
Рішення конференції трудового колективу від 29 серпня 2014 року 

з питання «Про підсумки 2013/2014 навчального року 

та завдання на 2014/2015 навчальний рік» 

Заслухавши й обговоривши доповідь ректора В.С. Бакірова, 

конференція трудового колективу відзначає, що в 2013/2014 навчальному 

році відбувався поступ університет на головних напрямах діяльності. 

Навчальний процес і наукові дослідження забезпечував потужний колектив 

кваліфікованих викладачів і науковців,  значна увага приділялася 

забезпеченню якості університетської освіти, впровадженню сучасних форм 

організації навчального процесу, підвищенню академічної мобільності. У 

консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України, складеному 

інформаційним ресурсом «Освіта.ua», університет розділив друге-третє місця 

з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний 

інститут». Шостий рік поспіль університет є другим серед класичних 

університетів у рейтингу «Топ-200. Україна» і посідає третє місце серед усіх 

вищих навчальних закладів України. Університет (єдиний з українських 

ВНЗ) увійшов до найвідомішого міжнародного рейтингу — Академічного 

рейтингу університетів світу, відомого як «Шанхайський рейтинг». 

Організовано проведено вступну кампанію. Розвивалися міжнародні зв’язки, 

зростала кількість іноземних студентів. Виконано програму соціального 

захисту і підтримки співробітників та студентів. Здійснено значний обсяг 

ремонтних робіт у навчальних корпусах і гуртожитках. 

У 2014/2015 навчальному році колектив університету та 

адміністрація мають активно працювати над розв’язанням таких 

головних питань: 

– реалізація в діяльності університету новаторських положень нового 

Закону України „Про вищу освіту”; 

– забезпечення високої якості університетської освіти, завершення 

побудови цілісної внутрішньої системи забезпечення якості освіти, широке 

запровадження нових, більш ефективних форм навчання, зокрема, 

електронного навчання; 

− удосконалення й оптимізація кадрового потенціалу та структури 

університету;  

– забезпечення результативної діяльності науково-педагогічних та 

інших працівників, активний розвиток інноваційної діяльності, 

комерціалізація результатів наукових розробок; 

– забезпечення стійкого функціонування університету, ефективне 

енерго- та ресурсозбереження;  

− відзначення 210-річчя від дня відкриття університету. 

Конференція трудового колективу ухвалила: 

1. Розробити та забезпечити реалізацію в діяльності університету 

заходів з реалізації положень нового Закону України „Про вищу 

освіту”. 



Відповідальні: перший проректор, перший проректор з наукової роботи, 

проректори з науково-педагогічної роботи, декани 

факультетів, завідувачі кафедр.  

2. Завершити формування цілісної системи забезпечення якості 

університетської освіти, результативної діяльності науково-

педагогічних та інших працівників, забезпечити в управління 

університетом широке запровадження інформаційно-

комунікативних технологій. 

Відповідальні: перший проректор, проректори з науково-педагогічної 

роботи. 

3. Забезпечити збільшення надходжень позабюджетних коштів для 

фінансування наукових робіт, ефективну роботу аспірантури та 

докторантури, підвищити кількість публікацій учених університету у 

міжнародно визнаних виданнях.  

Відповідальні: перший проректор з наукової роботи, декани 

факультетів, директори НДІ.  

 4. Сприяти розвитку системи студентського самоврядування, постійно 

залучати його органи до розробки та виконання рішень із питань 

студентського життя, створювати умови для участі талановитої студентської 

молоді в науковій роботі, культурно-просвітницькій діяльності, 

волонтерському русі.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декани 

факультетів.  

 5. Забезпечити ощадливе використання фінансово-матеріальних 

ресурсів університету й ефективне енерго- та ресурсозбереження, стійке 

функціонування всіх університетських підрозділів, концентрування наявних 

ресурсів на оновленні інфраструктури та матеріальному забезпеченні 

прогресивних навчальних технологій.  

Відповідальні: перший проректор, проректор з адміністративно-

господарчої роботи. 

6. Деканам факультетів, завідувачам кафедр забезпечити проведення 

під час навчальних занять та позанавчальних заходів науково-педагогічними 

працівниками і кураторами академічних груп розяснювальної роботи щодо 

зміцнення у студентському середовищі розуміння необхідності збереження 

цілісності України, недопущення сепаратизму, зміцнення української 

державності, усвідомлення власної відповідальності за долю держави, 

виховання у студентів готовності активно захищати національні інтереси. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декани 

факультетів, завідувачі кафедр. 

7. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам структурних 

підрозділів розяснювати науково-педагогічним, педагогічним і науковим 

працівникам, що відповідно до Закону України „Про вищу освіту” і Статуту 

університету на них покладається обовязок дотримання норм педагогічної 

етики, моралі, патріотичного виховання студентської молоді, формування 

поваги до Конституції України та державних символів України. Попередити 



науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників, що вони несуть 

підвищену відповідальність за порушення законодавства, участь в 

антидержавній діяльності й відповідатимуть за протиправні вчинки 

відповідно до законодавства України, включаючи Кодекс законів про працю 

України. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, керівники 

структурних підрозділів. 

8. Створити максимально сприятливі умови навчання та мешкання 

студентів з Донецької та Луганської областей.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з 

адміністративно-господарчої роботи, декани факультетів. 

 9. Забезпечити виконання плану заходів з підготовки до святкування 

210-річчя університету.  

Відповідальні: проректори, декани факультетів, директори НДІ. 


