
 

 

П Р О Г Р А М А 

претендента на посаду ректора Луцького національного технічного університету 
доктора економічних наук, професора 

ЛЯШЕНКО ОКСАНИ МИКОЛАЇВНИ  
 

РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТУ  –  СПІЛЬНА 
ПРАЦЯ !  

«Ніхто не зможе побудувати для Вас міст, на якому Ви повинні перетнути потік життя, 
ніхто, крім Вас самих», – Фрідріх Ніцше. 

 

Луцький національний технічний університет – багатогалузевий заклад вищої освіти, що пам’ятає 
свої традиції і усвідомлює зовнішні виклики, підтримує лідерство в технічній освіті і наукових 
дослідженнях, створює умови для творчої самореалізації, освітньої та міжнародної мобільності, 
динамічно розвивається і прагне стати престижним навчально-науковим центром підготовки фахівців. 

 

С Т Р АТ Е Г І Ч Н І  З АВ Д АН Н Я  
Будь-які зміни несуть із собою нові можливості. Тому реакцією організації на зміни повинно бути не 

вичікування, а підвищення активності 

Дж. Уелч, колишній генеральний директор General Electric 

 Забезпечення фінансової стабільності і економічної самостійності Університету, постійного підвищення 

рівня оплати праці працівників Університету та мотивації до продуктивної діяльності. 

 Забезпечення демократичності, прозорості, колегіальності в процесі розробки і ухвалення управлінських 

рішень шляхом встановлення простих і прозорих управлінських процедур. 

 Створення належних взаємодії та подальшого розвитку технічних гуманітарних та економічних напрямів 

підготовки як невід’ємних та взаємодоповнюючих складових розвитку Університету. 

 Розширення повноважень структурних підрозділів Університету та надання їм реальної управлінської та 

академічної автономії. 

 Зміцнення ролі студентського самоврядування, як партнера в управлінні Університетом. 

 Забезпечення якості освітніх послуг відповідно до міжнародних стандартів, підготовка високоосвічених 

конкурентоспроможних професіоналів.  

 Позиціонування Університету, як прогресивного наукового центру для проведення досліджень за 

пріоритетними напрямами розвитку науки на рівні світових стандартів. 

 Утвердження міжнародного авторитету Університету, забезпечення присутності Університету в 

європейському і світовому освітньо-науковому просторі. 

 Перебудова системи управління Університету та формування, демократичного академічного середовища, 

що сприяє всебічному професійному розвитку. 

 Створення сучасного інформаційного середовища в Університеті та поступовий перехід до моделі 

інноваційного цифрового Університету. Інформатизація всіх сфер діяльності Університету, розробка нового 

сучасного сайту Університету, університет в смартфоні. 

 Оновлення та утримання основних фондів Університету. 

 Формування позитивного іміджу Університету, як сучасного освітнього центру вищої освіти і осередку 

інтелектуального зростання особистостей. 
 

Р Е АЛ І З АЦ І Я  М І С І Ї  У Н І В Е Р С И Т Е Т У  Ч Е Р Е З :  
 розвиток фундаментальної і прикладної науки в технічній, математичній, природничій, аграрній, 

суспільній та гуманітарній галузях наук;  

 надання наукоємної допомоги виробництву і розробка нових технологій для потреб вітчизняної 

економіки;  

 забезпечення найвищих етичних та професійних стандартів у діяльності Університету і особливо в 

управлінні;  

 створення для персоналу належних умов праці, можливостей для підвищення професійного рівня, умов 

для постійного розвитку, академічного лідерства та самовираження особистості, гарантування академічних прав і 

свобод та неухильне дотримання основоположних прав людини, трудового законодавства; 



 

 

 створення для студентів умов для саморозвитку, професійного становлення, культурного і духовного 

зростання, можливостей формувати індивідуальну траєкторію освіти. 
 

