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Стратегічні цілі університету:

. досягнення рівня вимог, що висуваються в державі та у світі до
університетів дослідницького типу й отримання відповідного статусу,

. збереження та посилення позиції університету як провідного закладу
вищої освіти в системі класичної університетської освіти,

. утримання та посилення іміджу університету як регіонального лідера в
підготовці фахівців з вищою освітою;

. підвищення міжнародного іміджу університету через забезпечення
міжнародних стандартів якості освітніх послуг та наукових досліджень.

Означені в програмі заходи мають стати чинниками, що нададуть
університету змогу обрання, коригування та реалізації ефективних форм
(структур) організації своєї діяльності загалом та механізмів упровадження

інноваційних перетворень в організацію роботи кожного свого підрозділу.

Основні завдання університету на 2018-2022 роки

Основним завданням усіх структурних підрозділів 2018 р. є підготовка та
відзначення 100-ї річниці із дня заснування університету. З огляду на цю подію
будуть охоплені всі вектори його багатогранної діяльності.

Актуальним на найближчі роки залишається й виконання основних
програм, що затверджені на вченій раді університету та є основою для
адекватного реагування на виклики часу, своєчасного та гармонійного
входження університету до процесу реформування галузі вищої освіти в
державі, а саме програми:

- «Ефективна структура університету»,

- «Ефективна вступна кампанія»,

- «Висока якість освіти»,

- «Інноваційне наукове середовище»;

- «Кадровий потенціал»,

- «Додаткові фінанси»,

- «Міжнародна активність»,

- «Бренд університету».



І. У сфері забезпечення якості вищої освіти, удосконалення навчального

процесу та науково-методичної роботи

1. Розробити концепцію реалізації та впровадження в практику
діяльності університету системи менеджменту якості освіти відповідно до
принципів та вимог міжнародних стандартів.

2. Переглянути критерії оцінювання діяльності кафедр Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара на відповідність нормативним
вимогам щодо ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм,

провести їх чергову атестацію.

3. Провести ревізію чинних в університеті документів про організацію
навчального процесу та аналіз їхньої відповідності сучасним вимогам і

критеріям якості освітніх послуг.

4. Проаналізувати можливості технічного, науково-методичного та

кадрового забезпечення ефективної реалізації технологій дистанційного
навчання в університеті. Розробити та реалізувати заходи щодо вдосконалення

якості самостійної та індивідуальної роботи студентів через підготовку
дистанційних курсів та створення банку електронних навчальних і методичних
матеріалів та системи дистанційного доступу до його контенту.

5. Розробити та реалізувати заходи, спрямовані на вдосконалення й
подальший розвиток системи академічної мобільності студентів і науково-
педагогічних працівників університету в освітньому просторі держави, Європи
та світу.

6. Ужити заходи для забезпечення безумовної орієнтації освітніх
стандартів університету на досягнення високої якості практичної підготовки

студентів, зокрема, через:

. залучення представників роботодавців до розроблення та експертизи
науково-методичного забезпечення професійно-орієнтованих навчальних
дисциплін,

. розроблення методики та запровадження практики моніторингу
(проведення періодичних опитувань роботодавців) загального рівня
професійної підготовки випускників університету та своєчасне врахування його
результатів через корегування форм та методів організації навчального

процесу.

7. З метою оптимізації структури та штатних розписів працівників і
співробітників університету провести аудит показників та аналіз доцільності
функціонування навчальних лабораторій, створених у структурних підрозділах
ДНУ. За результатами цієї роботи розробити, затвердити та здійснити заходи
для упорядкування чисельності лабораторій навчального спрямування через їх
укрупнення та об,єднання функцій на рівні факультетів.

8. Визначити стратегічні показники кадрової політики, створити
ефективний механізм її реалізації.



9. Сформувати та реалізувати ефективну комплексну систему

стимулювання керівного складу, науково-педагогічних та наукових працівників
до інноваційної діяльності, орієнтованої на об,єктивну оцінку виконання
конкретних завдань за кінцевим результатом.

10. Визначити стратегічні напрями розвитку університету у сфері

інформаційних технологій та затвердити Концепцію створення єдиного
інтегрованого інформаційного середовища університету як програмного

нормативного документу закладу вищої освіти.

11. Підготувати проект, технічне завдання, здійснити розроблення та
запровадити в практику роботи підрозділів університету інформаційну
комп3ютеризовану систему документообігу.

12. Створити умови для закріплення кращих випускників на кафедрах,
що є необхідним для збереження традицій і наступності в науці та освіті.

