
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА

ДИЗАЙНУ
від 29.06.2017 р.

Звіт про результати роботи навчальних підрозділів Університету у 2016-2017 
н.р. та їх готовності до нового навчального року

У період з 29.05.2017 р. по 23.06.2017 р. співробітниками НМЦУПФ на чолі з 
директором центру в співпраці з деканами факультетів, директорами ННІСТН і 
коледжів та завідувачами кафедр здійснено перевірку роботи кафедр та коледжів у
2016-2017 н.р. та їхньої готовності до роботи в новому навчальному році. Особлива 
увага зверталася на виконання: прогарами «Забезпечення якості підготовки 
фахівців в КНУТД»; плану роботи кафедр та коледжів, плану підвищення 
кваліфікації НПП; оновлення освітніх програм, інформаційних пакетів 
спеціальностей та навчальних програм дисциплін нового навчального року; 
готовності до виконання ліцензійних умов щодо кадрового забезпечення освітніх 
програм, які вступають в силу з 01.09.2017 р.

В результаті виявлено, що найбільшої уваги щодо забезпечення якості 
підготовки фахівців потребують такі питання: акредитації магістерських освітніх 
програм; організація практичної підготовки фахівців; покращення якості НМК 
дисциплін у МСОП, зокрема для іноземних студентів; посилення мотивації 
студентів до науково-дослідної діяльності; розвиток іншомовної освіти та 
англомовних освітніх проектів; оцінка якості викладання очима студентів.

Заслухавши інформацію проректора Гаркавенко С.С. про результати роботи 
навчальних підрозділів -  кафедр та коледжів Університету у 2016-2017 н.р. та їх 
готовність до нового навчального року вчена рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію проректора Гаркавенко С.С. про результати звітів кафедр та 
коледжів за 2016-2017 н.р. взяти до відома.

2. Виконання плану роботи кафедр та коледжів у 2016-2017 н.р. та готовність 
навчальних підрозділів до нового навчального року вважати задовільними.

3. Активізувати діяльності навчальних підрозділів Університету щодо 
виконання пунктів програми «Забезпечення якості підготовки фахівців», які 
потребують особливої уваги сьогодення, а саме:

3.1. Активізувати роботу кафедр щодо завершення формування інформаційних 
пакетів спеціальностей та їх розміщення на сайті Університету. Директору НМЦУПФ 
Моргулець О.Б. подати службову записку ректору про наявність інформаційних 
пакетів на сайті Університету та повноту і якість їх наповнення.

Відповідальні -  декани факультетів, директор НМЦУПФ.
Термін виконання -  до 05.07.2017р.
3.2. Для підвищення якості навчально-методичного забезпечення дисциплін 

та інших навчальних модулів завідувачам кафедр:
3.2.1. Посилити роботу НПП щодо розвитку інтерактивних та віртуальних 

методів навчання та забезпечення НМК дисциплін, особливо для студентів заочно- 
дистанційної форми навчання, відеофільмами(роликами), які демонструють реальні 
виробничі процеси. Розробку відеоматеріалів НМК включити у план роботи 
кафедри на 2017-2018 н.р.



3.2.2. Посилити контроль за діяльністю НПП щодо розробки НМК дисциплін 
для іноземних студентів російською мовою. Забезпечити переклад усіх необхідних 
дисциплін до початку навчального семестру -  01.09.2017р.

3.2.3 Забезпечити оновлення банку контрольних завдань для оцінювання 
залишкових знань студентів -  ректорського контролю.

Відповідальні -  декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін виконання -  до 01.01.2018р.(п.3.2.1, 3.2..3)
3.3. Для активізації науково-дослідної роботи студентів деканам факультетів 

та завідувачам випускових кафедр:
3.3.1 Поширювати позитивний досвід отримання реальних замовлень від 

підприємств на виконання курсових та дипломних проектів/робіт.
3.3.2 Стимулювати публікаційну активність студентів магістратури та їх 

участь у міжнародних конференціях з доповідями іноземною мовою шляхом 
активного долучення студентів до роботи у наукових гуртках та школах.

3.3.3 Поширювати практику отримання зовнішньої рецензії на випускну 
магістерську роботу з підприємств -  баз переддипломної практики або акту 
впровадження пропозицій студента.

Відповідальні  -  декани факультетів.
Термін виконання -  постійно.
3.4. Враховуючи зростання наставницької складової в кураторській роботі та 

з метою посилення ролі інституту кураторства у виховній роботі студентів 
запровадити регулярні семінари з підвищення кваліфікації кураторів.