У П Р АВ Л І Н Н Я  
Якщо в команді немає людини, що приймає рішення, то рішення ніколи не будуть прийняті  

П. Друкер, економіст, теоретик менеджменту 

Управління здійснювати на основі принципів: 
 утвердження загальнолюдських цінностей та поваги до кожної особистості;  

 демократизму, відкритості та прозорості;  

 гуманізації; компетентності;  

 ініціативності й активності; 

 об’єктивності в оцінюванні виконання працівниками обов’язків;  

 поєднання колегіальності з персональною відповідальністю в ухваленні рішень;  

 автономії і самоврядування.  
 

1. Сформувати культуру управління в Університеті буде соціально відповідальним і націленим на 

створення належних умов для забезпечення його працівникам можливостей та мотивів для ефективної та 

комфортної діяльності. 

2. Посилити роль Вченої ради, як колегіального органу управління університетом. Визнати, що головою 

Вченої ради не може бути ректор та проректори університету. Голову Вченої ради обирати таємним 

голосуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання і не є 

адміністративним персоналом. 

3.  Для залучення членів колективу до ухвалення рішень та їх реалізації створити систему комітетів при 

Вченій раді. Комітет при Вченій раді утворювати з числа співробітників, студентів для здійснення за окремими 

напрямами підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Вченої ради, виконання 

контрольних функцій щодо стратегії розвитку університету.  

4.  Провести аудит усіх управлінських процесів та впорядкувати повноваження підрозділів в університеті 

шляхом розмежування й збалансування функцій та повноважень між ними. 

5.  Розробити план дій для реалізації стратегії розвитку Університету на принципах проектного 

менеджменту. Запровадити принцип модерації та посередництва для забезпечення ефективної колективної 

роботи, попередження та вирішення конфліктів. 

6. Розширити представництво та участь студентів в університетських органах управління, покращити 

взаємодію між адміністративним підрозділами та органами студентського самоврядування, посилити вплив та 

відповідальність студентства щодо ухвалення та виконання рішень. 

7.  Здійснювати управління університетом на засадах корпоративної культури, що передбачає: виваженість 

у ухваленні рішень; ефективність втілення рішень (делегування повноважень, завдань, розмежування функцій, 

систематичний контроль); компетентність виконавців; персональну відповідальність та ініціативність; сервісність 

та підзвітність університетській спільноті. 

8.  Налагодити внутрішньо університетську комунікацію, забезпечивши доступність та своєчасність 

надання інформації щодо: – діяльності всіх підрозділів Університету; – обговорення та ухвалення рішень; – 

процедур реалізації ухвалених рішень; – процедур, що стосуються функціонування структурних підрозділів та 

служб університету тощо. 

9.  Сформувати культуру грантової діяльності. Розробити загально університетську політику грантової 

роботи та забезпечити необхідну допомогу щодо підготовки грантових заявок і супроводу отриманих грантів. 

10.  Забезпечити електронними засобами підтримку участі працівників в управлінні університетом на основі 

інструментів електронного врядування  

(е-обговорення, е-петиції, е-опитування, е-вибори тощо). 

11.  Сформувати інтегроване цифрове середовище університету, призначене для забезпечення наукової 

роботи, освітнього процесу, інформаційних і обчислювальних потреб структурних підрозділів університету із 

можливістю дистанційного захищеного доступу до такого середовища. 

12.  Забезпечення умов для повної відкритості та публічності процесів управління Університетом з суворим 

дотриманням законності та упровадження демократичних конкурсних процедур через запровадження чітких 

регламентів управлінських процедур для подолання практики «ручного управління» та колегіальності ухвалення 

рішень. 



 

 

13. Запровадження інтегрованих інформаційних систем електронного документообігу та підтримки 

освітньої діяльності, управління фінансовими та кадровими ресурсами. 

14.  Делегування факультетам та кафедрам вирішення питань стосовно кадрового забезпечення, планування 

навчального навантаження, розпорядження виділеними на факультет фінансовими ресурсами. 

15.  Залучення колективу Університету до обговорення стратегічних питань розвитку Університету. 

