Рішення конференції трудового колективу від 29 серпня 2008 р. з питання
«Про підсумки 2007/2008 навчального року та завдання 2008/2009 навчального року».
Заслухавши та обговоривши доповідь ректора В.С. Бакірова, конференція трудового
колективу відзначила, що в 2007/2008 навчальному році відбувся поступ університету на
головних напрямах діяльності. Вдосконалювалася й розширялася система класичної
університетської освіти, зміцнювався кадровий потенціал, розвивалися наукові дослідження.
В умовах впровадження незалежного оцінювання якості освіти набір студентів відбувся
організовано. Зміцнювалися засади демократичного управління та система студентського
самоврядування. Укріпилася матеріальна база навчально-виховного процесу і наукової
роботи.
Конференція вважає, що проблемами, які потребують першочергової уваги
адміністрації і всіх членів колективу в 2007/2008 навчальному році, є такі:










розширення обсягу підготовки фахівців для України та закордонних країн,
оптимізація напрямів, спеціальностей і форм навчання;
ширше залучення університету до міжнародної освітньо-наукової системи,
розширення співробітництва з міжнародними організаціями та партнерами,
диверсифікація джерел фінансування університетської освіти і науки;
забезпечення повного виконання державного замовлення й якісного набору на
перший курс у 2009 році;
надання більшої системності виховній і просвітницькій роботі, активізація роботи
інституту кураторів, подальше підвищення ролі студентських організацій та органів
самоуправління;
стрибок в інформатизації навчального процесу, управлінської діяльності,
представлення діяльності університетських учених та освітян в Інтернеті;
ствердження авторитету університету як флагмана класичної університетської освіти,
підвищення рівня присутності університету в ЗМІ;
активний розвиток видавничої діяльності при забезпеченні суттєвого підвищення
якості навчальної літератури;
забезпечення фінансової стійкості університету, розширення самостійності та
відповідальності структурних підрозділів у цій царині;
укріплення матеріально-технічної бази.

Конференція трудового колективу ухвалила:
1. Проаналізувати хід виконання Концепції стратегічного розвитку університету на 20052010 роки та підготувати проект довгострокової програми розвитку університету.
Відповідальні: перший проректор, проректор з наукової роботи, проректор з
організації навчально-виховного процесу, соціально-економічних та виробничих питань,
проректор з навчальної та інноваційної роботи.
2. Здійснити дієві заходи з розширення обсягу підготовки фахівців, приведення напрямів,
спеціальностей і форм навчання до потреб інноваційного розвитку держави на ринку праці.
Відповідальні: перший проректор, декани факультетів. Термін виконання: протягом
року
3. Продовжити оптимізацію університетського управління на засадах поєднання
демократичних принципів з відповідальністю керівників і працівників, широкого
впровадження інформаційних технологій. Забезпечити якісне підвищення рівня
інформатизації навчального процесу та організації роботи структурних підрозділів.
Відповідальні: перший проректор, проректор з навчальної та інноваційної роботи,
директор Центру комп’ютерних технологій, декани факультетів, завідувачі кафедр. Термін
виконання: протягом року

4. Розробити до 01.11.2008 р. план заходів із забезпечення формування якісного контингенту
студентів, особливу увагу звернувши на набір студентів, на напрями фізико-математичного
та природничого профілю. Забезпечити виконання плану.
Відповідальні: проректор з начальної та інноваційної роботи, проректор з навчальнометодичної роботи, проректор з організації навчально-виховного процесу, соціальноекономічних та виробничих питань, начальник навчального відділу, директор Центру
довузівської освіти, декани факультетів. Термін виконання: протягом року.
5. Впорядкувати нормативну базу навчально-виховного процесу, підготувати на основі
нових документів МОН України, запровадити університетське положення про організацію
навчально-виховного процесу та оновлену систему внутрішньо університетського
моніторингу якості освіти.
Відповідальні: проректор з навчально-методичної роботи, начальник навчального
відділу, начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу. Термін виконання:
31.12.2008 р.
6. З метою приведення виховної роботи до сучасних вимог, зміцнення корпоративного
університетського духу, ширшого залучення студентства до прийняття і реалізації рішень
щодо навчального процесу, соціальної підтримки студентів, розвитку студентської наукової
роботи забезпечити ефективну роботу інституту кураторів, надавати всебічну підтримку
органам студентського самоврядування, розробити та подати на розгляд Ученої ради
програму роботи з обдарованою студентською молоддю (до 30.11.2008 р.), розробити план
роботи зі студентами пільгового контингенту (до 31.12.2008 р.).
Відповідальні проректор з навчальної та інноваційної роботи, проректор з навчальнометодичної роботи, декани факультетів. Термін виконання: протягом року.
7. Забезпечити належний технічний стан об’єктів університету, продовжити роботи з їх
капітального і поточного ремонту.
Відповідальні: проректор з організації навчально-виховного процесу, соціальноекономічних та виробничих питань, проректор з адміністративно-господарчої діяльності.
Термін виконання: протягом року.
8. Провести широку кампанію з інформування громадськості про університет, його здобутки
і перспективи.
Відповідальні: проректор з організації навчально-виховного процесу, соціальноекономічних та виробничих питань, проректор з навчально-методичної роботи, декани
факультетів, завідувачі кафедр, директори ЦНБ та музеїв університету, редактор газети
«Харківський університет». Термін виконання: протягом року.

