Рішення конференції трудового колективу від 31 серпня 2007 р. з питання “Про
підсумки 2006/2007 навчального року та завдання 2007/2008 навчального року”
Заслухавши і обговоривши доповідь ректора В.С. Бакірова, конференція трудового
колективу відзначила, що в 2006/2007 навчальному році продовжувався розвиток
університету на всіх головних напрямах діяльності. Поступ здійснено у вдосконаленні
якості освіти, зміцненні кадрового потенціалу, розвитку наукових досліджень.
Продовжено впровадження демократичних принципів управління, розвиток системи
самоврядування, зокрема, студентського, введено в дію новий Статут університету, який
надає можливості більш ефективної реалізації потенціалу університету. Укріплювалася
матеріальна база навчально-виховного процесу і наукової роботи.
Конференція вважає, що проблемами, які потребують першочергової уваги
адміністрації і всіх членів колективу в 2007/2008 навчальному році, є такі:
 суттєве підвищення ефективності управління на всіх рівнях;
 повне впровадження визначених новим Статутом норм щодо ширшого залучення
працівників до прийняття та реалізації управлінських рішень, підвищення
відповідальності виконавців за результати роботи;
 створення дієвої системи стимулювання працівників за результатами діяльності;
 розширення напрямів і спеціальностей підготовки з урахуванням потреб ринку
праці;
 формування якісного контингенту вступників до університету;
 забезпечення високої конкурентоспроможності випускників;
 розвиток наукових досліджень з урахуванням проблем інноваційного розвитку та
поглиблення інтеграції університету до світової науки;
 забезпечення фінансової стійкості університету, розширення самостійності та
відповідальності структурних підрозділів у цій царині, укріплення матеріально-технічної
бази навчально-виховного процесу та наукових досліджень.
Конференція вважає пріоритетними завданнями 2007/2008 навчального року:
1.
Вдосконалити
систему
управління
університетом
на
засадах
демократичності, самостійності керівників і працівників у прийнятті і здісненні
управлінських рішень, високої відповідальності виконавців за результати роботи.
Приступити до створення моделі університетського менеджменту на базі сучасних
інформаційних технологій. Винести модель менеджменту на обговорення Вченої ради.
Відповідальні: ректор, перший проректор, проректор з наукової роботи,
проректор з навчальної та інноваційної роботи.
Термін виконання: 01.07.2008 р.
2. Розробити та запровадити «Положення про заходи із стимулювання працівників
за високі досягнення в навчальній, методичній, науковій, виховній та організаційній
роботі»
Відповідальні: проректор з навчальної та інноваційної роботи, проректор з
організації навчально-виховного процесу, соціально-економічних та виробничих питань.
Термін виконання: 01.01.2008 р.
3. Розробити програму профорієнтаційних заходів на 2007/2008 навчальний рік для
вирішення проблем формування якісного контингенту студентів, особливу увагу
приділивши набору на напрями фізико-математичного та природничого профілю.
Відповідальні: проректор з навчальної та інноваційної роботи, проректор з
навчально-методичної роботи, проректор з організації навчально-виховного процесу,
соціально-економічних та виробничих питань, начальник навчального відділу, директор
Центру довузівської освіти, декани факультетів.
Термін виконання: 15.11.2007 р.

4. Розробити «Положення про організацію навчального процесу в університеті»,
завершити систематизацію нормативно-правових документів, що регламентують
організацію навчально-виховного процесу і наукової роботи в університеті.
Відповідальні: проректор з навчально-методичної роботи, начальник навчального
відділу, начальник юридичного відділу.
Термін виконання: 01.12.2007 р.
5. Удосконалити нормативні документи з формування тематичного плану науководослідних та дослідно-конструкторських робіт, виконуваних університетом, організаційну
структуру НДЧ, забезпечити інтеграцію наукових та інноваційних прикладних розробок,
підвищення конкурентоспроможності науково-технічної продукції університету, ширше її
впровадження у виробництво.
Відповідальні: проректор з наукової роботи, декани факультетів, директори НДІ.
Термін виконання: 01.07.2008 р.
6. Розробити «Положення про Фонд модернізації науково-навчального обладнання
університету», розпочати в 2008 році діяльність Фонду. Передбачити в бюджеті
університету на 2008 рік кошти для роботи Фонду.
Відповідальні: проректор з наукової роботи, проректор з навчальної та інноваційної
роботи, проректор з організації навчально-виховного процесу, соціально-економічних та
виробничих питань.
Термін виконання: 01.01.2008 р.
7. Сприяти розвитку студентського самоврядування, активно залучати його органи
до розробки та виконання рішень із питань студентського життя. Створювати сприятливі
умови для участі талановитої студентської молоді в науковій роботі, культурнопросвітницькій діяльності, волонтерському русі.
Відповідальні: проректор з навчально-методичної роботи, декани факультетів.
Термін виконання: постійно.
8. Забезпечити належний технічний стан об’єктів університету, продовжити роботи
з їх капітального і поточного ремонту, в першу чергу, навчального корпусу на пл.
Свободи, 6.
Відповідальні: проректор з організації навчально-виховного процесу, соціальноекономічних та виробничих питань, проректор з адміністративно-господарчої діяльності
Термін виконання: протягом року.
9. Розгорнути цілеспрямовану інтенсивну кампанію з інформування громадськості
про університет, його історію, здобутки і перспективи. Залучити до цієї роботи колективи
факультетів, кафедр, НДІ.
Відповідальні: проректор з організації навчально-виховного процесу, соціальноекономічних та виробничих питань, проректор з навчально-методичної роботи, декани
факультетів, завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом року.
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