
РІШЕННЯ 

Вченої Ради Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка Лазаряна з питання «Звіт про роботу Львівської філії 

університету за 2016-17 навчальний рік» 

від 30.10.2017 р. 

За звітний період філією проведено чималий обсяг робіт з виконання основної задачі – 

підготовки висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту. У 2016-17 н.р на 

денній формі навчалося 202 студенти, на безвідривній - 421  студент. На 1 жовтня 2017 р. 

контингент денної форми склав 202 студенти, що граничить з можливістю існування 

факультету. 

Для залучення абітурієнтів до вступу на навчання у філії було проведено 

профорієнтаційну роботу в районних центрах, де є залізничні вузли, у середніх школах і 

ліцеях технічного спрямування обласних центрів. Розроблено, надруковано та 

розповсюджено рекламні оголошення. 

По денній формі навчання зараховано 53 студенти (у 2016 році випущено 45 студентів). 

По безвідривній формі навчання на 1 курс зараховано 112 осіб . 

Протягом навчального року було проведено 10 засідань Вченої ради філії, де розглядались 

питання згідно до затверджених планів. 

У 2016-17 навчальному  році співробітниками філії захищено 1 докторську  та 2 

кандидатські дисертації. За звітний період штатними викладачами філії опубліковано 42 

публікації у фахових виданнях, з них 6, що входять до наукометричних баз даних  Scopus та 

Web of Science . 

У 2016 році була завершена одна держбютжетна  тема та  шість госпрозрахункових робіт.  

Лекції, які читаються молодими викладачами, відвідуються завідувачами кафедр та 

досвідченими науково-педагогічними працівниками.  

Впродовж навчального року регулярно проводились засідання кафедр згідно до 

затверджених планів. На засіданнях розглядались питання системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти, звіти викладачів про навчально-методичну та науково-дослідну 

роботу. 

Наказом №90 від 07.10.16 р. про введення в дію Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти та передбачено включення до системи забезпечення якості 

(електронний ресурс MOODLE) всі підрозділи. З цього питання проводиться робота і 

викладачі філії з багатьох дисциплін працюють спільно з викладачами базових кафедр. 

За звітний період проводились відкриті лекції:по кафедрі ФД 4; ГСЕП – 4, ТТ – 4, РС і 

колії – 6. 

Господарською частиною філії виконані необхідні роботи по підготовці до навчального 

процесу та зими, реалізовано ряд заходів з економії енергоресурсів.  

Заслухавши та обговоривши доповідь директора філії доц. Болжеларського Я.В. Вчена 

Рада ВИРІШИЛА: 

1. Роботу Львівської філії університету вважати задовільною. 

2. Керівництву філії особливу увагу звернути на проведення профорієнтаційної роботи, у тому 

числі у Чернівецькому та Вінницькому транспортних коледжах. 

Відповідальні: декан факультету, директор філії. 

Термін: листопад 2017 р. – червень 2018 р. 

3. Науково-педагогічним працівникам філії активізувати роботу по підготовці наукових 

публікацій, що індексуються у науково-метричних базах даних Scopus та Web of Science. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 

Термін: упродовж року. 

4. Господарському персоналу філії забезпечити розробку та реалізацію заходів з подальшого 

скорочення витрат енергоресурсів. 

Відповідальні: зав. господарством, директор філії. 

Термін: упродовж року. 


