
Вчена рада Транспортного факультету Національного 

університету «Запорізька політехніка» 

22.02.2023 р.



2

Порядок денний

1. Про попередні підсумки зимової екзаменаційної сесії (заст. декана 
факультету А. Каплуновська)

2. Про затвердження плану роботи Вченої Ради транспортного 
факультету на весняний семестр 2022-2023 н. р. (декан О. Кузькін)

3. Про призначення стипендій студентам транспортного факультету 
(декан О. Кузькін)

4. Про задачі факультету у освітній та науковій діяльності на у 2023 році 
(декан О. Кузькін)

5. Різне
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Склад Вченої Ради транспортного факультету 
(разом 20 осіб)

НПП (75%) Здобувачі освіти (20%) Інші категорії (5%)

1. Олексій КУЗЬКІН
2. Алла КАПЛУНОВСЬКА
3. Сергій ТУРПАК
4. Георгій СЛИНЬКО
5. Ольга ДУДАРЕНКО
6. Сергій БЄЛІКОВ
7. Сергій БЕЖЕНОВ
8. Наталія ЄВСЄЄВА
9. Вадим КУБІЧ
10. Олександр СЛЮСАРОВ
11. Роман СУЩЕНКО
12. Лариса ВАСИЛЬЄВА
13. Олександр ТАРАСЕНКО
14. Олександр АРТЮХ
15. Роман СУХОНОС

1. Анастасія МАТВІЄНКО    (Т-310)
2. Кирил  СОБЕЩУК            (Т-811)
3. Євгеній ШЕВЧЕНКО        (Т-211)
4. Кирило ГОНЧАР              (Т-410)

1. Віктор АЛМАЄВ
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2. План роботи Вченої Ради на весняний семестр 2022-2023 навчального року
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3. Про призначення стипендій студентам транспортного 
факультету 
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4. Про задачі факультету у освітній та науковій діяльності у 2023 році

1. Забезпечення вимог чинних Ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності у 
частині кадрових вимог

2. Постійна реалізація внутрішніх процедур забезпечення якості освіти

3. Збільшення кількості публікацій у виданнях, що індексуються у НМБД Scopus та WoS

4. Участь науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти у програмах 
внутрішньої та міжнародної академічної мобільності

5. Впровадження англійської мови у освітній процес

6. Підтримання актуальності веб-сторінок кафедр на офіційному веб-сайті 
університету

7. Збільшення кількості здобувачів освіти, що беруть участь у наукових конференціях 
різного рівня
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Забезпечення вимог чинних Ліцензійних вимог провадження освітньої 
діяльності у частині кадрових вимог

1. Не менше 4-х досягнень за останні 5 років (п. 38 Ліцензійних 
умов).

2. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації 
освітньому компоненту: документ про освіту; присудження 
наукового ступеня; досвід професійної діяльності не менш ніж 5 
років; керівництво дисертацією на здобуття наукового ступеня; 
5 публікацій у фахових наукових виданнях  
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Постійна реалізація внутрішніх процедур забезпечення якості освіти:

1. Щорічне проведення опитувань стейкхолдерів (здобувачів освіти, викладачів, роботодавців) щодо 
якості змісту освітньої програми, викладання на освітній програмі, рівнем задоволеності освітнім 
процесом та його результатами

2. Щорічний перегляд змісту та окремих освітніх компонентів освітніх програм з урахуванням 
результатів опитувань з обговоренням на засіданні кафедри, Вченій Раді факультету, затвердженням 
освітніх програм на Вченій Раді університету

3. Щорічний перегляд змісту окремих освітніх компонент викладачами з урахуванням останніх 
досягнень науки і технологій у предметній галузі 

4. Залучення (по можливості) представників роботодавців до освітнього процесу та викладання окремих 
дисциплін

5. Висвітлення заходів щодо процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на сторінках 
кафедр на офіційному веб-сайті університету (результати опитувань, зустрічі з роботодавцями, 
відкриті лекції, практичні заняття на виробництві тощо). 
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Збільшення кількості публікацій у виданнях, що 
індексуються у НМБД Scopus та WoS