13. Забезпечувати гармонійний і збалансований розвиток усіх
факультетів і кафедр університету, відкривати нові напрями підготовки

фахівців, удосконалювати лабораторну базу кафедр за рахунок придбання
нового обладнання, приладів, стендів, програм.

14. Розвивати систему дуальної освіти разом із провідними
підприємствами аерокосмічної, машинобудівної та інших галузей, залучати ці
підприємства до профорієнтаційної й рекламної роботи.

15. Створити методичну раду університету, яка працюватиме регулярно
й системно для вдосконалення освітніх програм та моніторингу їх якості й
актуальності.

16. Здійснити комплекс заходів, спрямованих на підтвердження статусу

національного закладу вищої освіти.

ІІ. У науковій сфері

]. Перетворити науково-дослідну діяльність університету на чинник і
рушій його інноваційного розвитку за рахунок системного пошуку нових
напрямів досліджень, створення міждисциплінарних наукових груп, реалізації
актуальних розроблень у вигляді макетів, зразків, програм тощо, їх просування
на ринок.

2. Створити «Науковий парк ДНУ» для розвитку й підтримки науково-

технічної та інноваційної діяльності університету.

З. Розширити спектр джерел фінансування науки, залучення коштів
бюджетів усіх рівнів, фондів, коштів підприємств і приватних інвесторів на
розвиток наукових досліджень в університеті.

4. Залучити кошти до наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності через отримання грантів за конкурсами Рамкової програми

Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».
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5. Удосконалювати механізми залучення кращих випускників і молодих
фахівців до наукової діяльності, увести систему заохочення молодих учених,
ширше використовувати системи міжнародних індивідуальних грантів для
молодих викладачів, наукових співробітників та аспірантів.

6. Розширити перелік провідних університетів-партнерів за програмою
спільної підготовки докторів філософії.

7. Сприяти збільшенню кількості публікацій у журналах, які входять до
міжнародних наукометричних баз Зсориз і ШеЬ ої Зсіепсе та покращити якість
власних наукових журналів для подальшого їх внесення до цих баз, що
забезпечить підвищення наукометричних показників діяльності науково-
педагогічних працівників університету.

З. Розвивати інфраструктуру студентської науки, залучати студентів до
організації та здійснення науково-дослідної діяльності.

9. Придбати наукоємне обладнання для комплектації лабораторної бази
новостворюваного Центру колективного користування приладами й
обладнанням «Інновація» як за рахунок коштів державного бюджету України,
так і за рахунок коштів небюджетних установ і фондів від впровадження
господарської діяльності.

ПІ. У сфері міжнародної діяльності

]. Започаткувати нові проекти академічної мобільності в межах програми
Європейського Союзу «Еразмус+» КА] (мобільність студентів, аспірантів та
викладачів) на базі чинних рамкових угод із закордонними університетами-
партнерами.

2. Створити на базі ДНУ у співпраці із ЗВО-партнерами Китайської
Народної Республіки Інститут Конфуція для підвищення якості підготовки

фахівців зі спеціальності «Китайська мова», поглиблення культурних та
наукових зв,язків між ДНУ та університетами КНР.

3. Створити на базі ДНУ українсько-польський Центр дистанційного

навчання із застосуванням платформи «е-1еаґпіп8».

4. Здійснити комплекс організаційних та інформаційних заходів,
спрямованих на поглиблення міжнародного співробітництва у сфері наукових
досліджень.

5. Оновити наявні українську та англомовну версії веб-сторінки з
інформацією про діяльність відділу по роботі з міжнародними організаціями та
іноземними партнерами, відділу підготовки фахівців для зарубіжних країн та
академічних обмінів.

6. Ретельно проаналізувати ефективність виконання укладених
університетом міжнародних договорів та здійснити заходи для наповнення їх

конкретним практичним змістом.



7 Розширити участь університету в міжнародних освітянських, наукових
та науково-технічних проектах і програмах Продовжити співпрацю з
Національним офісом програми Європейського Союзу «Еразмус+» в Україні

для підвищення якості підготовки проектів «Еразмус+» КА2 (колишній
«Темпус»).

8. Залучати професорів із зарубіжних ЗВО для читання лекцій у ДНУ.

9. Розробити та реалізувати організаційні та практичні заходи для

розширення обсягів підготовки іноземних громадян за акредитованими в
університеті напрямами підготовки та спеціальностями, за програмами
підготовки фахівців вищої кваліфікації.

10. Продовжити співпрацю з Управлінням ліцензування, акредитації та
нострифікації Міністерства освіти і науки України щодо проведення
університетом експертної оцінки іноземних документів про освіту.

