Хрутьба В.О.) протягом 2016 - 2017 н.р.: 

6.1. Підготувати пропозиції щодо змісту екологічних компетенцій фахівців дорожньо- транспортної 

галузі та екологічного виховання молоді. 

6.2. Проводити семінари, тренінги, обмін досвідом, здійснювати аналіз та використання  ̂вітчизняної і 

зарубіжної літератури з питань екологізації освіти. 

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

Голова Вченої ради НТУ М.Ф. Дмитриченко 

Секретар Вченої ради О.І. Мельниченко 


