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1. Завдання університету.
Головним завданням університету є реалізація державної політики у
галузі вищої освіти. Це – заходи щодо збереження і розвитку системи вищої
освіти і підвищення її якості. При цьому мають виконуватись завдання щодо
підвищення рівня освіченості громадян України, розширення їх можливостей
для отримання вищої освіти, створення та забезпечення рівних умов
доступності до вищої освіти.
Діяльність університету щодо виконання зазначених завдань полягає в
наступному:
 проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну,
наукову, культурну, методичну діяльність;
 забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину,
природу і суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості;
виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;
формування

громадянської

позиції,

патріотизму,

власної

гідності,

готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю
суспільства, держави і людства; забезпечення високих етичних норм,
атмосфери

доброзичливості

й

взаємної

поваги

у

стосунках

між

працівниками, викладачами та студентами;
 забезпечення і набуття студентами знань у певній галузі, підготовка
їх до професійної діяльності;
 забезпечення виконання умов державного замовлення та інших угод
на підготовку фахівців з вищою освітою;
 проведення наукових досліджень як основи підготовки майбутніх
фахівців та науково-технічного і культурного розвитку держави;
 підготовка молоді до самостійної наукової, викладацької діяльності;
 перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів; інші види
просвітницької діяльності;
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 здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує
підготовку

фахівців

відповідних

освітньо-кваліфікаційних

рівнів

і

відповідає стандартам вищої освіти;
 здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів;
 вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння
працевлаштуванню випускників.
 культурно-освітня, видавнича, фінансово-економічна, господарська,
науково-виробнича та виробничо-комерційна діяльність;
 взаємодія з іншими навчальними закладами на регіональному,
національному й міжнародному рінях, здійснення зовнішніх зв’язків;
 атестація наукових, науково-педагогічних та педагогічних кадрів.
В своїй діяльності університет керується Законами України,
Указами Президента України в галузі освіти, відповідними підзаконними
актами та Статутом Національного транспортного університету.

4

2. Формування

номенклатури

напрямів

підготовки

та

спеціальностей, комплектування контингенту студентів та їх
працевлаштування
2.1 Відповідно до результатів моніторингу ринку праці, статистичних
даних, враховуючи пропозиції Міністерства інфраструктури України,
Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників, Асоціації міжнародних
перевізників України, інших роботодавців, а також Київського міського та
інших регіональних центрів зайнятості, відкривати перспективні напрями
підготовки фахівців.
2.2. Забезпечувати якісне проведення ліцензійних та акредитаційних
процедур, а також ліцензування нових перспективних напрямів підготовки.
2.3. З метою формування якісних і кількісних показників майбутнього
складу студентів, які будуть навчатися за освітньо-професійними програмами
бакалавра, спеціаліста і магістра:
 удосконалити єдину систему профорієнтаційної роботи.
 забезпечити відкритість та прозорість роботи приймальної комісії,
передбачити систему антикорупційних заходів, пов’язаних з прийомом до
університету;
 організувати класи профільного спрямування в середніх школах,
профільні ліцеї тощо.
2.4. Розширювати мережу відокремлених структурних підрозділів за
рахунок профільних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
2.5 Розширити та удосконалити систему сприяння працевлаштуванню
випускників університету та подальшої їх адаптації до ринку праці,
забезпечення

їх

конкурентоспроможності

професійної

діяльності.

Здійснювати

та

адаптованості

моніторинг

до

умов

працевлаштування

випускників, їх адаптацію та кар’єрний ріст. Сприяти первинному
працевлаштуванню випускників, обробляти та аналізувати інформацію про
кар’єрний

ріст

випускників,

підтримувати

випускниками та роботодавцями.
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безперервні

контакти

з

2.6.