11. Для створення та успішної реалізації системи міжнародних освітніх
програм для іноземних студентів розробити довгострокову політику
університету в галузі мовної підготовки та перепідготовки викладачів.

12. Надати статус найбільшого сприяння для розроблення і реалізації
програм подвійних дипломів як найважливішого засобу підвищення авторитету
і конкурентоспроможності ДНУ на ринку освітніх послуг.

13. Створити спеціалізований відділ з написання, підготовки, супроводу

заявок на міжнародні проекти, гранти.

ІУ. У гуманітарно-виховній сфері

1 Спільними зусиллями ректорату, деканатів, кафедр та інших
підрозділів, профспілкового і студентського активу забезпечити безумовне
виконання планів успішної підготовки та гідного відзначення 2018 р. 100-

літнього ювілею університету. Йдеться, зокрема, про:

. вироблення й запровадження в площину нашої життєдіяльності

поновлених атрибутів університетської символіки (герб, прапор, брендовий
знак тощо);

. підготовка та друкування серії ювілейних видань,

. якісне оновлення інформаційних ресурсів на рівні університету, у
підрозділах та гуртожитках (стенди, плакати та інші зовнішні носії рекламного
спрямування),

. організація масштабної інформаційної кампанії з висвітлення традицій
та здобутків університету у власному молодіжному середовищі, у місцевих та
центральних засобах масової інформації;

. здійснення за підтримки влади, випускників, бізнесу комплексу заходів
з оновлення університетської інфраструктури та матеріальної бази.
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2. Переглянути й поновити відповідно до сучасних вимог внутрішні
нормативно-регулювальні документи з питань організації гуманітарно-виховної
роботи в університеті (концепції, плани, програми тощо), видавши їх окремою
збіркою на допомогу кураторам та активу студентського самоврядування.

3. Для забезпечення тіснішої й ефективнішої взаємодії викладачів-

гуманітаріїв у галузі освоєння й упровадження сучасних підходів і технологій
навчання та виховання студентської молоді, розвитку гуманітарних досліджень
(особливо для нагальних потреб регіону), обміну передовим досвідом утворити
під патронатом «гуманітарного» проректора освітньо-методичний центр з
координації діяльності соціально-гуманітарних кафедр.

4. Створити умови і відкрити при університеті за підтримки міської
(регіональної) влади міський або обласний гуманітарний ліцей за прикладом
діючих ліцеїв інформаційних технологій та фізико-математичного.

5. Організувати й провести на базі ДНУ серію міжнародних,

всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій
гуманітарного профілю, зокрема з питань узагальнення сучасних тенденцій і

передового практичного досвіду в розвитку університетської гуманітаристики
та виховання студентства.

6. Продовжити цілеспрямовану роботу з подальшого розширення
переважно системних форм залучення молоді до повсякденної творчої
діяльності в наукових студіях, різноманітних клубах та інших осередках за
інтересами, забезпечуючи мінімізацію негативних виявів у студентському
середовищі (тютюнопаління, вживання алкоголю, ненормативної лексики
тощо).

У. Розвиток матеріально-технічної бази університету

]. Вивчити та вирішити питання про можливі джерела фінансування,
залучення інвесторів та будівельних організацій для завершення капітального

будівництва споруд у студентському містечку університету.
2. Здійснити (за окремими планами-графіками) капітальні й поточні

ремонти гуртожитків у студентському містечку та аудиторного фонду в
навчальних корпусах університету.

З. Визначити кошторис та провести потрібні ремонтні роботи Палацу
спорту університету.

4. Провести ревізію стану навчальних приміщень та обладнання
навчальних аудиторій, розробити й здійснити заходи для їхнього ремонту в
навчальних майстернях та дільницею з поточного ремонту.

5. Для здійснення планових заходів, що уможливлять оновлення

матеріально-технічної бази навчального процесу та наукових досліджень,
розробити й передбачити фінансування цільових програм:

. модернізації лабораторної бази забезпечення навчального процесу;
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. модернізації лабораторної бази наукових досліджень;

. оснащення університету сучасною комп,ютерною технікою та
мережним устаткуванням,

. удосконалення матеріально-технічного забезпечення спортивних

об,єктів університету та об,єктів соціально-культурного призначення,

. покращення умов проживання та побутового обслуговування студентів
у гуртожитках університету.

6. Ретельно проаналізувати ефективність функціонування структурних
підрозділів АГЧ, їх кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
Розробити та здійснити заходи для оптимізації й удосконалення системи
організації, контролю якості та оплати праці за виконання ремонтних робіт в
університеті.

Поляков М.В.

кандидат на посаду ректора
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