16. Створення у колективі сприятливого морально-психологічного клімату на основі високих стандартів 

етики управлінської діяльності, що встановлюють загальні морально-етичні принципи та правила у професійній 

діяльності. 
 

О С В І Т Н І Й  П Р О Ц Е С  
Недостатньо тільки отримати знання; їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажати; треба 

діяти  

Йоганн Вольфганг фон Гете 

Забезпечити належну якість освітнього процесу для надання студентам знань, умінь та навичок 
на рівні найкращих світових стандартів відповідно до потреб суспільства та світового ринку 

праці, впровадження європейських норм і стандартів в організацію освітньої діяльності, 
побудова освітнього процесу на засадах взаємної поваги, довіри і партнерства між учасниками 

освітнього процесу. 
1. Надати реальну автономію випусковим кафедрам у розробленні освітніх програм, навчальних і робочих 

планів, автоматизувати процес розроблення навчальних планів і припинити практику усних розпоряджень по 

внесенню «необхідних» дисциплін за вказівкою адміністрації. 

2. Для забезпечення успішного входження випускників на ринок праці забезпечити поєднання 

теоретичного і прикладного аспектів навчання, підвищити якість та ефективність виробничої практики студентів, 

посиливши співпрацю з бізнесом, державними установами та неурядовими організаціями. 

3. Розробити сучасні освітні програми для забезпечення потреби у навчанні всіх вікових груп громадян за 

принципом Life Long Learning. На цій базі посилити освітню та профорієнтаційну роботу. 

4. Започаткувати офіційні партнерські програми співпраці з Microsoft Imagine Academy, Cisco та іншими 

світовими лідерами ІТ-галузі щодо професійної сертифікації працівників та студентів з можливістю отримання 

міжнародних сертифікатів підтвердження кваліфікацій. Забезпечити кафедри комп’ютерною, оргтехнікою та 

ліцензованим спеціалізованим програмним забезпеченням. 

5. Створити Центр підтримки дистанційного навчання для супроводу і надання фахової допомоги 

викладачам у вирішенні професійних завдань. 

6. Забезпечити реальну участь студентських органів самоврядування у організації навчального процесу, 

оцінюванні його якості та адаптації першокурсників до системи навчання. 

7. Через запровадження реальної системи фінансових заохочень сприяти створенню англомовних 

навчальних програм. 

8. Акредитувати всі освітні програми, за яким проводиться підготовка в Університеті фахівців з вищою 

освітою та пройти інституційну акредитацію. 

9. Сприяти розвитку академічної мобільності студентів та науково-педагогічних працівників.  

10. Впроваджувати в навчальний процес ІТ технології, віртуальні 3D-технології. 

11. Забезпечити щомісячне преміювання викладачів, які навчають іноземних студентів англійською 

мовою, у розмірі 25 % від окладу за практичні заняття і 50% за лекції. Преміювати викладачів, які склали 

міжнародний екзамен з англійської мови TOEFL, IELTS або Cambridge English на рівень не нижче В2, у розмірі 

50% від окладу за практичні заняття і 75 % за лекції.  

12. Сприяти набуттю студентами комунікативної компетентності англійською мовою на необхідному рівні 

шляхом введення додаткового вивчення англійської мови та створення Цетру мовної підготовки;  

13. Реальне впровадження дуальної освіти на базі провідних підприємств Західного регіону. 
 

Н АУ К А І  Д О С Л І Д ЖЕ Н Н Я  
Якщо ти хочеш побудувати корабель, не треба скликати людей, планувати, ділити роботу, 

діставати інструменти.  

Треба заразити людей прагненням до нескінченного моря. Тоді вони самі побудують корабель 

Антуан де Сент-Екзюпері 



 

 

Наукова діяльність – передумова високого освітнього рівня університету та отримання його 
дослідницького статусу;  

забезпечення розвитку наукової діяльності Університету, що передбачає структурну перебудову 
наукових досліджень у напрямку актуалізації, інноваційності та міждисциплінарності тематики 

досліджень 
1. Забезпечити умови для ефективної наукової та інноваційної діяльності шляхом створення фонду для 

фінансової підтримки наукових досліджень, покращення матеріально-технічної бази наукових досліджень і 

закупівлі спеціалізованих ліцензованих програм для проведення наукових досліджень на світовому рівні, 

сприяння академічній співпраці та міжнародній мобільності науковців. 