Оптимізувати

систему

галузевих

зв’язків

університету

і

роботодавців для забезпечення здобуття студентами професійних навичок
під час проходження навчальної і виробничих практик, реалізації програм
ранньої адаптації випускників.
Реалізація
формування

вищезазначених

номенклатури

заходів

напрямів

дозволить

підготовки,

вдосконалити
комплектування

контингенту студентів, механізм адаптації випускників до первинних посад
та вимог ринку праці.
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3. Кадрове забезпечення підготовки фахівців
3.1. Постійно підтримувати кадрове забезпечення навчально-виховного
процесу на рівні вимог до Національного вищого навчального закладу і
виконання умов ліцензування та акредитації.
3.2. Здійснити заходи щодо підвищення кількісних і якісних показників
підготовки фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.
3.3. Удосконалити та ефективно використовувати для підвищення рівня
науково-педагогічної кваліфікації систему рейтингового оцінювання роботи
викладачів.
3.4. На виконання вимог Болонської декларації щодо поглиблення
інтеграції освітянської та наукової діяльності розширити обмін провідними
науково-педагогічними

працівниками

з

зарубіжними

університетами-

партнерами.
3.5. Істотно удосконалити систему матеріального і морального заохочення
співробітників університету для стимулювання підвищення їх науковопедагогічної кваліфікації.
3.6. Використовувати підсистеми «Кадри» та «Штатний розклад науковопедагогічного складу» автоматизованої інформаційної системи управління
університетом для оперативного аналізу та розробки заходів щодо покращення
показників кадрового забезпечення.
3.7. Забезпечувати

виконання

вимог

трудового

законодавства

при

вирішенні питань заміщення посад науково-педагогічних працівників та інших
співробітників університету.
3.8. Удосконалити положення про преміювання та матеріальне заохочення
працівників університету. З більшою ефективністю застосовувати присвоєння
звань «Професор університету» та «Доцент університету».
Реалізація зазначених заходів сприятиме досягненню позитивної
динаміки показників кадрового забезпечення навчального процесу і наукової
діяльності та сприятиме вирішенню стратегічних завдань університету.
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4. Організація та науково-методичне забезпечення навчального
процесу
4.1. Забезпечувати якісну підготовку фахівців за профільними
напрямами та спеціальностями для транспортного та дорожньобудівеьного комплексів України, підвищувати конкурентноздатність
випускників на ринку праці, виконувати вимоги Болонської декларації
щодо інтеграції до Європейського освітянського простору.
4.2. Якісно

виконувати

університетських

вимоги

освітянських

державних,

стандартів

за

галузевих

ліцензованими

та
та

акредитованими напрямами підготовки та спеціальностями.
4.3. Для підвищення рівня підготовки фахівців забезпечувати та
ефективно використовувати діючу підсистему «Управління якістю
навчального

процесу»

та

автоматизовану

інформаційну

систему

управління університетом.
4.4. Постійно

здійснювати

моніторинг

стану

комп’ютерного

забезпечення різних видів навчального процесу та розробляти заходи
щодо подальшого розвитку та впровадження інформаційних технологій.
4.5. Розширити

можливості

застосування

університетських

автоматизованих програмних комплексів «Абітурієнт», «Деканат»,
«Розклад занять викладачів та студентів», «Практика студентів»,
«Статистична звітність відвідування студентами університету занять».
4.6. Здійснювати

подальшу

адаптацію

комп’ютерної

мережі

університету до Української науково-освітньої телекомунікаційної
мережі «Уран» та інформаційних ресурсів пан-Європейської науковоосвітньої мережі GEANT2.
4.7. Розширити
навчання

застосування

«Прометей».

Постійно

існуючої

системи

поповнювати

дистанційного

систему

новими

дистанційними курсами.
4.8. Постійно збільшувати банк електронних навчальних посібників
та оновлювати електронні тести.
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4.9. Постійно

здійснювати

моніторинг

потреб

та

підготовку

методичного забезпечення навчального процесу.
4.10.

Запровадити систему внутрішнього моніторингу якості

підготовки фахівців та управління освітньою діяльністю.
4.11.

