Проект
Рішення конференції трудового колективу від 30 серпня 2016 р. з питання
«Про підсумки 2015/2016 навчального року та завдання
на 2016/2017 навчальний рік»
Заслухавши й обговоривши доповідь ректора В. С. Бакірова, конференція
трудового колективу відзначає, що в 2015/2016 навчальному році університет
продовжував упевнений поступ на головних напрямах діяльності. Проведено значну
роботу із забезпечення якості університетської освіти відповідно до Закону України
«Про вищу освіту». Освітній процес і наукові дослідження забезпечував колектив
кваліфікованих викладачів і науковців, у складі якого 384 доктори наук, професори,
1074 кандидати наук, доценти. Співробітники і докторанти захистили 11 докторських
та 75 кандидатських дисертацій. Учене звання професора отримали 8 працівників,
доцента – 32 особи, старшого наукового співробітника – 2 особи. Університет зберіг
високі позиції у міжнародних та національних рейтингах вищих навчальних закладів.
Успішно проведено кампанію із популяризації університету та залучення кращих
абітурієнтів, що дозволило підвищити кількість заяв на вступ на перший курс на 32%
та збільшити прийом до університету. Проведено ліцензування підготовки докторів
філософії. Збільшено обсяги фінансування наукових досліджень як за рахунок коштів
державного бюджету, так і за кошти замовників. Виконано великий обсяг робіт із
розвитку інфраструктури та оновлення матеріальної бази. Колектив університету
працював ритмічно, без зривів освітньо-наукового процесу, виявив високу зрілість,
згуртованість навколо патріотичних цінностей.
У 2016/2017 навчальному році колектив та адміністрація університету мають
активно працювати над розв’язанням таких головних питань як:
– підвищення ефективності внутрішньоуніверситетської системи забезпечення
якості освіти, впровадження системи менеджменту якості відповідно до вимог
стандарту ISO 9001:2015, дебюрократизація адміністративно-управлінської
діяльності, впровадження в управління університетом інформаційно-комунікативних
технологій;
– широке залучення здобувачів вищої освіти до вирішення питань управління
університетом, змістовного наповнення та організації освітнього процесу, організації
побуту та відпочинку, створити підрозділ організації позанавчальної роботи
(забезпечення соціальних стандартів та підтримки студентських ініціатив);
− запровадження підготовки докторів філософії за структурованими освітньонауковими програмами, перебудову роботи аспірантури і докторантури;
− гуртування колективу навколо визнаних університетських цінностей,
забезпечення академічної доброчесності, здійснення дієвих заходів із запобігання
корупції;
− підвищення результативності наукової роботи, впорядкування захисту
інтелектуальної власності, розширення позабюджетного фінансування наукових
досліджень, в тому числі за рахунок участі у міжнародних проектах, активізація
інноваційної діяльності;
− ефективно використовувати кошти, що надходять до бюджету, концентрувати
їх на виконанні крупних завдань із розвитку інфраструктури, оновлення матеріальнотехнічної бази освітнього процесу і наукових досліджень, енерго- та
ресурсозбереженні.

Конференція трудового колективу ухвалила:
1. Модернізувати внутрішньоуніверситетську систему забезпечення якості
освіти, підвищивши ефективність моніторингу освітнього процесу, орієнтацію
освітніх програм на потреби ринку праці. Розробити заходи із дебюрократизації
адміністративно-управлінської діяльності.
Відповідальний: перший проректор Холін Ю.В.
2. Впровадити в університеті систему менеджменту якості відповідно до вимог
стандарту ISO 9001:2015.
Відповідальні: перший проректор Холін Ю.В., проректор з наукової роботи
Катрич В.О.
3. Забезпечити підготовку докторів філософії за структурованими програмами
підготовки докторів філософії, реорганізувати роботу аспірантури і докторантури
відповідно до „Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”
Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи Азарєнков М.О.
4. Сприяти розвитку студентського самоврядування, активно залучати
студентів-іноземців до участі в роботі студентських організацій, забезпечити участь
органів студентського самоврядування у вирішенні питань управління університетом,
змістовного наповнення та організації освітнього процесу, забезпечення академічної
доброчесності, організації побуту та відпочинку, створити підрозділ організації
позанавчальної роботи.
Відповідальні: перший проректор Холін Ю.В., проректор з наукової роботи
Катрич В.О., проректор з науково-педагогічної роботи Азарєнков М.О., проректор з
науково-педагогічної роботи Назиров З.Ф., декани факультетів.
5. Забезпечити підвищення результативності наукової роботи та інноваційної
діяльності, розширення фінансової бази проведення наукових досліджень, входження
періодичних наукових видань університету до міжнародних наукометричних баз
SCOPUS та ISI, суттєве підвищення кількості публікацій учених університету у
виданнях, що індексуються системами SCOPUS та ISI, повне оприлюднення
монографій, інших наукових видань університету в домені університету .
Відповідальний: проректор з наукової роботи Катрич В.О., декани факультетів,
директори НДІ.
7. Забезпечити ефективне використання коштів, що надходять до бюджету,
концентруючи їх на виконанні крупних завдань із розвитку інфраструктури,
оновленні матеріально-технічної бази, енерго- та ресурсозбереженні.
Відповідальні: перший проректор Холін Ю.В., проректор з наукової роботи
Катрич В.О., проректор з економічних та соціальних питань Удод А.М., проректор з
адміністративно-господарчої роботи Пахаренко В.С.
8. Продовжити активну медіа-кампанію з поширення інформації про
університет, розробити програму залучення до університету талановитої молоді,
особливу увагу приділивши вступникам на математичні і природничі спеціальності.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Азарєнков М.О.,
директор Центру звязків з громадськістю Фоломеєв М.А., декани факультетів.