2. Визначити для Університету пріоритетні напрямки наукових досліджень, які відповідають 

загальносвітовим тенденціям розвитку науки та національним потребам. Зосередити на цих напрямках науковий і 

ресурсний потенціал Університету з метою стати в певних наукових галузях лідерами в Україні та отримати 

міжнародне визнання. 

3. Забезпечити розвиток бібліотеки як академічного, ресурсного і культурного центру Університету, який 

поєднує бібліотечно-інформаційні функції з ключовими елементами академічних технологічних сервісів, а також 

є центром саморозвитку, цікавих зустрічей, корисного проведення часу, культурним простором, місцем, де 

створюються інновації і де можна дізнатись про все найновіше, що відбувається в світі. 

4. Сприяти участі науковців у міжнародних наукових конференціях (особливо закордоном). Фінансувати 

за рахунок коштів університету участь у міжнародних конференціях: професору не менше 2-х конференцій на 

рік; доцентам – не менше однієї. 

5. Фінансово підтримувати, заохочувати та сприяти активізації публікаційної активності науковців 

університету передусім в авторитетних міжнародних і національних виданнях та встановити розмір винагороди 

за публікацію в авторитетних міжнародних і національних виданнях на рівні не менше ніж 5000 грн. 

6. Реально підтримувати створення та діяльність Ради молодих учених і студентських наукових товариств, 

через фінансування їх діяльності – фінансування проведення конференцій, видання матеріалів, преміювання 

активних учасників тощо. 

7. Впровадити систему оцінювання та адекватного фінансового стимулювання наукової діяльності 

викладачів і студентів з метою посилення цих складових у їхній діяльності та заохочення до професійного 

розвитку та самореалізації. 

8. Створити конкурентоспроможний, багатогалузевий університетський видавничий центр з метою 

оприлюднення, поширення і популяризації наукових здобутків професорсько-викладацького складу та сучасний 

електронний репозитарій наукових текстів. 

9. Забезпечити фінансування публікації монографій – не менше однієї в рік для кафедри і професора та не 

менше 1-ї на п’ять років для доцента. 

10.  Забезпечити оснащення кафедр Університету сучасним обладнанням, яке може використовуватися для 

наукових цілей. Активізувати діяльність щодо залучення міжнародних і вітчизняних грантових програм для 

розвитку наукового процесу в Університеті та практикувати зменшення педагогічного навантаження науковцям 

Університету, які отримають державні чи міжнародні гранти на проведення наукових досліджень. 

11. Всебічно сприяти науковим відрядженням працівників Університету. Розробити і активізувати 

університетську програму Visiting Professor. Запрошувати для читання лекцій, проведення круглих столів, 

майстер-класів, наукових дискусій відомих науковців з-за кордону і з України. 

12.  Встановити механізми стимулювання молоді до наукової діяльності в Університеті шляхом 

присвоєння іменних стипендій. 

13.  При формуванні плану підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі і докторантурі 

враховувати прогнозовані потреби кафедр Університету  

у забезпеченні викладачами з науковими ступенями.  

14.  Забезпечити акредитування освітніх програм на третьому освітньо-науковому рівні, за якими в 

Університеті здійснюється підготовка докторів філософії,  

з метою створення спеціалізованих вчених рад для проведення атестації докторів філософії та докторів. 

15.  Активізувати підготовку у докторантурі за технічними спеціальностями для посилення кадрового 

потенціалу Університету та підвищення його якості.  

16. Фінансове стимулювання захисту докторських дисертацій у розмірі трьох посадових окладів. 