Здійснювати

моніторинг

та

розробити

заходи

щодо

покращення використання проекту технічного забезпечення інтегрованої
бази (УБЗ), системи контролю знань (СКЗ) і системи збору, збереження,
обробки, виведення даних (СЗЗОВД) у складі С УБД НТУ з кожного
напрямку підготовки, спеціальності і дисципліни.
4.12.

Розвивати електронну бібліотеку університету шляхом

накопичення електронних варіантів підручників, навчально-методичних
посібників, підготовлених викладачами університету; формування
максимально повного фонду вітчизняних та зарубіжних документів на
різних носіях інформації; поповнення фонду електронними базами даних
наукових

журналів,

електронними

інформаційно-бібліографічними

виданнями та ін.
4.13.

Впроваджувати

подальшу

автоматизацію

бібліотечно-

бібліографічних процесів та впровадження нових інформаційних
технологій.
Зазначені заходи дозволять застосувати сучасні методи управління
і сприятимуть підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, його
якості, інтеграції університету в Європейський освітянський простір.
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5. . Науково-дослідна робота
5.1. Забезпечити органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності.
5.2. Виконувати конкурентоспроможні наукові розробки і впроваджувати їх у
навчальний процес та виробництво з урахуванням вимог інтеграції у
Європейський науково-освітній простір та Болонської декларації.
5.3. Забезпечити

трансфер

новітніх

технологій

в

систему

дорожньо-

транспортного комплексу України.
5.4. Щорічно підвищувати ефективність наукових досліджень та використання
бюджетних коштів, забезпечуючи ріст співвідношення госпдоговірного до
бюджетного фінансувань.
5.5. Підвищити

внесок

молодих

вчених

університету

в

розвиток

університетської науки.
5.6. Розвивати фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих
проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності
України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
5.7. Розширювати наукові дослідження з енергетики та енергоефективності,
інформаційних

та

комунікаційних

технологій,

екології

навколишнього

середовища, раціонального природокористування, створення нових речовин та
матеріалів.
5.8. Збільшувати обсяг науково-дослідних робіт, в т.ч. спільних з зарубіжними
університетами та міжнародними установами.
5.9. Розвивати наукову співпрацю та спільне проведення наукових досліджень з
установами НАН України та галузевих академій.
5.10. Із метою забезпечення навчального процесу і наукової діяльності кадрами
вищої кваліфікації, як основи для подальшого сталого розвитку університету
передбачити щорічний захист 1-2 докторських та 10-15 кандидатських
дисертацій.
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5.11. Розширити номенклатуру наукових спеціальностей в аспірантурі та
докторантурі університету відповідно до напрямів підготовки фахівців з
вищою освітою.
5.12. Створювати сприятливі умови (у тому числі за рахунок заходів
матеріального та морального стимулювання) для наукових досліджень
вченими університету, формувати резерв для навчання в цільовій докторантурі
наукових установ НАН України, галузевих академій та інших ВНЗ.
5.13. Для підвищення конкурентоспроможності університету у сфері наукових
досліджень і для захисту інтелектуального потенціалу забезпечувати постійний
моніторинг за об'єктами інтелектуальної власності, їх своєчасне виявлення і
належне оформлення.
5.14. Активізувати наукову видавничу діяльність, забезпечити збільшення
кількості друкованих наукових робіт, зокрема монографій, підручників,
навчальних посібників з грифом МОН України за результатами тематичних
наукових досліджень.
5.15. Забезпечити видання фахових наукових журналів університету та внесення
їх в науково метричну базу даних, у тому числі “Вісника НТУ”, “Управління
проектами, системний аналіз і логістика”, “Автомобільні дороги і дорожнє
будівництво”, ”Проблеми транспорту”, ”Гідравліка і гідротехніка”.
5.16. Розширити участь у різноманітних конкурсах наукових робіт, виставках, у
тому числі тих, які організовуються міжнародними фондами і організаціями.
5.17. Для підвищення рівня наукових розробок та їх впровадження у
навчальний процес, розвитку інноваційної діяльності розвивати в університеті
організаційну інфраструктуру наукової та науково-педагогічної діяльності.
5.18. Розширити

