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НАВЧАЛЬНОКОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
у м. Івано-Франківськ
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истемний підхід до професійної підготовки
спеціалістів визначає необхідність єдності всіх
компонентів сучасного навчального процесу,
визнання безперервного інтелектуального і професійного розвитку особистості впродовж цілого життя.
Перед вищою освітою відкриваються принципово
нові перспективи, пов’язані з розробкою стратегічних
напрямів розвитку, вдосконаленням мережі вищих
навчальних закладів, структури, змісту та технологій
підготовки фахівців до професійної діяльності у
різних сферах.
Створення структурних підрозділів університетів,
налагодження інтеграційних зв’язків між закладами
освіти свідчить про реалізацію такого важливого методологічного завдання сучасної вищої школи, як безперервність освіти.
Із метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для Івано-Франківського регіону, наближення підготовки до місця проживання студентів, у тому числі й надання можливості найкращим випускникам коледжів продовжити навчання в Національному
транспортному університеті за спорідненими спеціальностями, відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 29.10.2007 р. № 947 та наказу Національного транспортного університету від 23.11.2007 р. № 418
на базі Івано-Франківської філії Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету був
створений Навчально-консультаційний центр НТУ в
м. Івано-Франківську. Керівником НКЦ НТУ в м. ІваноФранківську призначений доцент, кандидат технічних
наук Василь Степанович Скрипник.
На сьогодні Навчально-консультаційний центр НТУ
в м. Івано-Франківську здійснює освітню діяльність із
надання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог
до бакалавра. Студенти НКЦ навчаються за такими напрямами підготовки:
– 6.030503 «Економіка підприємства»;
– 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний
транспорт)».
Основними напрямами діяльності НКЦ у м. ІваноФранківську є:
– забезпечення потреб у фахівцях місцевого ринку
праці та наближення місця навчання студентів до їх
місця проживання;