17.  Сприяти, в тому числі і матеріально, підготовці випускників Університету на PhD програмах в 

університетах Європи і США. Після отримання ступеня PhD-і повернення в Університет нострифіковувати PhD-

дипломи, отримані за кордоном. 



 

 

К АД Р О В А П О Л І Т И К А  
Показник якості управління – звичайні люди, що роблять незвичайні речі  

П. Друкер 

Створення для персоналу належних умов праці, можливостей для підвищення професійного 
рівня, умов для постійного розвитку,  

академічного лідерства та самовираження особистості, гарантування академічних прав і свобод 
та неухильне дотримання  

основоположних прав людини, трудового законодавства 
1. Забезпечити гідні умови праці, конкурентоспроможну її оплату та соціальний пакет, як критично 

необхідні складові для залучення до науково-освітньої діяльності високопрофесійних талановитих особистостей 

та розвитку наявних науково- педагогічних колективів. 

2. Припинити практику визначення терміну контракту одноосібно ректором і запровадити колегіальне 

ухвалення рішення про термін контракту на рівні кафедр та підрозділів. 

3. Забезпечити прозорі процедури прийняття кадрових рішень на основі об’єктивної оцінки компетентностей 

та здобутків професорсько-викладацького складу. 

4. Забезпечити за рахунок Університету професійний розвиток викладачів Університету - постійне 

підвищення педагогічної майстерності та професійної кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних 

працівників Університету в провідних університетах України та закордонних установах. 

5. Створити належні умови для професійного зростання та підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу шляхом формування професійних, кар’єрних траєкторій. 

6. Із метою проведення майстер-класів і тренінгів для викладачів створити Центр навчальних інноваційних 

технологій. 
 

Ф І Н АН С И  
Роби все, що можеш, там, де ти знаходишся, використовуючи все, що маєш  

Теодор Рузвельт 

Розвиток університету буде забезпечено прозорою системою фінансового та ресурсного 
планування, управління та звітності,  

диверсифікацією надходжень та обґрунтованим розподілом коштів на стратегічні проекти, 
мотивацію працівників та поточну діяльність 

1. Упровадити унікальну модель фінансового управління для забезпечення реалізації стратегічних і 

тактичних цілей Університету на засадах фінансового менеджменту задля забезпечення фінансової стабільності 

розвитку Університету.  

2. Наповнення бюджету Університету, систематичне формування перспективного плану потреб у 

фінансових ресурсах для забезпечення стратегічних завдань розвитку Університету. 

3. Забезпечення диверсифікації джерел фінансування наукових, освітніх та інфраструктурних проектів 

Університету. 

4. Наповнення сталого фонду недоторканого капіталу - ендавменту, доходи від якого спрямувати на 

розвиток пріоритетних наукових досліджень, підтримку та розвиток інфраструктури, створення додаткових 

матеріальних стимулів для викладачів та співробітників Університету. 

5. Забезпечення публічності і прозорості при ухваленні фінансових рішень, проведенні розподілу коштів, 

закупівель та забезпечення моніторингу виконання усіх статей кошторису Університету. 

6. Надання автономності підрозділам Університету у залученні і використанні зароблених коштів. Не 

менше, ніж 90% коштів, отриманих від платних послуг, що надаються структурними підрозділами, направляти у 

розпорядження відповідних структурних підрозділів, які можуть їх використовувати на свої потреби. 

7. Сприяти впровадженню координованої системи формування та розподілу фінансових ресурсів для 

потреб студентського самоврядування. 

8. Запровадити систему прозорого моніторингу розподілу та використання фінансових ресурсів та 

регулярний внутрішній аудит та оприлюднення його результатів. 

9. Здійснювати постійний моніторинг зовнішнього фінансово-економічного середовища та кон’юнктури 

ринку, за результатами якого проводити системний аналіз джерел та перспектив отримання надходжень, 

враховуючи переваги й унікальні можливості університету. 