напрями

наукової

діяльності

структурних

підрозділів

університету, створених спільно з міжнародними установами і закордонними
університетами.
5.19. Підвищувати ефективність роботи викладачів університету з талановитою
та обдарованою молоддю, забезпечувати постійну участь студентів у
виконанні наукових досліджень, сприяти участі студентів у Всеукраїнських і
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Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, науковопрактичних конференціях і семінарах, а також забезпечити публікації
результатів їх наукової діяльності.
Виконання зазначених заходів дозволить забезпечити інтеграцію науки,
освіти

і

виробництва,

сприятиме

зміцненню

наукового

потенціалу

університету, підвищенню конкурентоспроможності наукових розробок учених,
залученню додаткових фінансових ресурсів для проведення наукових досліджень
та широке впровадження результатів завершених досліджень в дорожньотранспортний комплекс України.
Крім того, це дасть можливість підвищити ефективність роботи
аспірантури

та

докторантури,

зміцнити

науковий

потенціал

кадрів,

активізувати наукову діяльність студентів, створити якісний резерв для
вступу до аспірантури.
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6. .Міжнародне співробітництво
6.1 Забезпечувати інтеграцію університету у світовий і європейський
освітній

простір

шляхом

реалізації

комплексного

співробітництва з

Міністерствами освіти і науки, закордонних справ України, дипломатичними
представництвами,

обласними

адміністраціями,

меріями,

провідними

університетами, фондами, державними й громадськими організаціями.
6.2 Інтернаціоналізувати

навчальний

процес

шляхом

розвитку

міжнародної академічної мобільності викладачів і студентів. На базі угод про
співробітництво організувати виконання студентами відповідних ОПП для
отримання дипломів про закінчення НТУ та одного з провідних зарубіжних
університетів.
Міжнародне співробітництво вищої школи, як комплекс зв'язків між
окремими країнами, групами країн, суб'єктами вищої школи, що постійно
розвивається і поглиблюється, виступає важливим чинником стійкого
розвитку, який сприяє: удосконаленню вищої школи; посиленню у вищій
освіті гуманітарної складової; формуванню безперервної випереджаючої
освіти; реалізації низки реформістських тенденцій у вищій школі, що
забезпечують її сталий розвиток.
Вирішення цих завдань може бути знайдено на шляху співпраці з
Міністерствами та відомствами різних країн, об'єднання зусиль усіх
педагогічних шкіл, використання багатющого потенціалу вищої школи та
професійної підготовки фахівців у ВНЗ високорозвинених держав.
6.3 Організувати ефективну співпрацю університету з міжнародними
відомствами, організаціями, навчальними закладами та установами для
виконання освітянських та наукових програм. Для цього підтримувати тісні
зв’язки

з

дипломатичними

представництвами

(посольствами

та

консульствами) різних країн з метою інформаційної підтримки діяльності
НТУ та візового супроводу студентів, аспірантів та викладачів.
6.4 Забезпечити

плідну

співпрацю

з

Європейськими

вищими

навчальними закладами, науковими установами та організаціями в рамках
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виконання міжнародних освітянських та наукових проектів. При цьому

передбачити

розробку

та

впровадження

спільних

нових

програм,

запровадження тестування та офіційне визнання електронних навчальних
курсів; адаптацію та модернізацію існуючих бакалаврських, магістерських та
PhD програм; розробку сильного, конкурентоспроможного на міжнародному
рівні

сектора

інформаційних

технологій

в

поєднанні

з

сучасною

інфраструктурою університетів в країнах Східної Європи по створенню
відповідних інформаційних центрів.
6.5 Розширювати масштаби і напрями наукових досліджень, що
виконуються за міжнародними програмами і грантами, а також участь
викладачів та студентів університету у спільних із зарубіжними ВНЗ
наукових проектах, конференціях, семінарах, публікаціях наукових робіт у
міжнародних виданнях
6.6 Сформувати систему міжнародного співробітництва в галузі
підготовки кадрів для зарубіжних країн з поглибленою профорієнтацією
потенційних вступників до університету. Здійснювати моніторинг якості
підготовки студентів-іноземців.
Виконання вищенаведених заходів дозволить збільшити географію
міжнародного
міжнародної