– організація та проведення освітньої діяльності
включає навчальну, науково-методичну, виховну,
культурну, видавничу діяльність відповідно до вимог
чинного законодавства України та Болонської декларації;
– організація наукових та методичних конференцій, семінарів, курсів;
– здійснення фінансово-економічної, господарської роботи.
Першочерговим завданням роботи структурного
підрозділу є підготовка кваліфікованих фахівців для
забезпечення потреб регіону та країни, підтримки
процесу реформ, формування у спеціалістів наукового світогляду, творчого мислення, високих моральних
якостей і національної свідомості. Тому випускників
заохочують до активної творчої професійної та
соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку; розвивають у них уміння самостійно
здобувати нові знання, аналізувати та коригувати
зроблене, оцінювати історичні та сучасні процеси і
проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, обґрунтовувати нові організаційно-господарські
форми розв’язання економічних суперечностей, виконувати свої функціональні обов’язки відповідно до
вимог чинного законодавства; формують та підтримують високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності; розвивають уміння
приймати професійні рішення з урахуванням їхніх
соціальних наслідків.
Одним із важливих завдань діяльності адміністрації є формування і розвиток інформаційного навчального середовища навчально-консультаційного
центру на основі впровадження інформаційно-комунікаційних систем і технологій. Удосконалення організації навчального процесу у структурному підрозділі університету здійснюється на засадах індивідуалізації, створення умов для самоосвіти студентів, осмисленого визначення своїх можливостей, життєвих
цілей, стимулювання прагнення до самореалізації у
сфері професійної діяльності на засадах взаєморозуміння та взаємоповаги, налагодження тісної співпраці
викладача та студента.
Навчання відбувається як за традиційною
схемою, так і з застосуванням новітніх освітянських
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ародився 27 липня 1963 р. у с. Марсередовища. Проявляє знання і вміння
кова Богородчанського району
практично використовувати інноІвано-Франківської області.
ваційні освітні методики та технології
У 1986 р. з відзнакою закінчив
реалізації творчого потенціалу особисЛьвівський ордена Леніна політехнічтості викладача. Має власні системні
ний інститут імені Ленінського комсонапрацювання з питань організації
молу. Працював викладачем механічнавчального процесу.
них дисциплін Роменського індустУ 2006 р. захистив кандидатську
ріального технікуму.
дисертацію за темою «Система еколоУ Надвірнянському коледжі прагічного моніторингу та заходи стабіцює з 1993 р., з 2001 р. — заступник дилізації стану довкілля Надвірнянського
ректора з навчальної роботи. У 2008 р.
нафтогазопромислового району» зі
СКРИПНИК
був призначений керівником Навчаль- Василь Степанович спеціальності 21.06.01 «Екологічна безно-консультаційного центру НТУ.
пека» на здобуття вченого ступеня канВ. С. Скрипник має ґрунтовну нау- Керівник центру. Заступник дидата технічних наук. Бере активну
ково-теоретичну та методичну підгоучасть у проведенні науково-практичдиректора з навчальної
товку, добре знає психологічні особлиних конференцій, форумів тощо, де
роботи Надвірнянського
вості студентів, уміло використовує певиступає з доповідями з питань
коледжу НТУ. Кандидат
дагогічні знання та навчально-виховні
екобезпеки. Опублікував понад 35 наутехнічних наук, доцент
аспекти в організації навчального прокових та навчально-методичних праць.
цесу. Володіє науковими знаннями, усвідомлює сучасні Залучає викладачів та студентів до активної науковопріоритети в освіті, оперує освітніми технологіями.
пошукової діяльності. У 2002–2007 рр. був головою обЯк керівник структурного підрозділу НТУ надає ласного методичного об’єднання заступників дирекфахову допомогу науково-педагогічним (педагогічним) торів з навчально-виробничої роботи ВНЗ І–ІІ рівнів
працівникам у організації та методичному забезпечен- акредитації Івано-Франківської області. З 2013 р. —
ні занять. Розробляючи навчальні плани і програми, голова обласного методичного об’єднання заступставить за мету вдосконалити навчально-виховний ників директорів з навчальної роботи ВНЗ І–ІІ рівнів
процес підготовки фахівців.
акредитації Івано-Франківської області.
В. С. Скрипник докладає багато зусиль для зміцНагороджений Почесною грамотою Міністерства
нення навчально-матеріальної бази, організації нав- освіти і науки, молоді та спорту України, неодноразочальної роботи, розширення напрямів підготовки в во за високі досягнення у праці був нагороджений
підрозділі, значного пожвавлення педагогічної діяль- грамотами Івано-Франківської обласної державної
ності викладачів. Багато працює над підвищенням адміністрації та Івано-Франківської обласної ради,
фахового рівня, педагогічної майстерності, постійно Надвірнянської державної адміністрації та Надвірдоповнює багаж знань з інформаційного інтернет- нянської районної ради.

технологій. Завдяки цьому студенти опановують
спеціальності на високому рівні, що відповідає вимогам вітчизняної вищої школи та європейським стандартам.
Навчально-методичне забезпечення відповідає
сучасним вимогам та узгоджене з програмами навчальних дисциплін Національного транспортного
університету.
Підготовка фахівців гармонійно поєднує теорію з
практикою, а саме — практичні й лабораторні заняття
із застосуванням новітніх інформаційних технологій
та сучасних технічних засобів навчання. У Концепції
підготовки фахівців сформульовано стратегічну мету
освіти, завдання щодо її досягнення, відображено необхідність підготовки висококваліфікованих спеціалістів для належного сучасного забезпечення транспортної та економічної галузей держави.
Навчальний процес забезпечують більше 30 науково-педагогічних працівників, серед яких є науковці
Національного транспортного університету, а також

наукові працівники та провідні фахівці Івано-Франківської області, семеро з них — доктори наук (професори), 18 — кандидати наук, що відповідає нормативу
на рівні ліцензійних умов надання освітніх послуг щодо підготовки бакалавра.
До викладання дисциплін циклу практичної підготовки залучені провідні спеціалісти-практики ІваноФранківської області, які мають низку професійних
здобутків (патенти, винаходи, нагороди).
Провідні представники науково-педагогічного персоналу мають наукові ступені та вчені звання, значний
досвід і стаж роботи у вишах IV рівня акредитації, стаж
практичної роботи та базову освіту, яка відповідає
профілю дисциплін, що викладаються.
Викладання дисциплін ведеться з огляду на попередню практичну й наукову діяльність викладачів,
їхню спеціалізацію, інтереси та напрями наукових
досліджень. Викладачі здійснюють роботу за такими
напрямами діяльності: навчальна, навчально-методична, науково-дослідна, виховна та профорієнта-

