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Формування студентського
контингенту
Студентоцентризм. Створення та контроль
за функціонуванням нової, сучасної системи
залучення студентів до університету

 Збільшувати кількість абітурієнтів за рахунок розробки комплексної системи профорієнтації, роботи зі школами, преміювання викладачів за збільшення чисельності абітурієнтів на
баклаврат та магістратуру, підтримки органами місцевого самоврядування та бізнесу (практика і працевлаштування).
 Підвищувати імідж університету, популяризувати його в інтернет- та медіапросторі.
 Сприяти розробці гнучких освітніх програм з урахуванням вимог стейкхолдерів.
 Сприяти одержанню офіційного сертифікату Кембріджського
університету FCE, що підтверджує мовну компетентність на рівні
В2 з одночасним отриманням диплома з фахової освіти.
 Сприяти подальшому впровадженню англомовних курсів.
Впроваджувати систему видачі подвійних дипломів разом із вишами європейських країн.
 Підтримувати науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти.
 Сприяти створенню старт-апів, спрямованих на розробку здобувачами вищої освіти креативного продукту.
 Активізувати участь студентів у міжнародних, всеукраїнських,
регіональних, місцевих, внутрішньоуніверситетських конкурсах,
олімпіадах, конференціях.
 Проводити роботу з духовного та національно-патріотичного
виховання молоді, розвивати корпоративну культуру, сприяти
волонтерському руху.
 Підтримувати роботу органів студентського самоврядування.
 Сприяти підвищенню комфортності проживання в гуртожитках.
 Створити Асоціацію випускників ХНУБА, метою якої стане підвищення позитивного іміджу університету серед молоді.
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Забезпечення якісної
освіти студентам згідно
із сучасними вимогами
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Внутрішній контроль за якістю освітніх послуг.
Тісна співпраця з МОН України, іншими органами влади,
які здійснюють управління національною освітою.
 Здійснювати освітню діяльність з урахуванням зовнішніх викликів, світових тенденцій та напрямків розвитку.
 Створити та сертифікувати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності відповідно до вимог ДСТУ ISO
9001:2015 як ефективного інструмента самоаналізу й підвищення умов рівня освітніх послуг.
 Забезпечити постійний моніторинг якості здобувачів освіти.
 Посилити роль студентів у процесах контролю якості освітньої
діяльності.
 Тісно співпрацювати з МОН України, іншими органами влади,
які здійснюють управління національною освітою.
 Здійснювати постійний моніторинг потреб ринку праці з метою
розширення спектра освітніх програм. Використовувати можливості ВІМ-технологій в освітньому процесі.
 Поширити досвід дуальної освіти, апробовувати різні форми й
технології.
 Формувати умови щодо створення інклюзивного освітнього середовища.
 Активно співпрацювати з роботодавцями та центрами зайнятості з метою належного працевлаштування випускників.
 Провести круглі столи щодо ролі молоді у розвитку міста; синергії науки, влади та бізнесу; розробки дієвої системи профорієнтації абітурієнтів.
 Розширювати перелік додаткових освітніх послуг.
 Створити коворкінг-центр для студентів та студентський хаб.
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Збереження кадрового
потенціалу

Кадри – головний капітал університету. Пріоритетне
завдання – це збереження кадрового потенціалу та
його розвиток з метою надання якісних освітніх послуг

 Створити у колективі атмосферу єднання, згуртованості навколо спільних цінностей та завдань, що стоять перед нашим
університетом.
 Забезпечити навантаження на викладачів за рахунок збільшення кількості студентів та відкриття нових спеціальностей з
пропорціонально вищою матеріальною винагородою.
 Забезпечити сталий розвиток колективу, не допускаючи водночас скорочення досвідчених кадрів.
 Презентувати здобутки науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів з метою забезпечення їх визнання на національному та міжнародному рівнях.
 Сприяти реалізації принципів автономії викладача у впровадженні нових форм і методів навчання.
 Продовжити роботу із залучення до освітнього процесу провідних фахівців відповідних галузей народного господарства.
 Сприяти мовленнєвій підготовці науково-педагогічних працівників з різним рівнем знань іноземної мови.
 Сприяти залученню учасників освітнього процесу університету
до роботи як експертів у складі комісій, секцій, галузевих рад
МОН, Національного агентства забезпечення якості освіти та
інших державних органів.