З 2023 року додатковими умовами до контрактів НПП, буде 
передбачено таку кількість наукових публікацій у фахових 
виданнях, що входять до НМБД Scopus та WoS (за 5 років):

1. Завідувач кафедри — 3 (професор) / 2 (доцент)

2. Професор — 4 (перші два роки 1, надалі 1 щорічно)

3. Доцент — 3 (перші два роки - 1, наступні 2 роки — 1, далі 1 за рік)

4. Старший викладач — 2 (перші чотири роки — 1, далі 1 за рік)
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Участь науково-педагогічних працівників та здобувачів 
освіти у програмах внутрішньої та міжнародної 
академічної мобільності

1. Участь у існуючих програмах індивідуальної академічної 
мобільності

2. Оформлення проєктів за програмами Erasmus+ особисто чи у 
консорціумі з партнерами

3. Де шукати: міжнародний відділ, проєктний відділ, DAAD 
(Німеччина), відкриті джерела (сайт СумДУ  Головна /  
Міжнародна діяльність / Програми академічної мобільності / 
Програми міжнародної академічної мобільності 
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Впровадження англійської мови у освітній процес

1. Розробка навчальних курсів вибіркової частини навчального 
плану освітніх програм англійською мовою.

2. Розробка та презентація протягом 2023 року навчальних 
матеріалів (конспект лекції, презентація, навчальні матеріали, 
обсяг — 1 лекція або 1 практична або 1 лабораторна роботи) 
англійською мовою щонайменше усіма викладачами, що мають 
сертифікат володіння англійською мовою на рівні В1/В2. 
Переважна аудиторія — студенти магістратури.
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Підтримання актуальності веб-сторінок кафедр на 
офіційному веб-сайті університету

1. Підтримання актуальності наповнення веб-сторінки у частинах: 
кадрового складу, розкладу занять, консультацій та іспитів, 
списку наукових публікацій.

2. Особливу увагу звернути на розділ «Новини», забезпечивши 
публікацію у цьому розділі щонайменше 2 новин протягом 
кожного місяця. 
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Збільшення кількості здобувачів освіти, що беруть 
участь у наукових конференціях різного рівня

1. Університетська конференція «Тиждень науки»

2. Всеукраїнські та міжнародні конференції із залученням 
студентів

3. Публікація тез за участю студентів

4. Участь у конкурсах студентських наукових робіт та 
всеукраїнських студентських олімпіадах (після поновлення 
проведення)
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РІЗНЕ

1. Прохання взяти участь у онлайн-курсі «Правила поводження з 
вибухонебезпечними предметами» (принаймні по одному 
викладачу або співробітнику з кожної кафедри). Після 
проходження курсу надається сертифікат. Кінцевий термін 
проходження — 15.03.2023 р.  Онлайн-курс безкоштовний, 
складається з п’яти коротких уроків і висвітлює головні питання 
про вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними. 

Посилання:  
https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:eef+EEF-033+dec2022/course/  

https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:eef+EEF-033+dec2022/course/
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РІЗНЕ

2. До   10.03.2023 необхідно розробити та затвердити завдання 
ректорських контрольних робіт за УСІМА навчальними 
дисциплінами, що викладалися у осінньому семестрі, з 
формами контролю «екзамен» або «диференційований залік».

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ РКР — 10.04.2023 р. — 21.04.2023 р.

ПОДАННЯ ЗВІТУ ДО НМВ — до 28.04.2023 р.
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РІЗНЕ

3. В Запорізькій політехніці стартують курси для вступників у 
магістратуру.

 😎 Підготовчі курси для вступу у магістратуру з англійської мови 

 💰 Вартість: 1000 гривень (за весь період навчання за один предмет)

 📆 Тривалість курсів: з 1 березня по 31 травня

 ⏰ Тривалість заняття: з 16:30 до 19:20

Реєстрація за посиланням (https://bit.ly/41cgOrr ).

https://bit.ly/41cgOrr
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РІЗНЕ

4. Нагадування про проведення адміністративно-громадського 
контролю з охорони праці, БЖД та пожежної безпеки 

03.03.2023 р.
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Дякую за увагу!!! 
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