
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 20 грудня 2017 року 

«Роль коледжів в освітній та науково-інноваційній 
діяльності Університету»

Діяльність коледжів як структурних підрозділів Київського 
національного університету технологій та дизайну здійснюється згідно з 
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними актами 
Міністерства освіти і науки України, Статутом КНУТД та Стратегією розвитку 
Університету, Положенням про коледж, внутрішніми нормативними актами, 
що регламентують освітню та науково-інноваційну діяльність Університету.

Стратегічна мета діяльності коледжів Університету -  створити заклад 
вищої освіти інноваційного типу, який сприяє формуванню 
професійної компетентності молодих фахівців та розвитку їх творчих 
здібностей через застосування новітніх технологій та методів особистісно- 
орієнтованого підходу до підготовки сучасного конкурентоспроможного 
фахівця.

Роль коледжів в освітній та науково-інноваційній діяльності Університету 
полягає в забезпеченні можливості ступеневої підготовки 
висококваліфікованих фахівців, формуванню та зміцненню іміджу 
Університету та реалізації моделі підприємницького, інноваційного, 
енергоефективного, екологічно зорієнтованого Коледжу як структурного 
підрозділу Університету.

Основними завданнями коледжів на сьогоднішній день є:
-  підвищення позиції коледжів за рейтингом закладів вищої освіти 

України, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-професійними 
програмами на початковому рівні (короткому циклі) та за освітніми 
програмами на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти;

-  формування стійкого іміджу коледжів у середовищі внутрішніх та 
зовнішніх контактних аудиторій (абітурієнти, студенти, батьки, співробітники, 
партнери, роботодавці, органи державної влади);

-  удосконалення освітнього процесу в коледжах: підвищення якості 
надання освітніх послуг, вдосконалення системи забезпечення внутрішнього 
контролю якості освіти;

-  досягнення вищої ефективності в процесі виховання молоді в контексті 
патріотичних, морально-етичних та духовних цінностей;

-  забезпечення належного рівня якісного кадрового складу коледжів;
-  досягнення ефективного використання матеріально-технічного та 

інтелектуально-творчого потенціалу коледжів;
-  розширення загальнодержавного та місцевого партнерства коледжів.
Заслухавши інформацію проректора Гаркавенко С.С. про роль коледжів в

освітній та науково-інноваційній діяльності Університету,

ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:



1. Інформацію проректора Гаркавенко С.С. про роль коледжів в освітній 
та науково-інноваційній діяльності Університету та основні завдання їхнього 
розвитку взяти до відома.

2. З метою розвитку освітньої та науково-інноваційної діяльності 
коледжів та посилення їхнього іміджу:

2.1. Проректору Гаркавенко С.С. взяти під особистий контроль:
2.1.1. розробку стратегій розвитку та співпраці коледжів КНУТД з 

Університетом на 2018-2022 рр. Термін виконання -  до 01.06.2018.
2.1.2. забезпечення якісного кадрового складу, що відповідає ліцензійним 

вимогам, зокрема для підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні 
вищої освіти.

Термін виконання -  до 01.09.2018.
2.1.3. запровадження системи та механізмів забезпечення академічної 

доброчесності як складової внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 
Визначити конкретні види академічної відповідальності учасників освітнього 
процесу та затвердити порядок виявлення та встановлення фактів порушення 
академічної доброчесності, зокрема академічного плагіату у дипломних 
роботах студентів.

Термін виконання —  до 01.07.2018.
2.2. Проректору Каплуну В.В. взяти під особистий контроль:
2.2.1. забезпечення ресурсозберігаючого використання матеріально- 

технічної бази коледжів шляхом оптимізації використання мережі навчальних 
аудиторій та розробки плану розвитку матеріально-технічної бази коледжів в 
світлі сучасних вимог до високоякісної підготовки фахівців з урахуванням 
ресурсозберігаючих технологій, створення максимально комфортних 
матеріально-технічних умов для студентів та співробітників.

Термін виконання — до 01.06.2018.
2.2.2. забезпечення формування в трудовому колективі інноваційної 

культури, орієнтованої на конструктивне сприйняття нововведень, доведення 
результатів творчої діяльності особистості до впровадження в розвиток 
коледжів; активізацію участі педагогічних працівників та студентів у наукових 
та споріднених з ними роботах інноваційного характеру, які ініціюються 
КНУТД і Міністерством освіти і науки України.

Термін виконання -  постійно.
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