
 

Рішення конференції трудового колективу від 30 серпня 2011 р. з питання  

«Про підсумки 2010/2011 навчального року та завдання на 2011/2012 навчальний рік» 

 

Заслухавши й обговоривши доповідь ректора В.С. Бакірова, конференція трудового колективу 

відзначає, що в 2010/2011 навчальному році університет впевнено розвивався за головними напрямами 

своєї діяльності як дослідницький і провідний класичний університет України. Розроблено та затверджено 

Програму розвитку на 2010-2020 роки, що має на меті максимальне наближення до основних 

характеристик університету світового класу. Навчальний процес і наукові дослідження забезпечував 

потужний колектив кваліфікованих викладачів і науковців, у складі якого  – 322 доктори наук, професори, 

964 кандидати наук, доценти, 20 дійсних членів і членів-кореспондентів Національної академії наук 

України. Вчені університету результативно виконували фундаментальні і прикладні наукові дослідження. 

Велика увага приділялася вдосконаленню навчально-виховної роботи, впровадженню сучасних форм 

організації навчального процесу, випуску навчально-методичної літератури. Тривала робота з модернізації 

системи управління університетом, поглиблення демократичних засад його життєдіяльності, розвитку 

студентського самоврядування. За рейтингом «Топ-200. Україна» університет визнаний другим серед 

класичних університетів і посів третє місце серед усіх ВНЗ України. Організовано проведено вступну 

кампанію. Розвивалися міжнародні зв’язки, значно збільшилася кількість іноземних студентів. Виконано 

програму соціального захисту і підтримки співробітників та студентів. Здійснено значний обсяг ремонтних 

робіт у навчальних корпусах і гуртожитках. 

У 2011/2012 навчальному році колектив університету та адміністрація мають активно працювати 

над розвязанням таких головних питань: 

– удосконалення й оптимізація кадрового потенціалу університету, забезпечення результативної 

діяльності науково-педагогічних та інших працівників відповідно до завдань, сформульованих у 

Програмі розвитку університету до 2020 року; 

– розвиток форм, напрямів і спеціальностей класичної університетської освіти, зокрема, 

розширення підготовки за заочною формою та запровадження підготовки за дистанційною формою; 

– розширення присутності університету в міжнародному освітньому просторі, відкриття програм 

подвійних дипломів, залучення на навчання іноземців, в першу чергу, за магістерськими програмами та 

програмами підготовки кандидатів наук; 

– забезпечення функціонування університету як дослідницького, активний розвиток інноваційної 

діяльності, впровадження й комерціалізація результатів наукових розробок; 

– збільшення кількості публікацій у міжнародних наукових виданнях, введення видань 

університету до системи SCOPUS; 

– забезпечення фінансової стійкості діяльності університету, концентрування ресурсів на 

напрямах, вирішальних для розвитку університету, запровадження ефективних програм енерго- та 

ресурсозбереження. 

 

Конференція трудового колективу ухвалила: 

1. Ректорату, деканам факультетів, завідуючим кафедрами проаналізувати штатні розклади, 

розробити та забезпечити реалізацію системи заходів, спрямованих на оптимізацію кадрового складу 

структурних підрозділів, забезпечення вікової збалансованості науково-педагогічних і наукових 

колективів, підтримку талановитої наукової молоді, вдосконалення фахової майстерності викладачів, 

активізацію роботи аспірантури, стимулювання підготовки докторських і кандидатських дисертацій. 

Відповідальні: перший проректор, перший проректор з наукової роботи, проректори з науково-

педагогічної роботи, декани факультетів, директори НДІ, завідувачі кафедр.  

Термін виконання: 01.12.2011 р. 
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2. Ректорату, деканам факультетів, завідуючим кафедрами визначити напрями і спеціальності 

підготовки фахівців, які користуються попитом на ринку праці, є перспективними для залучення 

іноземних студентів і аспірантів і дозволяють розширити підготовку  за заочною формою та запровадити 

навчання за дистанційною формою, здійснити заходи з ліцензування напрямів, спеціальностей і форм 

підготовки. 

Відповідальні: перший проректор, проректори з науково-педагогічної роботи, декани 

факультетів, кафедр.  

Термін виконання: 01.01.2012 р. 

3. Активно вести профорієнтаційну діяльність з метою формування якісного контингенту 

студентів, виконання державного замовлення на підготовку фахівців та набору студентів для навчання 

за кошти юридичних і фізичних осіб; розвивати підготовку студентів-іноземців. 

Відповідальні: перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, начальник 

навчального відділу, декани факультетів. 

Термін виконання: протягом року. 

4. Забезпечити підвищення результативності фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень, випереджальний розвиток інноваційної діяльності, збільшення надходжень позабюджетних 

коштів для фінансування наукових робіт, підвищення кількості публікацій учених університету у 

міжнародно визнаних виданнях, включення періодичних видань університету до міжнародної 

наукометричної системи SCOPUS.  

Відповідальні: перший проректор з наукової роботи, проректори з науково-педагогічної роботи, 

проректор з економічних питань-головний бухгалтер, декани факультетів, 

директори НДІ.  

Термін виконання: протягом року. 

 5. Зважаючи на розширення прав і можливостей органів студентського самоврядування, 

забезпечити систематичну участь цих органів в розробці та реалізації рішень із питань, що стосуються 

осіб, які навчаються, здійснювати всебічну підтримку діяльності студентського самоврядування, 

талановитої студентської та аспірантської молоді, ефективно сприяти працевлаштуванню студентів і 

випускників. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декани факультетів.  

Термін виконання: протягом року. 

 6. Забезпечити ощадливе використання фінансово-матеріальних ресурсів університету, їх 

концентрування на напрямах, вирішальних для розвитку університету, запровадження ефективних 

програм енерго- та ресурсозбереження.  

Відповідальні: проректор з економічних питань-головний бухгалтер, проректор з 

адміністративно-господарчої роботи.  

Термін виконання: протягом року. 

7. Запровадити систему стимулювання факультетів, кафедр, НДІ, інших структурних підрозділів, 

що стимулює залучення позабюджетних коштів і коштів замовників для виконання програм розвитку 

університету. 

Відповідальні: перший проректор.  

Термін виконання: 01.01.2012 р. 