10. Забезпечити зростання власних надходжень через розширення переліку додаткових освітніх послуг 

(створення Центру сертифікації професійних кваліфікацій у співпраці з Національним агентством кваліфікацій, 



 

 

life long learning, літні школи, сертифікаційні програми, залучення іноземних студентів та ін.), фандрейзингу і 

спільних проектів з партнерами Університету. 

11. Упровадити прозору та ефективну систему стимулювання членів колективу до активної участі в 

диверсифікації фінансових надходжень. 
 

М І ЖН АР О Д Н А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь  
Завжди обирайте найважчий шлях – на ньому ви не зустрінете конкурентів  

Шарль де Голль 

Налагодити плідну, реальну наукову, освітню, інформаційну та культурну співпрацю у 
міжнародному науково-освітньому середовищі 

1.  Забезпечити входження Університету до світових університетських рейтингів та поступового 

покращення його позицій в них. 

2. Активізувати співпрацю з випускниками, які працюють у міжнародних компаніях в Україні та за 

кордоном. 

3. Сприяти участі співробітників та студентів у програмах міжнародної академічної мобільності і чесному 

відбору учасників таких програм.  

4. Вважати академічну мобільність студентів інтегральною частиною їхнього навчання з зарахуваннями 

кредитів і оцінок, отриманих під час академічної мобільності. 

5.  Запровадити програму «інтернаціоналізація студентської громади вдома» шляхом: залучення іноземних 

студентів за програмами академічної мобільності, обмінів професорсько-викладацьким складом; фінансової 

підтримки викладачів та гостьових професорів для викладання у «international classroom». 

6. Розвивати практики запровадження спільних з партнерськими університетами програм подвійних 

дипломів, зокрема на магістерському і РhD рівнях, для навчання на них українських та іноземних студентів. 

7. Сприяти розробленню та втіленню короткотермінових міжнародних програм (літні школи, наукові та 

навчальні візити тощо) із залученням іноземних та українських студентів.  

8. Забезпечити фінансову та методичну підтримку викладачів з метою розвитку англомовного викладання 

та обміну досвідом.  

9.  Запровадити системну роботу зі збору і регулярного оновлення інформації щодо наукових і освітніх 

проектів в Університеті, які потребують фінансування за рахунок міжнародних грантів; сприяти пошукові 

партнерів. 

10. Сприяти членству Університету у міжнародних асоціаціях.  

11. Сприяти участі окремих підрозділів і науковців у відповідних професійних міжнародних асоціаціях, 

підтримувати (на конкурсних засадах) членство  

у цих асоціаціях. 

12. Підготувати дорожню карту поступової міжнародної акредитації освітніх програм Університету. 
 

І Н Ф О Р М АТ И З АЦ І Я  У Н І В Е Р С И Т Е Т У  
Одне закінчене результативне завдання вартує півсотні напівзакінчених  

Стів Форбс 

Впровадження у всі сфери діяльності Університету новітніх інформаційних технологій – 
формування SMART-простору; підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і 

студентів Університету з метою оволодіння сучасними інформаційно-комп’ютерними технологіями 
1. Першочергова розробка нового високопродуктивного сайту Університету як «цифрового обличчя 

Університету» та його англомовної версії. 

2. Забезпечити реалізацію проекту «Університет в смартфоні» з можливістю підтримки персональних 

кабінетів співробітників та студентів та автоматизації складання розкладів. 

3. Постійно оновлювати і підтримувати інфраструктуру комп’ютерної мережі Університету (сервери, 

комп’ютери клієнти, робочі комп’ютери, роутери та інші телекомунікаційні пристрої). Здійснити перехід на 

новітні версії ліцензійного програмного забезпечення.  

4. Визнати пріоритетом використання ліцензійного програмного забезпечення та ліцензійних 

інформаційних систем. 

5. Забезпечити функціонування бездротових комп’ютерних мереж у всіх навчальних приміщеннях 

Університету. 



 

 

6. Впровадити автоматизовану систему управління освітньою, науковою та адміністративною діяльністю 

Університету. Налагодити електронний документообіг в Університеті, запровадити систему електронного 

підпису документів.  

