
МІНІСТЕРСТВО 
ОСВІТИ І НАУКИ  

УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТРАНСПОРТНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 
УКРАЇНА, Київ, 01010, Суворова, 1                         Тел. 280-82-03 

 

           

       

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Вченої ради Національного транспортного університету 

 

Протокол № 3       24 березня 2016 року 

 

 

 

Про роботу щодо впровадження нового переліку спеціальностей в 

університеті 

 

Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з навчальної роботи 

професора Грищука О.К., Вчена рада констатує, що в університеті успішно 

здійснюється робота щодо впровадження нового переліку спеціальностей. 

Впровадження нового переліку спеціальностей відбувається згідно 

наказу Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06.11.2015 р. «Про 

особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». 

Відповідно до наказу до 30 листопада 2015 року до Міністерства освіти 

і науки України була подана заява про перехід до нового переліку 

спеціальностей, копії ліцензії та сертифікатів про акредитацію та проект акта 

узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та 

ліцензованого обсягу. 

Акт узгодження переліку спеціальностей було затверджено Міністром 

освіти і науки України 14.12.2015 року. 

Розроблені та затверджені Вченою радою університету (протокол № 8  

від 8.10.2015 р.) нові навчальні плани за новим переліком спеціальностей, 

прийом на які буде здійснюватися у 2016 році. 

На виконання пункту 8 наказу Міністерства освіти і науки України № 

1151 від 06.11.2015 р. був виданий наказ ректора Національного 

транспортного університету № 87 від 21.03.2016 р. про створення робочих 

груп на факультетах університету для розробки освітніх програм (для 

ступенів вищої освіти бакалавр, магістр, доктор філософії) згідно з вимогами 

Закону України «Про вищу освіту». 



Разом з тим, в цій роботі ще є невирішені питання.   

Необхідно  підготувати нові робочі програми дисциплін відповідно до 

затверджених освітніх програм. 

Для забезпечення випуску у 2017 році  потрібно акредитувати напрям 

підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» і магістерську 

спеціальність «Оцінка землі та нерухомого майна». 

З метою забезпечення принципів ступеневої освіти необхідно 

розпочати підготовку до ліцензування магістерських спеціальностей 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і «Філологія». 

 

Вчена рада постановила: 

 

1. Роботу щодо впровадження нового переліку спеціальностей схвалити.  

2. Деканам факультетів: 

2.1.  До 1.06.2016 р. завершити роботу з розробки освітніх програм для 

ступенів вищої освіти бакалавр, магістр, доктор філософії та подати 

їх на затвердження Вченою радою університету. 

2.2.  Забезпечити підготовку робочих програм дисциплін відповідно до 

затверджених освітніх програм. 

3. Проректору з навчальної роботи проф. Грищуку О.К., навчально-

методичному управлінню (проф. Токін О.П.),  деканам факультетів: 

3.1.  З 1.09.2016 р. забезпечити запровадження затверджених освітніх 

програм в освітній процес.  

3.2.  Розпочати підготовку до акредитації напряму підготовки 

«Документознавство та інформаційна діяльність», магістерської 

спеціальності «Оцінка землі та нерухомого майна» та ліцензування 

магістерських спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» і «Філологія». 

3.3.  До 1.05.2016 р. провести семінар нараду з заступниками директорів 

коледжів університету з питань впровадження нового переліку 

спеціальностей 

4. Контроль за виконанням даної постанови покласти на першого проректора 

Біляковича М.О. 

 

 

 

 

 Голова Вченої ради       М.Ф.Дмитриченко 

 

Секретар Вченої ради      О.І. Мельниченко 
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Комісія: Хмелевський М.О., Бакуліч О.О. 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Вченої ради  Національного транспортного університету 

 

Протокол № 3        24 березня 2016 р. 

Всього членів ради ___                                                   Присутні  ________ 

 

Про зміни та доповнення до кадрового забезпечення  

структурних підрозділів університету  

згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора професора 

Біляковича М.О. про зміни та доповнення до кадрового забезпечення 

структурних підрозділів університету, Вчена рада відмічає, що в університеті 

здійснюється системна робота щодо імплементації Закону України «Про вищу 

освіту». 