співробітництва
діяльності,

НТУ,

залучати

підвищити

додаткові

джерела

ефективність
фінансування

діяльності університету та збільшити кількість студентів НТУ з числа
громадян інших держав.
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7. .Виховання студентів і студентське самоврядування
7.1 Створювати належні умови для всебічного і гармонійного розвитку
особистості,

набуття

студентською

молоддю

соціального

досвіду,

успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої
культури міжнаціональних взаємин; формування у студентів наукового
світогляду, рис громадян Української держави, розвиненої духовності,
фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової,
екологічної, валеологічної культури.
7.2 Удосконалювати систему виховання в університеті, впроваджувати
нові форми і методи роботи.
7.3 Підтримувати в колективі викладачів та студентів університету
атмосферу моральності й духовності, довіри й доброзичливості між
учасниками

навчально-виховного

процесу,

умови

для

їх

творчої

самореалізації.
7.4 Залучати органи студентського самоврядування до управління
університетом за всіма напрямами його діяльності.
7.5 Виховувати у студентів патріотичне ставлення до історичного
минулого і сучасного України, почуття органічної єдності з історією і
культурою українського народу, його мовою, народними традиціями та
звичаями.
7.6 Сприяти розвитку інтернаціональних почуттів, розширювати і
поглиблювати знання про події у світі, специфіку життєдіяльності інших
держав і суспільств, утверджувати повагу до звичаїв, традицій, культури
народів світу.
7.7 Виховання правової культури, а саме - поваги до Конституції,
законодавства України, державної символіки, знання та дотримання
правових норм і принципів.
7.8 Формувати моральну та естетичну культури, утверджувати у
свідомості молодих людей принципи загальнолюдської моралі, розвивати
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зрілі естетичні смаки, потреби та інтереси, вироблення вміння правильно
оцінювати і творити добро та красу.
7.9 Популяризувати серед студентів здоровий спосіб життя і
запобігання негативним явищам; проводити регулярні заходи із пропаганди
здорового способу життя із застосуванням креативних методів та
залученням громадських та молодіжних організацій.
7.10 Виховувати у студентів потреби в активній протидії виявам
антигромадської поведінки, правопорушень, бездуховності, аморальності.
7.11 Сприяти розвитку екологічної культури, розуміння необхідності
гармонії між людиною і природою та її додержання на практиці, у тому
числі в майбутній професійній діяльності студентів.
7.12 Формувати навички соціальної активності, творчої ініціативи,
підприємництва та особистої відповідальності за прийняті рішення та
вчинки.
7.13 Сприяти виявленню у студентському середовищі потенційних
лідерів, організаторів та залучення їх до роботи в органах студентського
самоврядування.
7.14 Розвивати різні форми волонтерського руху як способу виховання
у студентів гуманізму і почуття відповідальності.
7.15 Постійно

забезпечувати

національно-патріотичне,

правове,

морально-етичне, професійно-трудове, художньо-естетичне, екологічне та
фізичне виховання студентської молоді.
Реалізація вищезазначених заходів дозволить вдосконалити систему
виховної роботи зі студентською молоддю, об’єднати зусилля ректорату,
науково-педагогічних працівників, органів студентського самоврядування та
громадських об’єднань студентської молоді щодо вирішення стратегічних
завдань національного виховання.
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8. .Інформаційно-телекомунікаційне забезпечення НТУ
8.1 Забезпечити

підвищення

ефективності

управління

навчально-

методичною та науково-дослідною діяльністю в університеті за рахунок
розробки

та

комплексної

реалізації

сучасних

інформаційно-

телекомунікаційних технологій на єдиній системній основі.
8.2 Впровадити

принципово

новий

підхід

до

інформатизації

університету, що передбачає виконання наступних заходів: створення умов
для широкого впровадження сучасних інформаційних технологій в науковопедагогічну та управлінську діяльність університету та

підвищення їх

ефективності;

систем

впровадження

сучасних

комп’ютерних

для

функціонування і підтримки міжнародних проектів; комплексна інтеграція
університету в світову інформаційну систему; широка взаємодія з іншими
університетами

на

рівні

спільних

освітніх

проектів

і

програм

з

використанням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій;
8.3 Розробити і впровадити в науково-педагогічну та управлінську
діяльність університету нові автоматизовані програмні комплекси (АПК).