Відповідальні -  помічник проректора з виховної роботи.
Термін виконання -  постійно.
3.5. Провести опитування студентів на предмет з’ясування рівня якості 

викладання навчальних дисциплін вільного вибору студента використовуючи 
можливості МСОП для цього розробити електронну анкету «ДВРЗК очима 
студента».

Відповідальні -  директор НМЦУПФ, заст. директора ННІСТН
Термін виконання -  до 01.10.2017р.
4. Керуючись рекомендаціями МОН України (лист № 1/9-126 від 13 березня 

2015 р.) щодо особливостей організації освітнього процесу встановити 
максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного 
працівника на 2017-2018 н.р. у розмірі 675 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.

Відповідальні -  директор НМЦУПФ (контроль), завідувачі кафедр (розподіл)
Термін виконання: до 25.08.2017 р. (уточнення навантаження і розподілу)
5. Актуалізувати показники рейтингового оцінювання діяльності НПП на

2017-2018 н.р. Для цього:
5.1.Деканам факультетів до 10.07.2017 р. подати пропозиції щодо 

удосконалення показників та механізму рейтингового оцінювання діяльності НПП 
та подати комісії на розгляд;

5.2. Комісії створеній наказом по університету від 08.06.2017 р. №130 
розглянути пропозиції і подати на затвердження ректору проект змін до анкети 
рейтингового оцінювання діяльності НПП.

Відповідальні -  проректор Каплун В.В. (контроль), директор НМЦУПФ
Термін виконання: до 10.09.2017р.



6. Директору НМЦУПФ Моргулець О.Б. забезпечити складання Графіку 
освітнього процесу та розкладу аудиторних занять осіннього семестрі 2017-2018 
н.р. згідно з технологічною картою енергопостачання в період опалювального 
сезону. Для цього разом з деканами факультетів забезпечити:

6.1. Розміщення кафедр, що знаходяться у корпусі №1, 2, 4 у теплих зонах 
згідно з технологічною картою енергопостачання.

6.2. Облік і контроль проведення самостійної роботи студентами у листопаді 
2017 р. через електронний журнал та роботи НПП через графіки консультування; 
контроль дотримання технологічних карт завантаженості аудиторного фонду в 
період зимової екзаменаційної сесії та навчального процесу в лютому-березні 2018 р.

Відповідальні -  директор НМЦУПФ (контроль), декани факультетів (забезпечення)
Термін виконання: протягом навчального року
7. Деканам факультетів та завідувачам випускових кафедр забезпечити 

проходження акредитації спеціальностей згідно з табл. 1 та усіх освітніх програм 
другого (магістерського) рівня вищої освіти, випуск яких відбудеться у грудні 2017 р.

Табл. 1 -  Перелік напрямів підготовки, спеціальностей та освітніх програм які
підлягають акредитації у 2018 році

Код і назва напряму підготовки/спеціальності Випускова
кафедра

Примітка

6.030505 Управління персоналом та 
економіка праці

Мн Первинна акредитація

6.050501 Прикладна механіка ПММ Первинна акредитація
6.050503 Машинобудування ПММ Первинна акредитація
6.050701 Електротехніка та 

електротехнології
ЕЕТ Первинна акредитація

6.010104 Професійна освіта (Технологія 
виробів легкої промисловості)

ПМПН Чергова акредитація

6.010104 Професійна освіта (Метрологія, 
стандартизація та сертифікація)

ПМПН Чергова акредитація

6.030401 Правознавство ГП Чергова акредитація
6.030502 Економічна кібернетика ЕКМР Чергова акредитація
6.120201 Фармація ПФ Чергова акредитація

123 Комп ’ютерна інженерія 
(ступінь магістр)

ІКТ та ФД
ФРІ1Т

Чергова акредитація

8. Директорам коледжів Університету забезпечити ліцензування 
спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти згідно з табл. 2.
Табл. 2 -  Спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти схвалені 
вченою радою для ліцензування в коледжах_______ ____________________________

Назва ВСП Шифр та назва 
спеціальності

Назва освітньої програми

Коледж КНУТД 073 Менеджмент Менеджмент домашнього 
господарства

Чернігівський промислово- 
економічний коледж КНУТД

133 Галузеве 
машинобудування

Машинобудування в хімічній 
промисловості

Львівський коледж легкої 
промисловості КНУТД

182 Технології легкої 
промисловості

Конструювання та технології 
швейних виробів

9. Контроль за виконанням рішення поклйсти на проректора Гаркавенко С.С.

Ректор ^  V /  /У  1-М. Грищенко

Вчений секретар Вченої ради /  /  ЛЯКІР.л Н.В. Первая


