Рішення
конференції трудового колективу
та розширеного засідання Вченої ради університету
05 вересня 2017 р.
Заслухавши та обговоривши звіт ректора про роботу університету 2016/2017
навчального року та хід виконання колективного договору між адміністрацією та
трудовим колективом університету з квітня 2016 р. по серпень 2017 р. включно, і
завдання на новий навчальний рік, конференція трудового колективу університету.
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Роботу ректора університету Пшінька О.М. та голови профкому

університету Островерхова М.П. щодо виконання колективного договору признати
задовільною.
2.

Зобов'язання колективного договору між адміністрацією та трудовим

колективом університету з квітня 2016 р. до серпня 2017 р. в основній частині
вважати виконаними.
3.

Вважати, що основним концептуальним напрямом діяльності університету

2017-2018 навчального року є подальше удосконалення системи організації освітньої
діяльності, відповідно до вимог закону України «Про вищу освіту», рекомендацій
Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS), в першу чергу, підвищення
якості освіти та фахового рівня університету, впровадження дистанційної форми
навчання, удосконалення системи управління якістю освіти Університету.
4. Деканам

факультетів,

завідувачам

кафедр,

керівникам

підрозділів

обговорити на засіданнях Вчених рад, кафедр, зборах колективів доповідь ректора та
скласти плани заходів з усунення недоліків, що були відмічені у доповіді та виступах
учасників конференції.
5.

Інформаційно-обчислювальному центру, головному редактору газети

“ДІІТ сьогодні” оприлюднити через засоби масової інформації та на сайті звіт про
діяльність університету 2016-2017 н.р.
6. Навчально-методичному відділу разом із науково-методичною радою
університету посилити науково-дослідну та практичну роботу з питань впровадження

інноваційних

технологій

навчання,

моніторингу

якості

освітньої

діяльності

підрозділів.
7. Науково-навчальному центру безвідривної підготовки фахівців разом з
кафедрами

університету

забезпечити

інформаційно-методичне

наповнення

дистанційних курсів для здобувачів освітнього ступеню «бакалавр» заочної форми
навчання. У 2017/2018 навчальному році провести апробацію на 1 курсі за заочнодистанційною формою навчання.
8. Кафедрам і факультетам продовжити системну профорієнтаційну роботу, в
першу чергу серед студентів коледжів, що входять до структури університету, та
комплексу інших навчальних закладів за напрямами підготовки та учнів шкіл міста і
області.
Деканам факультетів про результати роботи доповідати кожні 2 місяці на
засіданнях ректорату.
9. Адміністрації університету розробити і надати на обговорення Вченій раді
університету план реструктуризації підрозділів університету відповідно до вимог
закону «Про вищу освіту», нормативно-правових документів.
Листопад 2017 р.
10.

Проректорові з наукової роботи надати розгорнутий звіт університету

про стан і перспективний план розвитку наукових досліджень університету.
Листопад 2017 р.
11.

Проректорам з адміністративно-господарської частини та з економічних

питань :
- продовжити запровадження заходів з економії енергоресурсів і матеріалів
(будівельних, канцелярських, господарських і т.і.), та налагодити дієвий контроль за
їх виконанням кожним підрозділом університету;
- посилити контроль за підготовкою до зими гуртожитків, навчальних
корпусів і систем забезпечення життєдіяльності університету.
Про результати роботи доповісти на засіданні Вченої ради у жовтні 2017 р.
12.

Вважати доцільним продовжувати соціологічні опитування учасників

освітнього процесу з питань якості освіти.
За окремим планом.

13.

Вченому секретареві Вченої ради університету розробити план заходів із

виконання рішень Вченої ради та щосеместрово доповідати Вченій раді про хід їх
виконання.