Зокрема, виконується рішення Вченої ради від 28.01.2016р. про 

оптимізацію структури університету. Так, був виданий наказ ректора 

університету (№27 від 01.02.2016 р.) про створення Центрів заочного та 

дистанційного навчання; післядипломної освіти та доуніверситетської 

підготовки; міжнародної освіти.  

На базі факультету економіки, менеджменту і права  були створені 

факультет менеджменту, логістики та туризму і факультет економіки і права. 

А також в структурі Науково-дослідного інституту проблем транспорту та 

будівельних технологій організований Науковий відділ з питань трансферу 

технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а в складі 

Навчально-методичного управління університету – Відділ забезпечення якості 

освіти. 

Було також видано розпорядження про створення робочих груп для 

підготовчої роботи щодо створення нових підрозділів. 

У відповідності зі згаданим рішенням Вченої ради (п.5) розроблені 

пропозиції щодо кадрового забезпечення нових структурних підрозділів 

університету. 

Зокрема, згідно з закріпленими за Факультетами та Центрами 

спеціальностями та формами навчання був визначений відповідний 

контингент здобувачів освіти. За Типовими штатними нормативами вищих 

навчальних закладів (Наказ МОН України від 11.01.2014р. №26) був 

сформований кількісний та якісний склад співробітників новостворених 

підрозділів та окремих існуючих структур. 



Визначена також оплата праці згаданих співробітників згідно чинного 

законодавства та затверджених схем тарифних розрядів працівників 

навчальних закладів, установ освіти та наукових установ (Наказ МОН України 

від 25.09.2005 р № 557 із змінами станом на 21.12.2015р.) 

Для атестації педагогічних працівників 1,2 категорій, наукових 

співробітників відповідно до вчених звань та адміністративно-господарських 

працівників усіх рівнів наказом ректора університету від 11.03.2016р. №74 

були затверджені атестаційна комісія та Положення про її роботу. 

Вчена рада вирішила: 

1. Схвалити запропонований штатний розклад для структурних підрозділів 

університету (Додаток 1) та рекомендувати його до затвердження. 

2. Планово-фінансовому відділу (Дідиченко В.П.), відділу кадрів (Васянова 

Н.І.) здійснити організаційну роботу щодо заміщення посад, передбачених 

згаданим штатним розписом (п.1), у відповідності із чинним 

законодавством та встановленими термінами виконання. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

Біляковича М.О. 

 

 

Голова Вченої ради НТУ     М.Ф. Дмитриченко 

 

Вчений секретар       О.І. Мельниченко 
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Р І Ш Е Н Н Я 
Вченої ради  Національного транспортного університету 

Протокол № 3        24 березня 2016 р. 

Всього членів ради ___                                                   Присутні  ________ 

 

Про підготовку студентів в Навчально-науковому центрі  

автомобільного транспорту 
Заслухавши та обговоривши доповіді т.в.о. завідувача кафедри «Технічна 

експлуатація автомобілів та автосервіс»» (ТЕААС) професора С.І. Андрусенка та 

начальника НМУ професора О.П. Токіна про підготовку студентів у Навчально-

науковому центрі автомобільного транспорту (Центр), Вчена рада відмічає, що ця 

робота здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту»  та 

сучасних тенденцій розвитку вищої освіти в світі. 

Центр був відкритий 25  вересня 2015 року на базі лабораторії автосервісу 

кафедри ТЕААС за участю керівництва компанії «Сканія Україна» та посла Швеції в 

Україні Андреаса фон Бекерата. Компанія «Сканія Україна» надала у користування 

Центру вантажний автомобіль Scania R 420 Euro 5, інше обладнання  для практичних 

занять, програмне забезпечення та різні навчальні матеріали. Університет виконав в 

лабораторії відновлювальний ремонт.  

В поточному навчальному році розроблена організаційна структура Центру. 

Передбачається, що на першому етапі матеріальну базу Центру будуть використовувати 

10 випускових кафедр університету: ТЕААС, ВРМ, ДМ, автомобілів, двигунів, екології, 

транспортних технологій, міжнародних перевезень та митного контролю, транспортних 

систем, транспортного права та логістики. Рішенням Вченої ради університету від 4 

березня 2016 року створена координаційна рада Центру. Активну роботу вже розпочали 

дві кафедри:ТЕААС та ВРМ. Долучається до такої роботи кафедра дорожніх машин. Є 

плани щодо використання лабораторної бази центру для потреб інших кафедр 

університету.  

