РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
Київського національного університету технологій та дизайну
від 26 червня 2018
«Про аналіз результатів роботи науково-педагогічних працівників
університету у 2017-2018н.р»
За результатами діяльності науково-педагогічних працівників (далі - НШ1)
кафедр університету у 2017-2018 н.р. було проведено: експертними комісіями
факультетів експертизу ЕНМК дисциплін у МСОП; групою аудиторів центру
менеджменту якості освітньої діяльності внутрішній аудит документації кафедр;
навчально-методичним центом управління підготовкою фахівців аналіз звітів
кафедр та коледжів про виконання річного плану роботи кафедри та перевірку
рейтингового оцінювання діяльності НПП.
Особлива увага зверталася на виконання таких документів: індивідуальних
планів роботи НПП/ПП; плану роботи кафедр та коледжів; плану підвищення
кваліфікації НПП/ПП; ведення документації кафедр; оновлення освітніх програм,
інформаційних пакетів ЄКТС; навчальних програм дисциплін на новий
навчальний рік; готовності до забезпечення вимог нових ліцензійних умов, що
вступають в дію з 01.09.2018 р.
В результаті виявлено, що найбільшої уваги в напрямі покращення роботи
НІ 111 потребують такі питання: посилення відповідальності завідувачів кафедр та
НПП за коректне заповнення індивідуальних планів роботи НПП/ПП відповідно
до нормативної бази КНУТД; посилення публікаційної активності НПП у
журналах, що індексуються в науковометричних базах 8сориз та \¥о8;
забезпечення іншомовної підготовки НПП та отримання сертифікатів В2;
розвиток англомовних освітніх проектів та забезпечення актуальної інформації
про освітні програми (інформаційні пакети ЄКТС) англійською мовою на сайті
КНУТД.
Заслухавши інформацію проректора Гаркавенко С.С. про результати роботи
науково-педагогічних працівників університету у 2017-2018 н.р.,
ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
1.
Проректору Гаркавенко С.С., деканам, завідувачам кафедр активізувати
діяльності НПП кафедр щодо виконання вимог нових ліцензійних умов (далі ЛУ) провадження освітньої діяльності, а саме:
1.1. Забезпечити виконання кадрових вимог щодо забезпечення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти, а саме:
рівень наукової та професійної активності НПП повинен засвідчуватися не менше
як 4 видами та результатами з перелічених у п.ЗО ЛУ. Основними з яких є:
наявність за останні 5 років публікації в 8сориз та \Уо8 та 5 фахових публікацій;
отримання призових місць за НДРС; видання підручників, посібників та
монографій; авторські свідоцтва та патенти; участь у міжнародних проектах тощо;
1.2. Посилити публікаційну активність НПП у журналах, що індексуються в
науковометричних базах 8сориз та \¥о8 (кадрові вимоги ЛУ п.ЗО, пп.1, а також
вимоги щодо керівника проекної групи - гарант освітньої програми повинен мати
не менше 1 публікації в 8сориз або \¥о8 (вимога до гаранта набирає чинності з
10.05.2021 р.);
1.3. З метою подальшого провадження освітньої діяльності в сфері
підготовки іноземців та осіб без громадянства забезпечити наявність у проектній

