
Проект 

Рішення конференції трудового колективу від 28 серпня 2015 р. з питання  

«Про підсумки 2014/2015 навчального року та завдання на 2015/2016 навчальний рік» 

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

колективу відзначає, що в 2014/2015 навчальному році університет розвивався за головними 

напрямами своєї діяльності. Проведено значну роботу із втілення в діяльності університету норму і 

положень Закону України «Про вищу освіту». Освітній процес і наукові дослідження забезпечував 

колектив кваліфікованих викладачів і науковців, у складі якого 394 доктори наук, професори, 1085 

кандидатів наук, доцентів. Співробітники і докторанти захистили 13 докторських та 63 

кандидатських дисертації. Велика увага приділялася забезпеченню якості та 

конкурентоспроможності університетської освіти, підвищенню академічної мобільності. В 

консолідованому рейтингу вищих навчальних університет посів друге місце серед 286 ВНЗ 

України, увійшов до 500 кращих університетів світу в рейтингу QS. Організовано проведено 

вступну кампанію. Гідно відзначено 210-ту річницю відкриття університету. У важких умовах 

зовнішньої агресії колектив університету працював ритмічно, без зривів освітньо-наукового 

процесу, виявив високу зрілість, згуртованість навколо патріотичних цінностей. 

У 2015/2016 навчальному році колектив та університету адміністрація мають активно 

працювати над розв’язанням таких головних питань як: 

– втілення у практичній роботі положень нового Закону України «Про вищу освіту», 

забезпечення високої якості університетської освіти, розвиток системи моніторингу освітнього 

процесу, впровадження прогресивних методик навчання; 

− підготовка структурованих програм підготовки фахівців на освітньо-науковому рівні вищої 

освіти; 

− формування університетського етосу, який не сприймає будь-яких форм академічної 

нечесності; 

− всебічне сприяння працевлаштуванню випускників; 

− удосконалення й оптимізація кадрового потенціалу університету, забезпечення ефективної 

діяльності всіх структурних підрозділів, науково-педагогічних та наукових працівників; 

– підвищення результативності наукової роботи, активізація інноваційної діяльності та 

роботи з комерціалізації результатів наукових досліджень; 

– забезпечення фінансової стійкості діяльності університету, ефективне енерго- та 

ресурсозбереження; 

− запровадження в управління університетом інформаційно-комунікативних технологій. 

 

Конференція трудового колективу ухвалила: 

1. Підготувати та подати на затвердження конференції трудового колективу проект нового 

Статуту університету. 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи Холін Ю.В.  

2. Провести активну роботу з інформування учасників освітнього процесу про зміст нового 

Положення про організацію освітнього процесу, забезпечити дієвий контроль його впровадження в 

освітню діяльність, зокрема, в частині додержання прав здобувачів вищої освіти, систематично із 

широким залученням органів студентського самоврядування здійснювати моніторинг освітнього 

процесу, посилити заходи із забезпечення відкритості і прозорості вступних випробувань, 

контрольних заходів, атестації здобувачів вищої освіти, уникнення академічного шахрайства. 

Відповідальні: перший проректор Александров В.В., проректор з науково-педагогічної 

роботи Холін Ю.В., проректор з наукової роботи Катрич В.О., органи 

студентського самоврядування, первинна профспілкова організація 

студентів, аспірантів і докторантів. 

3. Підготувати пропозиції щодо розробки заходів із забезпечення підготовки фахівців з 

природничо-технічних спеціальностей, необхідних для науково-інноваційного поступу країни, змін 

в Умовах прийому до вищих навчальних закладів, які б стимулювали залучення талановитої молоді 

на навчання за природничо-математичними та інженерними спеціальностями. 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи Азарєнков М.О. 



4. Сприяти розвитку системи студентського самоврядування, надати допомогу науковому 

товариству студентів у перетворенні його на наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих учених. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи Катрич В.О., проректор з науково-педагогічної 

роботи Холін Ю.В. 

5. Розробити науково-методичні рекомендації та організаційні принципи запровадження 

структурованих програм підготовки докторів філософії.  

Відповідальні: проректор з наукової роботи Катрич В.О. 

6. Забезпечити підвищення результативності наукової роботи та інноваційної діяльності, 

розширення фінансової бази проведення наукових досліджень, підвищення кількості публікацій 

учених університету у виданнях, що індексуються системами SCOPUS та ISI.  

Відповідальний: проректор з наукової роботи Катрич В.О.  

7. Забезпечити стійкість діяльності університету за умов скорочення фінансування, 

раціональне використання наявних ресурсів, ефективне енерго- та ресурсозбереження.  

Відповідальні: проректор з економічних питань та господарчої діяльності Удод А.М., 

головний інженер Пахаренко В.С., головний бухгалтер Ришков В.М.  

8. Розробити та реалізувати заходи, спрямовані на збереження якості університетської освіти 

за фізичними спеціальностями та надійне кадрове забезпечення освітньо-наукової діяльності на 

тривалу перспективу, виправлення структурних дисбалансів. 

Відповідальні: проректори, декани факультетів.  

  