Науково-дослідна
та інноваційна діяльність
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Створення умов і підтримка розвитку наукових шкіл.
Сприяння проведенню фундаментальних і прикладних
досліджень з пріоритетних напрямків

 Сприяти підготовці молодих кадрів – докторів філософії і докторів наук відповідно до потреб університету.
 Створювати умови для збільшення кількості наукових публікацій
у провідних виданнях, внесених до наукометричних баз.
 Популяризувати наукові та творчі досягнення колективу університету шляхом участі в заходах регіонального, національного
та світового рівня.
 Сприяти участі студентів, аспірантів і молодих учених університету в міжнародних, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, студентських наукових товариствах, науково-дослідних центрах і студіях.
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Презентація університету
на міжнародній арені

Розвиток міжнародної співпраці, підтримка
наукових колективів університету задля забезпечення
їх участі в міжнародних проектах

 Презентувати для міжнародної академічної спільноти досягнення
й можливості ХНУБА в освітній, науковій та інноваційній діяльності.
 Продовжувати напрацювання щодо участі в міжнародних
освітніх програмах, грантах, програмах стажування тощо.
 Розширювати співпрацю із закордонними закладами вищої освіти.
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 Сприяти проходженню стажування викладачів ХНУБА у провідних університетах світу.
 Активізувати участь студентів у програмах академічної мобільності.
 Формувати умови для міжнародної акредитації освітніх програм спеціальностей університету.
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Оптимізація системи
управління

Осучаснення матеріальнотехнічної бази

Створення сучасної системи управління університетом
на основі нового системного колегіального менеджменту.
Виховання нової генерації управлінців

 Сприяти підвищенню ролі колективу університету та студентства у процесі управління: прозорість, відкрите спілкування.
 Створити єдине інформаційне середовище університету, в якому
забезпечуватиметься автоматизація основних процесів діяльності.
 Розвивати систему управління університетом шляхом впровадження інформаційно-комунікативних та ІТ-технологій.
 Виховувати нову генерацію управлінців. Сприяти підготовці кадрового резерву для заміщення керівних посад.

Соціальний захист працівників
університету та студентів
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Вдосконалення системи соціального захисту працівників
ХНУБА – один із головних пріоритетів у роботі керівництва вишу.
 Вдосконалювати Колективний договір між співробітниками університету та роботодавцем.
 Розвивати соціальну сферу шляхом концентрації матеріальних, фінансових і культурних ресурсів. Це дозволить поліпшити соціальний
стан студентів, науково-педагогічних працівників і співробітників,
покращити їхнє фінансове становище, умови роботи та навчання.
 Забезпечити соціальний захист колективу з адресним призначенням допомоги, зробити її більш чіткою та ефективною.
 Мотивувати співробітників-інноваторів та організаторів, які забезпечують розвиток університету.
 Сприяти культурному дозвіллю та здоровому способу життя
працівників і студентів університету.
 Здійснювати підтримку ветеранів війни, бойових дій, праці та
пенсіонерів ХНУБА.
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Ефективне використання наявних коштів, залучення
спонсорської допомоги, формування механізмів підтримки
наукових досліджень і розробка інноваційних технологій,
лабораторій, центрів
 Розробляти й реалізовувати перспективні плани вдосконалення матеріально-технічної бази.
 Оптимізувати систему управління активами та майном університету з метою зменшення витрат і збільшення прибутків.
 Вдосконалити роботу адміністративно-господарчої служби з
метою підвищення оперативності реагування на поточні проблеми.
 Сприяти створенню міждисциплінарної експериментальної лабораторії, діяльність якої буде спрямована на розвиток інноваційних технологій е-навчання фахівців.
 Проводити науково-дослідні роботи на господарсько-договірних засадах з органами місцевого самоврядування та провідними будівельними компаніями.
 Використовувати енергозберігальні технології й поступово вирішувати проблеми опалення навчальних корпусів.
 З допомогою випускників ХНУБА, об’єднаних в Асоціацію, активізувати роботу з провідними підприємствами України з метою
залучення спонсорів, здійснювати пошук альтернативних методів фінансування.
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Безумовно, сформульовані вище відповіді на виклики,
з якими стикається університет, не є вичерпними і можуть
бути доповнені й уточнені, буду вдячним за пропозиції.
Варто розуміти, що для реалізації нагальних питань
потрібен час, а найголовніше – це підтримка, розуміння та
допомога всього колективу нашого університету, на яку
я завжди спирався і на яку розраховую в майбутньому.

ЗАБЕЗПЕЧИМО РАЗОМ
РОЗВИТОК І ПРОЦВІТАННЯ
НАШОГО СЛАВЕТНОГО ХНУБА