групі кожної освітньої програми, за якою навчаються іноземці, НПП зі знанням
англійської мови та сертифікатом рівня В2.
1.4.
Стимулювати науково-дослідну активність здобувачів вищої освіти та
їх участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та
Всеукраїнській студентській олімпіаді, Міжнародних наукових та мистецьких
конкурсах, фестивалях, проектах тощо.
Термін виконання - до 30.06.2019.
2.
Директору НМЦУПФ Моргулець О.Б проконтролювати виконання,
деканам оновити та подати на затвердження Вченої ради у вересні 2018 р. новий
склад проектних груп та їх керівників, який відповідає вимогам ЛУ, основними з
яких є: члени проектної групи повинні мати науковий ступінь та/або вчене звання,
кваліфікацію відповідно до спеціальності та не повинні повторюватися на інших
спеціальностях, за виключенням різних рівнів однієї спеціальності (п.27 ЛУ).
Термін виконання —до 07.09.2018.
3.
Проректору Гаркавенко С.С., начальнику ВМЗ Шульзі В.М. з метою
своєчасного проходження процедури ліцензування підготовки іноземців та осіб
без громадянства (згідно з Постановою КМУ від 10.05.2018 №347 до 31.12.2019
р.) забезпечити виконання вимог ЛУ та підготувати проект ліцензійної справи
щодо провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та осіб без
громадянства за спеціальностями, які будуть в подальшому запропоновані для
вступу до університету іноземцям.
Термін виконання - до 30.06.2019.
4.
Директору НМЦУПФ проконтролювати виконання, деканам
факультетів забезпечити формування інформаційних пакетів ЄКТС та їх
розміщення на сайті КНУТД за переліком освітніх програм, задекларованих у
Правилах прийому 2018 р.
Термін виконання - до 01.10.2018р.
5.
Директору НМЦУПФ проконтролювати виконання, завідувачам
кафедр, керуючись рекомендаціями МОН України (лист № 1/9-126 від
13.03.2015 р.) щодо особливостей організації освітнього процесу відповідно до
Закону України «Про вищу освіту», встановити максимальне навчальне
навантаження на одну ставку НПП на 2018-2019 н.р. у розмірі 600 год.
Зменшення максимального навчального навантаження на одну ставку НПП не є
підставою для збільшення чисельності штатних одиниць НПП. Збільшення
чисельності штатних одиниць НПП допускається тільки у разі суттєвого
збільшення контингенту студентів.
Термін виконання: до 30.08.2018 р. (уточнення навантаження і розподілу).
6.
Актуалізувати показники рейтингового оцінювання діяльності НПП
на 2018-2019 н.р., враховуючи стратегічні завдання університету. Для цього:
6.1
Деканам факультетів до 06.07.2018 р. подати пропозиції щодо
удосконалення показників та механізму рейтингового оцінювання діяльності НПП
та подати комісії на розгляд;
6.2
Комісії, створеній наказом по університету від 08.06.2017 р. №130,
розглянути пропозиції і подати на затвердження ректору проект змін до
показників рейтингового оцінювання діяльності НПП.
Відповідальні — проректор Каплун В.В. (контроль), директор НМЦУПФ
(виконання).
Термін виконання: до 10.09.2018 р.

7
Директору НМЦУПФ Моргулець О.Б. забезпечити складання Графіку
освітнього процесу на 2018-2019 н.р. та розкладу аудиторних занять згідно з
технологічною картою енергопостачання в період опалювального сезону. Для
цього разом з деканами факультетів забезпечити організацію освітнього процесу у
теплих зонах.

Відповідальні - директор НМЦУПФ (контроль), декани факультетів
(забезпечення)
Термін виконання: протягом навчального року.
8.
Деканам факультетів та завідувачам випускових кафедр забезпечити
проходження акредитації спеціальностей згідно Додатку А та усіх освітніх
програм, які не пройшли акредитацію у 2017-2018 н.р. і мають випускників влітку
2019 р., якщо зі сторони МОНУ не буде пролонгації терміну дії сертифікатів
спеціальності на освітні програми після 01.03.2019 р.
9.
Контроль за виконанням рішення покласти на проректора Гаркавенко С.С.

Голова Вченої ради

І.М. Грищенко

Секретар Вченої ради

Н.В. Первая

Додаток А
Табл. - Перелік напрямів підготовки, спеціальностей та освітніх програм, які
підлягають обов’язковій акредитації у 2018-2019 н.р.
Код і назва напряму
підготовки/спеціальності
6.051401 Біотехнологія
081
015
015

131

Право
Професійна освіта
(Дизайн)
Професійна освіта
(Технологія виробів
легкої промисловості)
Прикладна механіка

Відповідальний завідувач
Примітка
кафедри/ директор коледжу
Ступінь бакалавра
БШХ, Мокроусова О.Р.
Первинна акредитація
Ступінь магістра
ППП, Шморгун О.С.
Первинна акредитація
ПОСТ, Деркач Т.М.
Первинна акредитація
ПОСТ, Деркач Т.М.

Первинна акредитація

ПММ, Манойленко О.П.

Первинна акредитація