Рис.8.1. Структурна модель системи інформатизації ВНЗ
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8.4 Підвищити
впровадження

ефективність

сучасного

управління

автоматизованого

університетом
програмного

через

комплексу

"Управління якістю освіти", який виконує накопичення та обробку
інформації про якість навчання студентів в університеті.
8.5 Впровадження нових та удосконалення існуючих мультимедійних
комп’ютерних класів та спеціалізованих лабораторій в навчальний процес.
8.6 Розробка

перспективного

науково-методичного

забезпечення

інформатизації навчального процесу, створення електронних підручників та
інформаційних баз даних.
8.7 Впровадження засобів відео семінарів та відео конференцій на базі
існуючих мультимедійних комп’ютерних залів.
8.8 Створення

та

розвиток

сучасних

спеціалізованих

лабораторій

"Супутникові системи зв’язку на транспорті".
8.9 Комплексна

інтеграція

комп'ютерної

мережі

університету

в

українську науково-освітню телекомунікаційну мережу ”Уран” та панЄвропейську науково-освітню мережу GEANT 3, широка взаємодія

її з

іншими вітчизняними та зарубіжними університетами на рівні спільних
освітніх і міжнародних проектів TEMPUS "VETLOG", TEMPUS "UMRU",
TEMPUS "WENET", які фінансуються Єврокомісією.
8.10

Інтенсифікація навчального процесу через комп’ютеризацію

навчально-пізнавальної діяльності студентів.
8.11

Створення умов для активного впровадження сучасних освітніх

технологій та проектів у науково-педагогічну та управлінську діяльність
університету.
8.12

Збільшення кількості сучасних спеціалізованих лабораторій та

мультимедійних комп’ютерних навчальних комплексів в навчальному
процесі. До 2025 року впровадити в науково-педагогічну діяльність 20
спеціалізованих лабораторій та 18 мультимедійних комплексів.
8.13

Посилити

інтеграцію

різнорідних

інформаційно-

телекомунікаційних комплексів, уніфікувати апаратні і програмні засоби, а
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також

створити

єдині

інформаційні

середовища.

(В

НТУ

широко

застосовуються телекомунікаційні засоби зв’язку, що базуються на новітніх
технологіях, включаючи оптоволоконні канали, які об’єднують всі навчальні
корпуси університету, відокремлені структурні підрозділи та гуртожитки з
метою створення єдиної інформаційної інфраструктури університету).
8.14

Постійно модернізувати комп'ютерну мережу університету. У

перспективі збільшити кількість комп’ютерних робочих місць до 1700 з
підключенням їх до загальноуніверситетської мережі та Інтернету.
8.15

Удосконалити

інформаційну

та

математичну

моделі

функціонування інформаційного комплексу автоматизованого управління
ВНЗ, які є основою для розробки та впровадження підсистем автоматизації
науково-педагогічної та управлінської діяльності університету.
8.16

Впроваджувати системи електронного документообігу, в тому

числі статистичної звітності, звітів про успішність (модульний контроль) та
відвідування студентами занять, з використанням інтернет, мережевих
ресурсів та електронної пошти в підрозділах та кафедрах університету.
8.17

Створити необхідні умови для ефективного функціонування

бібліотеки, видавничої та поліграфічної діяльності в рамках університету.
8.18
єдиному

Розвивати та вдосконалювати комп’ютерну мережу НТУ в
інформаційному

просторі

з

Українською

науково-освітньою

телекомунікаційною мережею ”Уран”, що дає можливість працювати в
режимі Online з інформаційними ресурсами пан-Європейської науковоосвітньої мережі GEANT 3, з різними вітчизняними та зарубіжними
закладами

