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Заслухавши і обговоривши доповідь завідувача кафедри проф. Долі В.К. 

«Про роботу кафедри транспортних систем і логістики» Вчена рада Університету 
визначає наступне: 

Кафедра проводить освітню, методичну, наукову і виховну діяльність у 2-х 
напрямках підготовки (транспортні технології  і  менеджмент) за чотирма 
спеціальностями: транспортні системи, організація перевезень та управління на 
транспорті, організація і регулювання дорожнього руху і логістика.  
 Навчальний процес на кафедрі проводиться за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр» за всіма чотирма спеціальностями.  
В цілому освітня діяльність кафедри відповідає вимогам Міністерства освіти і 
науки України. Програма підготовки бакалаврів за напрямками транспортні 
технології  і  менеджмент (логістика) отримали міжнародну європейську 
акредитацію (вперше серед ВУЗів України). 
 Кадровий склад кафедри: 3 д.т.н., професори, 12 к.т.н., доценти, 1 старший 
викладач, 11 асистентів. Питома вага викладачів зі вченими ступенями та 
званнями відповідає середнім показникам по Університету. Але середній вік 
викладачів суттєво нижче ніж в Університеті.  
 В Університеті працює Спеціалізована Вчена рада із захисту докторських та 
кандидатських дисертацій за 2-ма науковими спеціальностями  (Транспортні 
системи та Ергономіка). На кафедрі більш десяти років ефективно працює 
докторантура та аспірантура за вказаними спеціальностями. За останні 3 роки 
співробітниками кафедри захищено 1 докторська та 3 кандидатських дисертації. 
 Вже декілька років на кафедрі успішно працює Лабораторія ергономічних 
досліджень. За останні 3 роки студенти кафедри завоювали 7 місць на 
Всеукраїнських олімпіадах за спеціальностями підготовки, отримали 4 призових 
місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.  
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 У роботі кафедри є наступні недоліки: 
- Недостатньо ефективно організована робота щодо впровадження дистанційного 
навчання. Отримали відповідні сертифікати 55% викладачів (в середньому по 
Університету 62 %). 
- Навчально-методична документація не в повній мірі відповідає акредитаційним 
вимогам. 25% навчальних та робочих програм дисциплін кафедри потребують 
перевидання. 
- Не приділяється належної уваги профорієнтаційній роботі. Зокрема недостатньо 
використовуються сучасні засоби інформація та реклами. Не спостерігається 
стабільність контингенту абітурієнтів. 
- Недостатньо результативно  ведеться наукова робота  на міжнародному рівні. 
Кафедра  не має договорів на роботу у освітніх та науково-дослідних програмах 
інших країні зокрема Європейського союзу. 
- Міжнародна  європейська  акредитація напрямків підготовки транспортні 
технології  і  менеджмент (логістика) отримана  лише на рік. Необхідна робота 
щодо продовження дії цієї акредитації. 
- Існують недоліки у організації студентської наукової роботи. Зокрема студенти 
не приймають участь у наукових конференціях за межами Університету. 
 Вчена рада Університету постановляє: 
1. Роботу колективу кафедри  транспортних систем і логістики з навчально-
виховної, науково-дослідної роботи вважати задовільною. 
2. Розробити заходи спрямовані на зростання контингенту абітурієнтів із 
використанням сучасних засобів інформування, сайту кафедри. Довести набір 
студентів до економічно обґрунтованої кількості. 

 Термін виконання:15.07.2015 р. 
3. Розробити та затвердити на засіданні кафедри додаткові заходи щодо 
впровадження у навчальний процес системи дистанційного навчання студентів. 

Термін виконання: 1.07.2015 р. 
4. Забезпечити розробку навчальних та робочих програм дисциплін кафедри, 
навчально-методичної документації відповідно до вимог акредитації 
спеціальностей. 

Термін виконання: 1.09.2015 р. 
5. Забезпечити розширення міжнародних зв’язків у науковій діяльності кафедри. 
Підготувати та подати пропозиції щодо участі кафедри освітніх програмах 
Європейського союзу Erasmus+, науково-дослідних та інноваційних програмах 
Європейського союзу HORIZON 2020. 

Термін виконання: 1.12.2015 р. 
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