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Організація навчального процесу на Львівській філії у 2019-2020 році проводилась у 

відповідності із Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету, Положенням 

«Про Львівську філію», Положенням про організацію освітнього процесу в університеті та 

іншими нормативними документами, що регулюють освітню діяльність. 

До складу факультету Львівської філії входить 4 кафедри: фундаментальних 

дисциплін, гуманітарної та соціально-економічної підготовки, рухомого складу та колії, 

транспортних технологій, дві з яких є випусковими. Навчальний процес забезпечується 46 

НПП (у тому числі – зовнішніми сумісниками), які обіймають 27,5 ставок НПП. 

Філія здійснює підготовку на денній та заочно-дистанційній формі навчання. По 

денній формі навчання підготовка здійснюється за чотрьма освітніми програмами, 

об’єднаними у дві спеціальності: 275 «Залізничний транспорт» (три освітні програми) та 273 

«Транспортні технології (на залізничному транспорті)» (одна освітня програма) 

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

підготовки висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту. У 2019-20 н.р на 

денній формі навчалося 235 студентів, на безвідривній – 345 студентів. Абсолютна 

успішність складає 95,6%, якісна – 52,5%. 

 Для залучення абітурієнтів до вступу на навчання у філії було проведено 

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

ліцеях технічного спрямування обласних центрів. Основним способом проведення 

профорієнтаційної роботи стала цільова реклама у соціальних мережах та подача рекламних 

оголошень у місцевих газетах. Результати профорієнтаційної роботи є задовільними оскільки 

контингент денної форми начання збільшився до 265 осіб, а безвідривної форми навчання – 

до 353 особи.  

Основним викликом 2019-2020 року стала пандемія коронавірусної хвороби і спричинена 

цим необхідність швидкого перелаштування на дистанційні методи навчання. Філія з даним 

викликом справилась. Після початку карантинних обмежень протягом 3-х днів на сервері 

Львівської філії була розгорнута власна система дистанційного навчання MOODLE і 

протягом місяця відбулося її наповнення першочерговим навчальним контентом, що 

дозволило якісно завершити семестр в умовах карантинних обмежень. 

Крім того, усі студенти заочно-дистанційної форми навчання підключені до системи» 

Лідер» базового університету і мають змогу освоювати сертифікований навчальний контент 

парарельно з навчальним контентом розробки викладачів Львівської філії.  

Проведення дистанційних занять контролювалось керівництвом кафедр та університету. 

Дистанційні заняття у другому семестрі 2019-2020 року проводились за біжучим розкладом з 

використанням програмного забезпечення Moodle, BigBlueButton, Zoom, Viber, Google 

Classroom та електронної пошти у синхронному та асинхронному режимі. Відомості про усі 

проведені заняття, переписка зі студентами, запрошення на конференції зберігалось 

викладачами та студентами. Запрошення на проведення он-лайн занять окрім студентів 

надсилалось також адміністрації філії. 

У теперішній час дистанційне навчання проводиться виключно у синхронному режимі з 

використанням платформи Moodle і систем відеоконференцзв’язку Zoom та BigBlueButton у 

строгій відповідності з розкладом занять. 

Також була освоєна і успішно реалізована концепція проведення державної підсумкової 

атестації у дистанційній формі з врахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України. 

 За результатами сесії у 2020 році з університету за власним бажанням, за невиконання 

умов конттракту та за академічну неуспішність відраховано 5 студентів денної форми 

навчання та 7 студентів безвідривної форми навчання.  

Протягом навчального року було проведено 10 засідань Вченої ради філії а також 

засідання кафедр де розглядались питання згідно затверджених планів. 



Основними завданнями на поточний навчальний рік щодо освітнього процесу поряд з 

організацією його проведення у строгій відповідності з нормативними документами є 

продовження наповнення системи дистанційного навчання MOODLE власним навчальним 

контентом та його сертифікація. 

Також запропоновано раціоналізувати структуру Львівської філії, про що на ім'я в.о. 

ректора університету був поданий відповідний рапорт. У рамках раціналізації структури 

пропонується об'єднати кафедри фундаментальних дисциплін та гуманітарної і соціально-

економічної підготовки а кафедру рухомого складу і колії розділити на дві. Це дасть змогу 

вирівняти кількість штатних одиниць кафедр і раціональніше розподілити навчальні 

предменти відпоідно до спеціалізацій.  

Запропонована штатна чисельність НПП кафедр відповідає сумарній штатній 

чисельності НПП Львівської філії 27,5 ставок станом на 16.11.2020 р. і на час реорганізації 

може бути відкоригована у залежності від фактичного контингенту студентів. 

Самостійна робота студентів проводилась у відповідності з навчальними програмами 

дисциплін. Основними складовими самостійної роботи були підготовка до аудиторних 

занять, виконання курсових проектів та курсових робіт, індивідуальних завдань та 

розрахунково-графічних робіт та інших видів, що передбачені навчальними програмами. 

Захист курсових проектів відбувався комісійно з використанням технологій дистанційного 

навчання та з дотриманням відповідних рекомендацій Міністерства освіти і науки України і 

внутрішніх наказів і розпоряджень адміністрації університету та філії.  

Основними завданнями на поточний навчальний рік є якісне виконання та котроль 

самостійної роботи студентів згідно навчальних програм дисциплін. 

За 2019 рік викладачами факультету Львівської філії всього опубліковано 19 статей, 

які проіндексовані у науково-метричних базах SCOPUS та WoS. 

За організацію виховної роботи на факультеті Львівської філії відповідає заступник 

декана з виховної роботи, який працює на громадських засадах, куратори академічних груп, 

старости та органи студенського самоврядування факультету і гуртожитку. Серйозних 

порушень трудової дисципліни протягом навчального року не було, студенти денної форми 

навчання до адміністративної та кримінальної відповідальності не притягались. Пандемія 

коронавірусної хвороби обмежила можливість проведення культурно-мистецьких заходів, 

які планувались. Спілкування на навчально-виховні теми велося з використанням соціальних 

мереж і груп у месенджерах. Тематика в основному була направлена на роз'яснення правил 

поведінки і запобігання поширенню коронавірусної хвороби. 

Позитивним досвідом проведення виховної роботи є запровадження інституту 

кураторів для груп заочно-дистанційної форми навчання, що значно сприяло покращенню 

організації освітнього процесу. 

Завданням на поточний навчальний рік є активізація спілкування з використанням 

соціальних мереж на актуальні серед студенської молоді теми. 

Разом із зазначеним вище в роботі філії мають місце такі недоліки: 

- не усі викладачі у повній мірі використовують можливості програмного 

забезпечення для дистанційного навчання; 

- мала кількість сертифікованих дистанційних курсів; 

- конфліктна ситуація зі студентом Гринівим Р.А., яка вийшла на рівень Міністерства 

освіти і науки. 

 

Директор Львівської філії     Болжеларський Я.В. 