освіти,

підприємствами

та

міжнародними

організаціями,

отримання можливості доступу до бібліографічних науково-освітніх ресурсів
інших користувачів мережі “Уран”, участь в науково-освітніх відеоконференціях Міністерства освіти і науки України, а також проведення
сеансів дистанційної освіти.
8.19

Запроваджувати

у

науково-педагогічну

та

управлінську

діяльність НТУ послуг всесвітньої мережі Internet та електронної пошти.
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Постійно розвивати та оновлювати WEB-сайт університету. Підрозділам та
кафедрам університету використовувати електронну пошту.
8.20

Впроваджувати в навчальний процес сучасні спеціалізовані

лабораторії та мультимедійні комп’ютерні навчальні комплекси.
8.21

Впроваджувати і активно розвивати

технології дистанційного

навчання на базі університетського комп’ютерного комплексу.
8.22

Підвищувати якість та ефективність навчального процесу та

супроводження

програмно-технічних

засобів

навчально-бібліотечного

комплексу, студмістечка, спорткомплексу та редакції університету на
сучасному рівні, за рахунок створення філії Міжнародного освітянського
центру інформаційних технологій (вул. Кіквідзе, 40а), де впроваджені в
начальний процес два сучасних мультимедійних комп’ютерних зали на 25
комп’ютерних

місць

в

кожному

та

адаптовано

новітнє

програмне

забезпечення, включаючи і технології 3Dмоделювання, а також плотерна та
ламінаторна.
Впровадження в університеті сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем сприятиме підвищенню ефективності і якості науковопедагогічної та управлінської діяльності, прискоренню її розвитку та
вдосконаленню.
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9. .Матеріально-технічне забезпечення діяльності університету
9.1 Удосконалювати матеріально-технічну базу для забезпечення
якісних освітніх послуг, створення сприятливих умов праці та навчання.
9.2 Впроваджувати концепцію подальшого розвитку матеріальнотехнічної бази та її інфраструктури.
9.3 Забезпечувати ефективну систему використання ресурсів, у тому
числі енергетичних.
9.4 Виконати роботи щодо реконструкції флігеля (вул. Суворова,1),
реконструкції та впровадження систем енергозбереження в НБК (вул.
Кіквідзе, 42), гуртожитків № 1-5, спорткомплексу, СОТ «Зелений бір» та
навчального центру «Тетерів» (с.Тетерів) згідно Концепції розвитку
матеріально-технічної бази університету (Додаток 1).
Реалізація зазначених заходів дозволить здійснити подальший
розвиток матеріально-технічної бази для якісного забезпечення навчальновиховного процесу та наукової діяльності в університеті.
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10. Фінансово-економічна діяльність
10.1 Створювати умови для стабільного фінансового становища в
університеті для забезпечення виконання основних завдань розвитку
університету.
10.2 Здійснити заходи щодо стабільних надходжень до спеціального
фонду за рахунок розвитку контингенту студентів, що навчаються за
рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, а також розвивати систему
різнопланової діяльності, що гнучко реагує на зміни кон’юнктури ринку.
10.3 Раціонально

використовувати

фінанси

університету

для

забезпечення навчально-виховного процесу та наукової діяльності, оплати
праці працівникам університету, стипендії аспірантам та студентам.
10.4 Забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів, що
надаються університету зарубіжними партнерами для проведення наукових
досліджень, розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази
тощо.
10.5 Удосконалювати систему соціального захисту працівників та
студентів, спрямовану на вирішення проблем їх добробуту і підвищення
життєвого рівня.
10.6 Підвищувати
удосконалювати

рівень

комп’ютерну

бухгалтерського
систему

обліку

управління

й

аудиту,

фінансово-

господарською діяльністю через підвищення рівня економічних знань
працівників університету в умовах поглиблення ринкових відносин,
постійного моніторингу та контролю за формуванням і цільовим
використанням фінансових ресурсів університету.
10.7 Удосконалювати систему планування, спрямовану на економію
та раціональне використання бюджетних коштів, коштів спецфонду тощо.
10.8 Розробити систему матеріальної відповідальності студентів за
збереження майна університету.
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10.9 Підвищувати
співробітників