207

НАЦІОНА ЛЬНИЙ
ТРАНСПОР ТНИЙ УНІВЕР СИТЕТ

Практичні заняття студентів

ційна. Вони займаються постійним удосконаленням
навчально-методичного забезпечення, науковими
дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників.
Результати науково-дослідної роботи знаходять
відображення в численних публікаціях у наукових виданнях, навчально-методичних матеріалах. Викладачі
беруть активну участь у науково-практичних конференціях НТУ, міжвузівських семінарах та науково-теоретичних конференціях.
Основною метою навчальної роботи викладачів є
постійне вдосконалення педагогічної майстерності,
методології системного підходу до проведення всіх
видів навчальної роботи.
Відповідно до цього діяльність зосереджена на:
– вдосконаленні кредитно-модульної системи навчання і контролю знань;
– подальшому аналізі робочих навчальних програм, що викладаються з метою розширення міжпредметних зв’язків, максимальної профільованості
курсів до майбутньої спеціальності студентів;
– широкому впровадженні самостійної роботи
студентів, проблемних методів навчання та інших методів активізації навчального процесу;
– постійному оновленні лекційного демонстраційного експерименту, створенні та широкому
використанні наочних матеріалів і технічних засобів
навчання.
Для активізації навчального процесу, підвищення
мотивації студентів до набуття якісних знань, розвитку розумової діяльності, логічного мислення,
ключових компетенцій у навчальний процес впроваджуються:
– мультимедійні комплекси при подачі лекційного
матеріалу;
– лабораторні роботи, навчально-лабораторна
практика;
– демонстраційні лекційні досліди.
Розроблені тестові завдання, впроваджені в навчальний процес як засоби діагностики для визначення
рівня засвоєння матеріалу (тестових колоквіумів та
іспитів).
Для роботи у державних екзаменаційних комісіях
залучаються провідні високопрофесійні економістипрактики, керівники фінансово-економічних установ
області, а також керівники автотранспортних підпри-