7. Забезпечити створення єдиного інформаційного освітнього середовища Університету шляхом 

подальшого розвитку та вдосконалення систем дистанційного навчання. Створити студію для запису відеолекцій 

та центр підтримки дистанційного навчання. 

8. Забезпечити супровід сторінок сайту Університету в усіх основних соціальних мережах.  

9. Впровадити ефективну систему охорони та відеоспостереження в усіх корпусах і гуртожитках 

Університету. 

10. Розробити єдину маркетингову стратегію та системну рекламну кампанію Університету. 
 

С Т У Д Е Н Т С Ь К А  С П І Л Ь Н О Т А  
Ефективний керівник концентрується на можливостях, а не на проблемах  

П. Друкер, економіст, публіцист, теоретик менеджменту 

Створення студентоцентрованого простору, формування основ студентського 
парламентаризму,  

студентського громадянського суспільства; створення умов для ефективного засвоєння 
студентами навчальних програм і розвитку студентської науки; створення умов для здорового 

способу життя і дозвілля студентів 
1. Створення студентоцентрованого простору, формування основ студентського парламентаризму, 

студентського громадянського суспільства.  

2. Створення умов для ефективного засвоєння студентами навчальних програм і розвитку студентської 

науки. 

3. Створення умов для здорового способу життя і дозвілля студентів, пропаганда здорового способу життя. 

4. Всебічно підтримувати і розвивати діяльність органів студентського самоврядування: забезпечити 

належні умови для функціонування органів студентського самоврядування; в рамках студентського 

самоврядування  

5. Забезпечити участь студентів в управлінні Університетом: захисту своїх прав та інтересів (допуск 

представників самоврядування до проведення оцінювання знань студентів, рішення про відрахування, 

переведення, призначення стипендій, поселення і виселення з гуртожитку приймати спільно з органами 

студентського самоврядування).  

6. Дотримуватися політики невтручання у діяльність студентського самоврядування.  

7. Забезпечити умови для прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського 

самоврядування (вчену раду Університету, вчену раду факультету, студентський парламент). 

8. Забезпечити рівність прав усіх студентів щодо можливості обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, 

виборні та інші органи студентського самоврядування. 

9. Не рідше одного разу на місяць проводити зустрічі зі студентським парламентом для обговорення 

поточних проблем студентської спільноти і оперативно вирішувати дані проблеми у форматі круглого столу з 

адміністрацією. 

10. Стимулювати студентські ініціативи та впроваджувати їх у діяльність Університету. 

11. Підтримувати і розвивати систему менторства в Університеті з метою адаптації студентів молодших 

курсів до нових умов навчання і проживання. 

12. Регулярно проводити соціологічне опитування студентів із найважливіших питань життєдіяльності 

Університету (навчання, проживання в гуртожитках, робота їдалень, бібліотек, спорткомплексу тощо) за 

допомогою on-line програм. 

13. Постійно покращувати умови проживання студентів у гуртожитках студентського містечка. 

14. Розширити участь студентів Університету у проектах міжнародних студентських організацій та 

товариств, заохочувати студентів до наукової роботи, сприяти їх участі у конференціях, конгресах, з’їздах як в 

Україні, так і за кордоном.  

15. Всебічно сприяти організації стажувань студентів і проведенню літніх студентських практик в 

університетах Європи. Гарантувати абсолютно прозорий і відкритий відбір студентів на стажування і літні 

практики на конкурсній основі.  

16. Сприяти розвитку різних форм волонтерського руху, участі у благодійних акціях як способу виховання 

у студентів гуманізму й почуття відповідальності. Впроваджувати застосування індивідуального підходу до 



 

 

кожного студента, стимулювати саморозвиток і всебічне розкриття особистості через залучення студентів до 

секцій, гуртків та клубів за інтересами.  

17. Всебічно заохочувати спортивну активність студентів. Розвивати і модернізувати спортивну 

матеріально-технічну базу Університету.  

