
Рішення 

Вченої ради Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» 

протокол № 3 від 14 березня 2016 р. 

Про підсумки навчально-виховної роботи в університеті за 2015 рік 

Заслухавши та обговоривши звіт проректора Киричка П. О. «Навчально-

виховна робота в НТУУ «КПІ» у 2015 році», Вчена рада відзначає, що 

Департамент навчально-виховної роботи: 

продовжує здійснювати свою діяльність відповідно до «Стратегії 

розвитку НТУУ «КПІ» на 2012-2020 роки» та з урахуванням визначених 

рішеннями Вченої ради в 2015 році завдань; 

- забезпечує розробку й удосконалення нормативно-правової та 

методичної бази Університету в частині навчально-виховної роботи, 

імплементуючи положення нового Закону України «Про вищу освіту»; 

- значну увагу приділяє якісній організації навчально-виховного 

процесу, особливо в частині навчальної дисципліни студентів, безпечних умов 

навчання, патріотичного виховання, а також науково-творчої, спортивно-

оздоровчої, культурно-масової та соціальної роботи; 

- проводить системний моніторинг забезпечення реалізації академічних 

прав студентів як на рівні Університету, так і в підрозділах. Результати аналізу 

враховуються під час управління навчальним процесом; 

- здійснює постійний супровід студентів, переведених з ВНЗ АР Крим, 

Донецької та Луганської областей; 

- забезпечує системний контроль дотримання чинного законодавства 

щодо призначення студентам академічної стипендії; 

- координує та контролює реалізацію прав пільгових категорій 

студентів, зокрема учасників бойових дій, дітей учасників бойових дій, дітей, 

батьки яких загинули в АТО, внутрішньо - переміщених осіб тощо; 

- здійснює постійний супровід призначення іменних та персональних 

стипендій студентам Університету; 

- спрямовує свою роботу на розвиток міжнародної академічної 

мобільності студентів, аспірантів та викладачів Університету, головними 

джерелами й потужними чинниками розширення якої є міжнародні проекти та 

програми (подвійні дипломи, обміни, проекти «Erasmus +» тощо); 

- надає практичну допомогу факультетам, інститутам щодо реалізації 

прав студентів на академічну мобільність, готує та подає в національні пункти 

ЄС проекти в рамках міжнародної кредитної мобільності; 
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- приділяє значну увагу збільшенню участі аспірантів та викладачів 

Університету у проектах програми «Erasmus +»; 

- сприяє активному розвитку науково-творчих ініціатив студентів, 

залучаючи талановиту молодь до участі в гуртках, клубах за фахом та 

інтересами, міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, грантах, науково-практичних конференціях тощо; 

- проводить профорієнтаційну роботу з молоддю. Центр розвитку 

кар'єри Департаменту індивідуально співпрацює з роботодавцями та зі 

студентами щодо працевлаштування; 

- координує та вдосконалює діяльність Громадського формування з 

охорони громадського порядку НТУУ «КПІ» та інших структурних підрозділів, 

що забезпечують правопорядок в Університеті; 

- здійснює своєчасний військовий облік військовозобов'язаних та 

призовників університету; 

- розвиває інформаційний простір Університету. У структурі 

департаменту функціонує відділ забезпечення інформаційної діяльності -

Масмедійний центр. Відновлено роботу «Радіо КПІ», для чого розроблено та 

реалізовано технічне забезпечення, підсилено кадровий склад, вдосконалено 

концепцію мовлення. 

Вчена рада відзначає якісний рівень організації навчально-виховної 

роботи в Університеті у 2015 році, затверджує звіт проректора Киричка П. 

О. та ухвалює такі основні завдання на 2016 рік: 

1. Продовжити роботу щодо: 

- розроблення та вдосконалення нормативної та методичної бази 

Університету в частині навчально-виховної роботи відповідно до вимог нового 

Закону «Про вищу освіту»; 

- проведення системних заходів із підвищення рівня навчально-

виховної роботи в Університеті та забезпечення належних умов для навчання 

студентів; 

- вивчення думки студентства НТУУ«КШ» стосовно покращення 

навчального процесу в Університеті шляхом залученням студентів до участі в 

соціологічних дослідженнях, зокрема з використанням «Електронного 

кампусу»; 

- розроблення і впровадження спільно з Департаментом навчальної 

роботи механізму включення підсумків ректорського контролю залишкових 

знань студентів у систему семестрового контролю; 

- забезпечення соціального й нормативно-правового захисту, 

матеріальної підтримки та заохочення студентів, зокрема пільгових категорій, 

пільгових категорій, активного поширення інформації про іменні стипендії 

серед студентів НТУУ «КПІ»; 

- інтенсифікації міжнародного обміну, зокрема в рамках програми 

«Erasmus +», в тому числі через активне залучення до проектів факультетів та 

інститутів; 
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- розроблення в рамках реалізації Стратегії розвитку НТУУ «КПІ» 

концепції та заходів зі збільшення академічної мобільності студентів; 

- завершення робіт із розширення арт-простору «Вежа КПІ», 

обладнання суспільної платформи «Колізей», продовження та розширення 

практики студентських мистецьких проектів; 

- сприяння працевлаштуванню студентів, продовження практики 

проведення Ярмарків вакансій, профорієнтаційних виставок, презентацій, 

майстер-класів тощо; 

розвитку медійного простору Університету з активним залученням 

студентства. 

2. Продовжити координувати діяльність Громадського формування з 

охорони громадського порядку НТУУ «КПІ» та вдосконалювати роботу цього 

підрозділу, застосовуючи можливості сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

3. Спільно з Департаментом науки та інноватики, Департаментом 

навчальної роботи та Департаментом міжнародного співробітництва надавати 

інформаційну та організаційну підтримку конференцій, конкурсів і проектів, а 

також в отриманні наукових грантів з метою підвищення рівня науково-

технічної творчості та інноваційної діяльності студентів. 

4. Спільно з факультетами, інститутами та кафедрами: 
 

- продовжити роботу щодо аналізу та вдосконалення механізмів 

підвищення успішності та навчальної дисципліни студентів; 

- удосконалювати роботу інституту кураторства в Університеті з 

використанням досвіду іноземних ВНЗ, а також розширювати права кураторів 

академічних груп; 

- надавати консультації факультетам й інститутам з питань організації 

програм обміну та подвійного диплома; 

- сприяти навчально-науковій діяльності студентів, отриманню грантів 

та участі в стипендіальних програмах; 

- посилити роботу щодо залучення студентів до активної участі в 

гуртках, клубах, секціях наукового та навчального спрямування; 

- продовжити діяльність щодо ширшого залучення студентів до участі в 

мистецьких заходах, гуртках, клубах, спортивних секціях та змаганнях. 

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховної роботи в 

Університеті в 2015 році, обговорити на засіданнях учених рад інститутів і 

факультетів, на засіданнях кафедр стан і перспективи розвитку цього 

напряму діяльності та шляхи його удосконалення. 

 

М. 3.Згуровський                              

А. А. Мельниченко 

Голова Вченої ради НТУУ «KПI»  

 

Учений секретар НТУУ «КПІ» 



 