ємств Івано-Франківського регіону. Все це в комплексі
забезпечує необхідну якість навчально-методичного та
наукового процесу в Івано-Франківському НКЦ НТУ.
Крім того, безпосередню участь в організації та забезпеченні навчального процесу беруть методисти
навчального відділу, бібліотекарі, лаборанти, інженер з
обчислювальної техніки, господарська служба.
Під керівництвом заступника керівника Навчальноконсультаційного центру П. І. Федунківа злагоджено
працює навчально-методичний відділ, де забезпечують чітку організацію навчального процесу методисти М. М. Федишин, М. В. Мазуренко та інженер
М. М. Максимюк.
Із урахуванням сучасних умов та перспектив діяльності НКЦ НТУ в м. Івано-Франківську розроблено
перспективний план розвитку, який зумовлює шляхи
вдосконалення навчально-виховного процесу, матеріальної бази, кадрового забезпечення тощо.
Із метою покращення матеріально-технічної бази
проведені комплексні заходи, про що свідчать, зокрема, свідоцтво про право власності на нерухоме майно
та державний акт на право постійного користування
земельною ділянкою, масштабні роботи з капітального
ремонту низки приміщень та споруд, які використовуються в навчальному процесі. У НКЦ функціонують
11 навчальних кабінетів, п’ять навчальних лабораторій
та одна потокова лекційна аудиторія, які дозволяють
виконувати навчальні плани на 100%. Обладнано дві
лабораторії комп’ютерної техніки. Для впровадження
інноваційних технологій у навчальний процес використовуються мультимедійні проектори. Наявні
кабінети забезпечені необхідними меблями, інвентарем, технічними засобами навчання, що дає змогу
проводити на належному рівні теоретичні та практичні заняття.
На базі НКЦ створена нова комп’ютерна лабораторія і, завдяки сучасному мережевому обладнанню,
організований доступ до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi, користуючись якою студенти отримують доступ до мережі не тільки у комп’ютерному
класі, а й за його межами. Також у зв’язку зі збільшенням швидкості Інтернету стало можливим використання сучасного комунікаційного програмного
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забезпечення, а саме Skype. Створена інтернетсторінка, де висвітлюється інформація для викладачів та студентів.
Для викладання нормативних курсів використовують технічні засоби навчання із застосуванням
оновлених ПЕОМ, сформованих у мережу, що дозволяє послуговуватися ними максимально ефективно. У
навчальному процесі також використовують інтерактивні методи навчання із широким застосуванням
технічних засобів та ІТ-технологій. Студенти мають
змогу користуватися сучасним програмним забезпеченням, зокрема пакетами прикладних програм COMPAS 3D, STATGRAF, LINDO, ППП ЛП, 1C, «ПАРУС» та
ін. До послуг студентів є додаткові курси (іноземна мова (бізнес-курс), 3-D моделювання, комп’ютерні технології в економіці (1С-бухгалтерія, САПР-технолог), що
підвищує конкурентоспроможність випускників на
сучасному ринку праці.
Ще одним напрямом забезпечення практичних
навичок студентів напряму «Транспортні технології» є лабораторії будови автомобіля та технічної
експлуатації засобів автомобільного транспорту. В
них за допомогою спеціалізованого обладнання
створюється практичне підґрунтя набутих теоретичних знань для забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів.
Навчально-методичне забезпечення відповідає
сучасним вимогам та узгоджене із програмами навчальних дисциплін Національного транспортного
університету.
Проводиться робота щодо постійного впровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання; створення електронних навчально-дидактичних посібників; оновлення прикладного програмного
забезпечення навчальних курсів.
До послуг студентів бібліотека з читальною залою
на 35 посадкових місць (книжковий фонд — понад
10 тис. примірників та електронні носії інформації).
В читальному залі зроблений капітальний ремонт із
облаштуванням комп’ютеризованих робочих місць.
Щорічно до фонду бібліотеки надходить понад вісім
видів періодичних видань. Це забезпечує необхідні
умови для навчання, розвитку особистості та са-
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мостійної роботи студентів і в цілому відповідає
ліцензійним вимогам. У бібліотеці створені всі належні умови для вільного доступу до пошуку та отримання необхідної інформації. Активно ведеться
робота щодо створення електронної бібліотеки навчальних та методичних матеріалів (у тому числі на
електронних носіях), додатково виведений канал
доступу до швидкісного Інтернету. Ці нововведення
роблять бібліотеку інформаційним та навчальним
центром, який сприяє вирішенню таких завдань, як
інформаційне та методичне забезпечення навчального процесу, систематичне ознайомлення студентів
із різними носіями та видами інформації, аналіз та
вивчення інформаційних потреб користувачів
бібліотеки та їх задоволення. Повноцінне функціонування та виконання покладених на бібліотеку
функцій забезпечують бібліотекарі М. Р. Шутка та
М. В. Щепківська.
Оперативний контроль за матеріально-технічним забезпеченням навчального закладу здійснює
І. І. Сахній. Ведення бухгалтерського обліку фінансовогосподарської діяльності покладено на бухгалтера
А. М. Шпинту. Підготовка статистичних звітів, ведення документації щодо поновлення, відрахування,
переведення студентів згідно з відповідними наказами та загалом ведення ділової документації забезпечує секретар Н. В. Пицюк.
Навчально-консультаційний центр НТУ в м. ІваноФранківську відіграє важливу роль в освітній сфері
Прикарпаття, гідно конкурує з іншими ВНЗ та підтримує високий стандарт освітніх послуг, встановлений
Національним транспортним університетом. Імідж
навчального закладу з досвідом підготовки економістів та інженерів із транспорту сформований завдяки
високопрофесійному професорсько-викладацькому
складу та постійному оновленню матеріально-технічної бази. А підготовка в ньому висококваліфікованих
економістів та інженерів завжди буде актуальною у
регіоні, оскільки економічний потенціал ІваноФранківщини у поєднанні з вигідним географічним
розташуванням створює сприятливі умови не тільки
для ефективної підприємницької діяльності в межах
області, а й для проведення активної зовнішньоекономічної діяльності, сприяє залученню в економіку
України внутрішніх і зовнішніх інвестицій.
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