18. Забезпечувати матеріальну підтримку незахищених категорій студентської молоді. Надавати таким 

студентам можливість працевлаштовуватись в Університеті на відповідних їх кваліфікації вакантних посадах 

(лаборантів, фахівців відділів, викладачів тощо).  

19. Проводити регулярні зустрічі з роботодавцями для забезпечення майбутнім місцем праці студентів. 

20. Реальне створення студентської онлайн газети та студентського радіо і телебачення. 

21. Створення конкурсу найкращий студент року за номінаціями: Дослідник року, Спортсмен року, 

Науковець року, Громадський активіст та впровадження фінансової винагороди у сумі 10 000 грн за кожну 

номінацію. 

22. Запровадити практику формування англомовних груп серед вітчизняних студентів за їх бажанням.  

23. Створення студентського спортивного клубу при Університеті, організація днів здоров’я для студентів 

та НПП. 
 

С О Ц І АЛ Ь Н И Й  З АХ И С Т  П Р АЦ І В Н И К І В  Т А С Т У Д Е Н Т І В  
У Н І В Е Р С И Т Е Т У  

Щоб вести людей за собою, йди за ними  

Лао Цзи 

Постійне підтримання належних умов для роботи викладачів і навчання студентів, формування 
системи заохочення якісного виконання ними своїх обов’язків, впровадження механізмів мотивації 

співробітників, забезпечення турботи про їх здоров’я, добробут та покращання якості життя 
1. За умови внесення змін до законодавства, що регулює статті витрат бюджетних установ, поставити 

питання про створення соціального пакету для викладачів та співробітників Університету, основними 

складовими якого мають стати корпоративне медичне страхування, корпоративне пенсійне страхування.  

2. Відраховувати щомісячно 1,5 % від суми коштів, передбачених на виплату заробітної плати по 

спеціальному фонду, в профспілкову організацію Університету на компенсацію матеріальних витрат працівників, 

що перебували на стаціонарному чи амбулаторному лікуванні та тих хто опинилися у скрутних життєвих 

обставинах.  

3. Практикувати преміювання працівників Університету за виконання додаткових доручень. Щомісячно 

преміювати викладачів Університету за викладання дисциплін англійською мовою. 

4. Проводити обов’язкові та періодичні медичні огляди працівників і студентів за рахунок коштів 

Університету. 

5. Запровадити проведення безкоштовних курсів англійської мови для співробітників і студентів 

Університету. 

6. Розвивати інфраструктуру та постійно підвищувати рівень благоустрою території, покращувати 

побутові умови у гуртожитках.  

7. Забезпечити гарантований соціальний захист студентам-сиротам, студентам із малозабезпечених сімей, 

інвалідам, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

8. Пропагувати здоровий спосіб життя:всебічно підтримувати спортивні колективи і секції; організовувати 

спортивно-оздоровчі заходи серед студентів і викладачів. 

9. Розвивати і підтримувати комплекс студентського харчування, утримувати мінімально можливі ціни в 

студентських кафе і буфетах. 

10. Постійно покращувати умови праці викладачів та навчання студентів (капітальний ремонт та 

модернізації приміщень, встановлення кондиціонерів, реконструкція систем опалення і вентилювання тощо). 

11. Надавати місця для проживання у гуртожитках для молодих викладачів, які цього потребують. 

12. Організувати дієву систему психологічної підтримки студентів і викладачів: періодично здійснювати 

психологічний моніторинг серед студентів; надавати підтримку і забезпечити постійне функціонування центру 

психологічної допомоги; проводити роботу з адаптації і соціалізації студентів, особливо першокурсників, у новій 

системі проживання і навчання.  

13. У співпраці з інвесторами створити можливості для співфінансування будівництва житла для НПП. 
 



 

 

Не потрібно боятись змін, оскільки тільки зміни приводять до нових вершин! І їх можна досягти 
спільною працею! 

 

Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з виду  

Христофор Колумб 
 

З повагою ваша – Оксана Ляшенко 