Зараз основним користувачем обладнання центру згідно профілю своєї діяльності 

є кафедра ТЕААС. Крім наданого компанією «Сканія Україна» обладнання, викладачі 

кафедри використовують для проведення лабораторних робіт обладнання таких 

всесвітньо відомих фірм, як Шкода, Мерседес, Бош, Sicam, Wabco, передане 

університету на умовах спонсорства компаніями Єврокар, Енерготест, УкрАвто.  

Для забезпеченя кваліфікованого використання новітнього обладнання викладачі 

кафедри ТЕААС пройшли відповідне стажування в фірмах Роберт Бош ЛТД (1 особа), 

RENAULT Україна (2 особи), УкрАвто (4 особи), Сканія Україна (7 осіб).  

У  2015-16 навчальному році повне навчальне навантаження кафедри ТЕААС 

склало 16406 годин, в тому числі 2581 годин лабораторних занять. В лабораторії  

Центру (ауд.126) передбачено проведення 1594 годин лабораторних робіт з 12 

дисциплін для студентів 10 спеціальностей університету. Всього в Центрі в поточному 



навчальному році проходять підготовку 1127 студентів денної та заочної форм 

навчання. Виконання всіх лабораторних робіт методично забезпечено. Викладачі 

кафедри ТЕААС спільно з працівниками компанії «Сканія Україна» підготували та 

подали до друку лабораторний практикум  з діагностування та технічного 

обслуговування автомобілів Сканія. Описані в ньому лабораторні роботи впроваджені в 

навчальний процес.  

Одночасно з навчанням студентів в Центрі кафедри ТЕААС та РВМ здійснюють 

цільову підготовку фахівців для корпорації УкрАвто на базі створеного у 2012 році 

Навчального науково-виробничого комплексу НТУ-УкрАвто. Вже четвертий рік в 

університеті впроваджується дуальне навчання при підготовці магістрів за 

спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство». При цьому суміщаються 

теоретична та практична підготовки фахівців за замовленням УкрАвто для конкретних 

робочих місць. 

Зі створенням Центру в університеті успішно реалізується нова концепція 

підвищення якості підготовки фахівців.   

Разом з цим, при підготовці студентів в Центрі є певні недоліки та невирішені 

питання. Ще не всі кафедри визначились з напрямами використання нового обладнання 

при вивченні профільних дисциплін. Тому його потенціал освоєний не повністю. 

Потребує аналізу питання залучення можливостей лабораторій інших кафедр до роботи 

Центру.  

 

Вчена рада вирішила 

1. Роботу з підготовки студентів в Навчально-науковому центрі автомобільного 

транспорту схвалити.   
 

2. Координаційній раді Центру (Токін О.П.): 

2.1. До 15.05.2016 р. розробити заходи щодо залучення до активної участі  в роботі 

Центру відповідних кафедр університету.  

2.2. Забезпечити активне використання новітнього лабораторного обладнання  

Центру для  підготовки фахівців магістерського та освітньо-наукового рівнів.  
 

3. Профільним кафедрам університету до 25.04.2016 р. (завідувачі кафедр): 

3.1. Подати до Координаційної ради Центру перспективні плани використання 

обладнання Центру.  

3.2. Розробити пропозиції щодо можливого приєднання до організаційної структури 

Центру лабораторій кафедр. 
 

4. Кафедрі технічної експлуатації автомобілів та автосервісу (Андрусенко С.І.): 

4.1. Продовжити роботу з розширення та удосконалення методичного забезпечення 

лабораторних робіт та наукових досліджень для використання в Центрі. 

4.2. До 01.10.2016 р. розробити пропозиції щодо  підготовки методичного 

забезпечення проведення лабораторних робіт в системі дистанційного навчання. 

4.3. Передбачити заходи щодо подальшого оснащення лабораторій кафедри сучасним 

обладнанням. 
 

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

 

 

Голова Вченої ради НТУ     М.Ф. Дмитриченко 

 

Вчений секретар      О.І. Мельниченко 