шляхом

матеріальну
вдосконалення

зацікавленість
стимулів

викладачів

якісної

праці

і
та

розширення форм соціального захисту.
Реалізація
вищезазначених
заходів
дозволить
раціонально
використовувати кошти різних джерел фінансування, удосконалити
механізм бюджетного планування та створити сприятливі умови, що
забезпечать подальшу позитивну динаміку розвитку університету.
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Додаток 1
Концепція діяльності
матеріально-технічної бази університету
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Зміст заходу

Термін виконання

Навчально-лабораторний корпус
(вул. Суворова, 1)
1.Розробка проектно-кошторисної
документації на реконструкцію флігеля під
навчальний корпус.
2.Реконструкція флігеля згідно проектноконшторисної документації.
3.Реконструкція системи
тепло,водопостачання.
4.Перехід на систему АСКОЕ (автоматична
система обліку та контролю електроенергії).
5.Перехід на світлодіодну систему
освітлення.
6.Заміна вікон на металопластикові.
Навчально-бібліотечний корпус
(вул. Кіквідзе, 42)
1.Реконструкція та модернізація систем
кондиціювання та вентиляції потокових
аудиторій корпусу.
2.Поетапне впровадження систем
енергозбереження з встановленням
сонячних батарей.
3. Перехід на світлодіодну систему
освітлення.
4.Заміна вікон на металопластикові
Студмістечко
1.Реконструкція 1-го поверху будівлі
дирекції студмістечка.
2.Переобладнання виносної бойлерної під
технічні приміщення.
Гуртожиток № 1
1.Розроблення проекту модернізації Центру
підготовки водіїв (модернізація навчальних
класів, лабораторій та приміщень).
2.Заміна дерев’яних вікон на
металопластикові.
3.Реконструкція балконів.
4.Реконструкція спортивного майданчику.
5.Розробка проекту реконструкції
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2014 рік
2015-2016 роки
2014-2016 роки
2014-2019 роки
2013-2020 роки
2013-2018 роки
2014-2016 роки
2015-2020 роки
2013-2020 роки
2013-2018 роки
2015 рік
2016-2017 роки
2014 рік
2015-2016 роки
2015 рік
2017 рік
2017 рік

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

центрального входу та вестибюлю.
Гуртожиток № 2
1.Реконструкція даху (заміна шиферного
покриття на метало черепицю).
2.Розробка та впровадження проекту
реконструкції типографії
Гуртожиток № 3
1.Розробка проекту реконструкції
гуртожитку з надбудови додаткових
поверхів для проживання студентів.
2.Розроблення проекту реконструкції
готелю.
3.Реконструкція місць загального
користування гуртожитку.
Гуртожиток № 4
1.Розробка проекту реконструкції
гуртожитку з надбудови додаткових
поверхів для проживання студентів.
2.Реконструкція системи водопостачання в
місцях загального користування.
Гуртожиток № 5
1.Поетапне впровадження систем
енергозбереження з встановленням
сонячних батарей.
2.Реконструкція вантажного ліфту
гуртожитку.
Спорткомплекс
1.Розробка проекту реконструкції системи
теплопостачання басейну.
2.Реконструкція бойлерної басейну.
СОТ «Зелений Бір»
1.Розробка генерального плану
реконструкції табору.
2.Розробка проекту газифікації табору.
3.Будівництво нової газової котельні
Навчальний центр «Тетерів» в с. Тетерів
1. Розробка генерального плану
реконструкції центру.
2.Розробка проекту газифікації центру.
3.Реконструкція газової котельні.
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2014 рік
2015-2016 роки
2017-2018 роки
2018 рік
2014-2020 роки
2015-2017 роки
2014-2020 роки
2016-2020 роки
2019-2020 роки
2014 рік
2015 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік

