киiв съкий ндцtонАлъний унIвЕрситЕт
IMEШ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Володимир БУГРОВ

l

iuерситеry iMeHi Тараса ТIТевченка
Вченоi ради Киiвського н
свiтлi виконання
<<Завданн, кнУ iMeHi Тараса IIIевченка rra202212023 н.р. у
Стратегiчного плану розвитку Унiверситету на перiод 201.8_2025 рр,>
Bid 27 червня 2022 pol<y
Заслухавши та обговоривши доповiдь ректора Унiверситеry Володимира
викончшня
Бугрова пЗuuдч"rrя КНУ iMeHi Тараса Шевченкана202212023 н.р. у свiтлi
_
Вчена рада
СтрЪтегiчного планУ розвиткУ Унiверситету на перiод 2018 2025 РР.))'
Кйського нацiонzlJlьного унiверситеry iMeHi Тараса ТIТевченка:
. пiдтверджуе, що в умовах росiйськоi агресii стратегiчний план розвитку
КиiЪськоrо
унiверсиiету iMeHi Тараса ТIТевченка (далi - Стратегiчний
"uцiо"€
t
льного
план) продовжус скJIадати системоутворюючу основу для дiяльностi КиiЪського
i
нацiонаrtьного унiверситету iMeHi Тараса Шевченка (лалi - Унiверситет) формування
етапних, комплексних завдань i заходiв щодо ix реалiзацii;
сфорr"ryльованих у
о Констоце змiстовнiсть та актуitльнiсть бiльшостi завдань,
Стратегiчному планi, i, незважаючи на ускJIаднення фiнансування багатьох напрямiв
та
дй""о.ri УнiверСитетУ в повоснНий перiоД, суттевих змiн до вимог наринку працi
особливостей функцiоНуваннЯ кJIасичниХ унiверситетiв УкраiЪи в цих умовах,
стратегiчний план не втрачае свого фундамент€lльного значення для визначенн,I
головних напрямiв дiяльностi Унiверситету, його ролi у викон€tннi вiдповiдilльних
завдilнь в освiтнiй сферi, збереженнi наукового потенцiаJIу та вагомого соцiального
перед
впJIиву на военно-попй".rнi процеси в час масштабних викltикiв, якi стоять
всiею нашою краiною.
наукових працiвникiв,
Завдяки плiднiй спiвпрацi науково-педагогiчних
адмiнiстрацii й ycieТ унiверсйтетськот спiльноти, за активноi yraoTi здобувачiв освiти
впродовЖ минулогО навч€lJIьногО рокУ булИ виконанi визначеНi ВченоЮ Р4дою
завдання, досягнутi вагомi позитивнi результати за напрямами, вказаними у
Стратегiчному планi: 1) освiтнiй процес; 2) дослiдження та iнновацii; 3) мiжнародне
спЬробiтництво; 4) iнформатизацiя; 5) формування суспiльних цiнностей; 6) розвиток
людського потенцi-rу, 7) управлiння Унiверситетом; 8) створення, реконструкцiя та
утримання основних фондiв; 9) фiнансове забезпечення.

i

Вчена рада Унiверситету ухвалю€:

[. Визнати роботу колективу Унiверситету щодо виконання

Стратегiчного плану задовiлъною.

п. постiйним комiсiям Вченоi

ради Унiверситету,

завдань

ВЧеНИМ РаДаМ

iнститутiв, педагогiчним радам коледжiв i лiцею,
кафЬлрам, центрам, вiддiлам, лабораторiям, iншим структурним пiдроздiлачr
Унiверситеry вiдповiдно до компетенцii:
- допЪвiдь ректора Унiверситету Володимира Бугрова взяти до вiдома;
факультетiв/навчально-наУкових

,

працiвникiв кожного структурного
проаналiзувати результати дiяльностi Bcix
Вченоi ради
пiдроздiлУ за zo112022 навча.гtьний piK шодо виконання ухвilпи
Vi'iu.p.rTery вiд 30.06.2021 року кЗавдання Киiвсъкого нацiоналъного унiверситеry
свiтлi виконаннlI
piK
iMeHi' Тараса Шевченка nu 2)2|l2o22 навчальний
2018_2025
розвитку унiверсит:ту I:а_перiод
стратегiчного
!p:,]:.PjTi:::i
заходlв щодо
вжити
та
"*"у
завдань,
якlсть
на
реа-гriзачii
якi вплинули
повоеннllй
""n""n",
положе"u, ,r.рЁдбачених Стратегiчним планом у
ефективноi

-

у

перiод.

рсаrriзацii'

III. освiтнiй процес

й

В uкон ав цi., керiвники структурних пiдроздiлiв,
В i d п о в id altbHi., перший проректор В,Iльченко,
TepMiH вuл<онання., до серпня2022 року,

плану)
Qэозdiл I п.I-б Сmраmеziчноzо

системи забезпечення якост1 освlти
з метою подальшого розвитку та розбул,эви
ocBiTHix програм
освiтнъоi дiяльностi, забезпечення конк)rреЕтоспроможностi
перспективу слiд вважати:
на

Унiверситету основними завданнями
"uйбл"ж"у
якостi освiтньоi дiяльностi та якостi
а) формування .о""о.о розумiння критерiiъ
е потенцiйними
вищот освiти; б) розвиток зв'язкiв i. органiзацiями, що
ixHix pecypciB для забезпечення освiтнього процесу;
роботодавцями, u"*ф".rання
здiбностi та мотивацiю
в) форr"ryвання контингенту студеrri", "*i ,,urorb необхiднi
г) пiдтримка якостi освiти завдяки
до здобуття вищоi освiти в унiверситетil
навчальних планiв)
впровадЖеннЮ до ocBiTHix ,rpo.pu* (iндивiду€tльних
викJIадання здобувачам освiти
мiждисциплiнарних компонентiвi д) забезпечення
англiйською мовою, iншими
окремих навчtшьних компоп.пri" та ixHix блокiв
прогр€tI\,I
N[оЪчr" европейСькогО Союзу; е) створення та впровадження
пiслядиппомноi освiти.
необхiдно:
Для досягнення поставлених цiлей

ш.1. Продовжити накопичення та анапiз iнформачii щодо

задоволеностi
ycix зацiкавлених осiб якiстю освiтнъоi дiяльностi в
уlасникiв oc"irH"o.o процесу й
а також якостi
Унiверситетi у lo.piri o.uirni* програм та ix компонентiв,
процесу:
u*чд.йi""оi та поъаакадемiчнот пiдтримки учасникiв освiтнъого

ш.1.1.ЗдiйснюВаТинапостiйнiйосновiоПиТУВання:
викладання й
- здобувачiв освiти щодо якостi ocBiTHix компонентiв, якостi
оцiнюванп" 1що..*естрово - ycix здобувачiв освiти),,
пiдтримки на
- здобувачiв освiти щодо якостi академiчноi та позаакадемiчноi
представницьких вибiрок);
piBHi структурн"* ,riдро.дiлiв (один раз на piK - в межах
ocBiTHix програм (щороку - здобувачiв освiти
- здобувачiв освiти щодо
"no.ri
випускного курсу);
освlтнlх
якост1 ocBlTнrx
працiвникiв щодо якостi
- науково-педагогiчних (педагогiчни:х) працiвникiв
освiти (щороку);
програМ тЬ рiвнЯ п|офесiИноi орiентованос,гi здобувачiв
програм i спiвробiтництва
- випускникiв та роботодавцiв щодо якостi ocBiTHix
з Унiверситетом (щороку).
в uкон

ав

навчztлъноцj; декани факулътетiв/директори

наукових

iнститутiв/директори iнститутiв/

начальники iнститутiв/директори коледжiв i лiцею,
завiдувач навччtльноi лабораторii соцiологiчних та

ocBiTнix дослiдх<ень В.Лапiна, керiвник вiддiлу

забезпечення якостi освiти Щ.Щеглюк, керiвник
вiддiлу аспiрантури та докторантури А.Ткачук,
начапьник вiддiлу сприяння працевлаштув€шню та

з

випускниками Р.Куриленко, завiдувач
кафедри методологii та методiв соцiологiчню(

роботi

дослiдя<ень М.Сидоров.

ВidповiDальнi: проректор

з

науково-педагогiчноi
роботи А. Гоrкик, проректор з науково-педагогiчноi
роботи (гуманiтарнi питання) I.Степаrrець, декан
факультету соцiологii В.Чепак.
TepMiH в tlчoнання., упродовж 202212023 н.р.

III.1.2. Запров4дити

у

структурних пiдроздiлах щосеместровi процедури

оприлюдЕення та обговорення iз зацiкавленими сторонами результатiв опиryвання
щодо якостi викJIадання i навчання, якостi освiтнього процесу За проГр€lN,IаМИ.
В u ко н а в цi., декани факультетiв/дир ектори навч€lльноiнстиryтiв/
iнститутiв/директори
наукових
начальники iнститутiв/директори коледжiв i лiцею,
голови навчаJIьно-методичних (чиклових) комiсiй,
гарч}нти ocBiTHix програм.
ВiOповiDальнiэ гrроректор з науково-педагогrчноt
роботи А. Готtик, керiвник вiдцiлу забезпечення
якостi освiти !.Щеглюк, керiвник вiддirry аспiраrrryри
докторантури А.Ткачук, завiдувач кафедри
методологii та методiв соцiологiчних доолiджень
М.Сидоров.
TepMiH в uко ttoH ня., упродо в>к 2022 1202З н.р.

та

III.1.3. Запровадити щорiчний аналiз результатiв опитувань

освiтнього процесу на Вченiй радi Унiверситету.

Вuконавцi: завiдувач

та

навчальноi

уIасникlв
лабораторiТ

ocBiTHix дослiджень В.Лапiна,
керiвник вiддilrу забезпечення якостi освiти
,Щ.Щеглюк, керiвник вiддiлу аспiрантури та
соцiологiчних
докторантури

методологii

та

кафедри
ззвiдувач
А.Ткачук,
методiв соцiологiчних дослiджень

М.Сидоров.

ВiОповiOuльнi: прореItтор з науково-педагогiчноТ
роботи А. Гожик, проректор з науковоТ роботи
Г. Толстанова.
TepMiH вuконанIш: до червня 202З року.

III.1.4. Проводити заходи щодо роз'яснення значущостi соцiологiЧних
вимiрювань якостi освiтнього процесу i гарантiй aHoHiMHocTi учасникiв задля
забезпечення довiри rlасникiв освiтнього процесу до опитувань УнiверСиТеТУ.
Вuконавцi: завiдувачi кафедр, гаранти ocBiTHix

процрам, заступники деканiв/директорiв з навчалlьноi
завiдувач навчальноi лабораторii
роботи,

соцiологiчних

та

ocBiTHix дослiджень В.Лапiна,

директор I]eHTpy комунiкацiй В.Литвиненко.
науково-педагогiчноi
вidповidальнi: гrроректор
роботи А.Гожик, tlpopeкTop iз науково-педагогiчноi
роботи (зв'язки з громадськiстю) О.Щобржанська,
науково-педагогiчноi
науково-педагогiчноi
проректор
проректор
роботи
(гуrrланiтарнi питання) I.Степанець, декани
llавчапьно-наукових
факультетiв/дир ектори
коледжiв.
iнститутiв/директори
TepMiH в uконан ня., упродов >к 20221202З н.р.

iз

iз

III.2. Розвивати i вдосконалювати процедури монiторишгу якостi освiтньоi
дiяльностi, зокрема запровадити щорiчне оцiнювання роботr1 гарантiв ocBiTHix
прогрi}I\d.

декани ф акультетiв/дир ектори навчаJIьноiнстиryтiв/
iнститутiв/дир еrtтори
наукових
начальники iнститутiв/директори коледжiв i лiцею.
IIауково_педагогiчноi
вidповiDальнi: проректор
роботи д.гох<ик, керiвник вiддi"гrу забезпечення якостi
освiти ,Щ.Щеглюк.
TepMiH вuконання., упродов>к 202212023 н.р.

В uкон

ав

цi.,

з

III.3. Провести SS/оТ-анапiз якостi освiтнъого процесу та якостi ocBiTHboT
дiяльносТi на piBHi УнiверсИтеry (дО листоlrаДа-груднЯ 2023 porty).
вuконавцi: керiвник вiддiлу забсзпечення якостi
освiти ,щ.щеглюк, керiвник вiддiлу аспiранryри та
навч€tльно_
А,Ткачук,
дIlрсliтор
докторантури
методичного вiддiлу А.Питсик, lIач€Lльник вiддiлу

сприrIння працевлаштуваннrо та

роботi

з

випускникаN{и Р.Курилеrrко, lit{peкTop Центру
комунiкацiй

В. ЛитвинеFIIIо.

вidповiduльнi: гrерший проректор

В.Iльченко,
проректор з науково-педагогiчrrоi роботи А. Гожик,
TepMiH вuконання: до грудtIя 202З року.

III.4. Дктивiзувати роботу гаJIузевих рад роботодliвцiв та

Рlди роботодавцiв

на постiйнiй ocHoBi Ради роботодавцiв

структурних
пiдрозлiлiв до проектування та оцiнювання результатiв нав,rаttrlя, розбудови мережi
баз пракТик здобуВачiв i отажуваНня наукоВо-lrедагоГltlЕlих гtpaililjlitlltlB.
В uко н а в цj., декани факультетiв,/1
rl :tlтори навчальноiнстиryтiв/
iнститутiв/дир еltтоlэ и
наукових
начальники iнститутiв/дrlреl(тоl;ll r:оледжiв i лiцею,
IIачаJIьник вiддiлу сприяIIIIrI rlijlill-,]]лаштуванню та
роботi з випускциками Р.Itурилэl :о.
ВiОповiDальнi: проректор з lI:., liово-педагогiчноi
роботи (гуманiтарнi питаtttrяr) I.C ; -,; l lltlець.
TepMiH вLtконанIt r.,до TpaBllrl 2а23 року.

унiверситету; заItrIати

ц

t,t

r r

4

ш.5. ПродовЖити роботу iз пiдготовки та вiдкриття ocBiTHix програм дуальноТ
освiти.

декани факулътетiвiдир ектори н авчальн о iнститутiв/
iнститутiв/директори
наукових
начальники iнститутiв/директори коледжiв i лiцею,
керiвник вiддiлу забезпечення якостi освiти
вiддiлу
,Щ.Щеглюк, директор навчально-методичного
сприяння
вlддlлу
начальник
А.Пижик,

в uко

н uв

цi.,

працеВлашТУВаннюТароботiЗВипУскникаМи
Р.Куриленко.

вidповidальнi: проректор з науково-педагогlчно1
роботи А. Гожик.
TepMiH в uконання., упродовж 20221202З н,р,

III.6. Продовжити IIJIaHoMipHy дiяльнiсть з удоскон€Lлення наlIвних ocBiTHix
про|рам u".пiйa"*оо мовою викJIадання та збiльшення кiлъкостi навч€Lльних
на
д".ц"rпiн англiйською мовою викJIадання. При планувutннi освiтнього процесу в
мовою
202з12о24 н.р. досягти збiлъшення частки навч.lльних занять англiйською
ocBiTHix програмах за piBHeM магiстра на неспецiальних факультетах/в навч€tльнонаукових iнстиryтах до рiвня не менше l0%.
В uкон ав цi., декани факультетiв/директори навчzLльноiнститутiв/
iнститутiв/директори
наукових
навчаIIьнонач€uIъники iнститутiв, директор
методичного вiддiлу А.Пижик.
ВidповiDqJ.ьнi: проректор з науково-педагогlчно1
роботи А. Гожик.
TepMiH вtлконання; до червня2O2З року,
посiбникiв,
хрестоматiй загального викоритання замiсть навчzlльно-методичноi лiтератури,
автори якоi с вченими pocii i бiпорусi.
Вuконавцi: декан фiлософсъкого факультеry
А. Конверський, декан iсторичного факультеry
I.Патриляк, директор HHI журналiстики В, Рiзун,
директор HHI мiжнародних вiдносин в, Копiйка,
III.7. Створити робочi групи з укJIадання пiдручникiв, навч€lльних

директор HHI права О. Орлюк, директор HHI
фiлологiT Г. Семенюк.
вidповidальнi: проректор з науково-педагогlчно1
роботи А. Гожик.
TepMiH вuконання., до З1 грулня 2022 року.

III.8. ГIровести з науково-педагогiчними i педагогiчними працiвниками три
цикJIи тренiнгiв щодо якостi оовiтнього процесу.
Вuконавцi: директор Iнстиryту пiслядипломноТ

освiти Н.ткаченко, керiвник вiддiлу забезпечення

якостi освiти Щ.Щеглюк.

вidповiDальнi: проректор з науково-педагогiчноi
роботи Д.гожик, проректор з науково-педагогiчноi
роботи (фiнансово_економiчнi питання) о.Бiлявсъка.

TepMiH

в

uкон ання., упродовж 202212023 н.р.

III.9. Продовжити здiйснювати заходи iз погryляризацii досвiду Унiверситету
II щорiчну
щодо розбудЪви внутрiшньоi системи забезпечення якостi. Провести
науково-практичну конференчiю крозбудова внутрiшнiх систем

мiжнародну

забезпечення якостi у ЗВО Украiни>.

вuконавцi.. керiвник вiддiлу забезпечення якостi

освiти .Щ.Щеглюк, директор Науковоi бiблiотеки iM,M,
Максимовича О.Сербiн, директор Центру комунiкацiй
В.Литвиненко, начальник вiддiлу мiжнародних
зв'язкiв Р.Петюр.
науково_педагогlчн()1
вidповidальнi: проректор
роботИ А.ГожиК, проректор з науково-педагогiчноТ
роботи (мiжнародне спiвробiтництво) К.Смирнова,
проректор з науковоi роботи Г.Толстанова, проректор
з науково_педагогiчноi роботи (фiнансово_економiчнi
питання) О.Бiлявська.
Т epMiH в ако н ання; до жовтня-листоп ада 2022 року.

з

IV. IIayKoBi дослiдження та iнновацff (розdiл II п. 7-28 Сmраmеziчноzо шану)

Iv.1. Створити платформи NIя активного
мiждисциплiнарних наукових команд з
конкурентоспроможностi Унiверситеry в державних
грантах.

формування тематичних

i

метою

пiдвищення
мiжнародних наукових

цi; начальник Нщч О.недибалюк,
деканiв/директорiв з HayкoBoi роботи.

в ако

н ав

BidпoBiDallbHi: проректор

з

асц/пники

з науковоi

роботи

Г.Толстанова.
TepMiH вuконання., до травня2023 року.
Iv.2. Популяризувати HayKoBi здобутки Унiверситету у медiйних проектах
<#Наука В u""nu"o, <<.ЩайджесТ найвплиВовiшиХ науковиХ розробок року),
K#superdoc>, к#КНУДмбасадор>, арт-проект к#Наукапросто) та змiцнюваlи
aurop"rarHicTb унiверситетськоi науки IIIJutxoM збiльшенНЯ аНГЛОМОВНОГО КОНТеНТУ,
зокрема в Linkendln.

.

Ваконавцi: директор Центру
В.Литвиненко,

з

комунiкачй
директора HHI

заступник

науковоi роботи е.щимбаленко,
журна.пiстики
провiдний фахiвешь НД{ А.Волик.
BidпoBidallbHi: проректор

з науковоТ

роботи

Г.Толстанова.
TepMiH в акон ання., постiйно.
Iч.з. Сприяти iнтеграцiТ уr.iu"рсиrетськоi науки у свiтовий науковий простiр
IIIJIяхоМ участi u *о".орцiумi ORCID та актиВнiй присутностi в Нацiональнiй
електроннiй науково- iнформацiйнiй систем i (URI S ).

Вuконавцi: начапьник НДЧ О.Недибалюк,

факультетiв/директори
iнстиryтiв.

декчlни

навчально-наукових

BidпoBiOallbHi: проректор

з HayKoBoi

роботи

Г.Толстанова.
TepMiH вuконання., до травня2O2З року,

Забезпечити ефективне функцiонування iнновацiйноi екосистеми
iMeHi Тараса
унiверситеry iз заJгrlенняr"rнаукового парку <киiвський унiверситет
к.Щiя.Бiзнес) та науковоШевчЬнка>, Бiзнес-Ь*оп" кну, Центру пiдприсмництва

Iv.4.

в
доолiдноi iнфраструктури Унiверситету цiлому,

цккно

зокрема,

Вuконавцi:ДиректорНаУковогопаркУ<КиТвський
ТТТевченка> С.Лущик,
унiверситет iMeHi Тараса

ДирекТорБiзнес.школиКНУВ.ЗУбченко,голоВа

постiйноi koMicii вченоi ради з

питtlнь
перспективного розвитку Унiверситеry Д.Iгнатюк,
начаJIьник НЩЧ О.Недибаrrюк,

Вidповidальнi:проректорзнаУковоТроботи
Г.Толстанова.
TepMiH в tлконання., постiйно,

|\/.5. Передбачити в програмах пiдготовки аспiрантiв ycix спецiальностей
в гагryзi
теоретикО-прiжтиЧний блоК дисциплiн длЯ розвиткУ компетентностей
та науковоi
iнновацiйного пiдприемництва, захисту ОШВ, основ IТ-менеджменту
журналiстики, який спрямований на пiдвищення конкурентоспроможностi

"Й.rус*""кi"
середовищем.

аспiранryри Унiверситеry

на ринку прачi поза

академiчним

деканИ факультетiв/директори навч€Lльно_
наукових iнстиryтiв, гаранти ОНП, HayKoBi керiвники

В

u ко н ав Цi..

аспiрантiв, начальник вiддiлу аспiранryри та

доктор ulнтури А.Ткачук.

BidпiBidallbHi: проректор з науковот

роботи

Г.Толстанова.
TepMiH вuконання., до листопада 2022 року,
Iv.6. Збiльшити частку сйu""* програм пiдготовки аспiрантiв з iноземними
ЗВо та програм подвiйного керiвництва аспiрантами,
в uкон ав цj.. декани факультетiв/директори навчальнонаукових iнститутiв, гар€шти ОНП, HayKoBi керiвники
аспiрантiв, начальник вiддiлу аспiрантури та
докторЕштури А.Ткачук.

вidпiвidальнi: проректор

з

HayKoBoi роботи

Г.Толстанова.
TepMiH вuконання., до травня2023 року,
Iv.7. Пiдвищити якiсть наукових видань Унiверситеry та модернiзувати
супровiд iхньот дiяльностi завдяки iнструменталл централiзованоi полiтики
оовiсник
йфо"ruuiйного центру iз випуску cepii наукових перiодичних видань
КиiЪського нацiон€rльного Унiверситеry iMeHi Тараса IТТевченка",
вuконавцi: директор Коорлинацiйного центру iз
вигIуску серiI наукових перiодичних видЕtнь "Вiсник
КиiЪського нацiон€lльного Унiверситеry iMeHi Тараса
шевченка'' М.женченко, головнi редактори наукових
вид€lнь УнiверситеТ}, директор HayKoBoi бiблiотеки
iM. М.Максимовича О.Сербiн.

ЪidповiОаllьнi: проректор

з науковоi

роботи

Г.Толстанова.
TepMiH вuконання., до травня2023 року,

wtану)
( розdLл III п, 29-37 Сmраmеziчноzо
спiвробiТництвО
V. Мiжнародне
iнтерншliонаrriзшцii
встановити прiоритетнiсть BeKTopiB розвитку__

v.1.

УнiверситетУЗурахУВанняМ..tlаслiдкiввоенного.'ч"v-|Yjll'"''розроблення
з м:]ою зростання рiвня..йо,о t-u:l,y
Концепцii i"r"рйiонаrriзацii Унiверситету
та активiзацii попуJulризацii результатlв
проектах акад"мi"ноi мобiльностi
,i*"uрод"оТмобiльностi'
Постiйна
Вuконавцi: вiддiл мiжнародних зв'язкiв,
комiсiя Вченоi ради з питанъ мiжнародного
спiвробiтництва,

BidioBidallbHi: проректор з науково-педагогlчно1
Ъпiвробiтництво) К, Смирнова,
роботи (мiжнародне
TepMiH: до травня 2023 року,

мiжнародноi акал9уri.чноi мобiльностi з
потокiв
монiторинг
Здiйснювати
v.2.
мобiльностi та координацii вiддiлiв академiчноi
метою мiнiмiзацii ризикiв .r""iпнЬi
Вiд
(спiльно з вiдповiд€tльними За Мобiльнiсть
зв,язкiв
мiжнародних
i
мобiльностi

о"-r*'"тiв/навчально-наУк"ff-;"#ffi:}ани

навчtшьнозв'язкiв,
наукових' iнстиryтiв, Ъiддiп мiжнародних
вiддiл академiчноi моб iльностi,
науково-педагогlчноl
вiiповidulьнi: проректор
факультетiв/директори

з

роботи(мiжнаропнеспiвробiтництво)К.Смирнова'
А,Гожик,
проректор з науково-педагогiчноi роботи
TepMiH; до травня 2023 року,

пiдроздiлiв у грантових
v.3. забезпечити iнтенсифiкацiю yracTi структурних ЕRдSмUS+ завдяки
роботi унiвЬрситеrу, проектах наукових шкiл щодо
пропозицiях,
ключових
"р"._*lй
проектам вlртуztльнот мобiльностi, координацii
Пiдвищити заJIученiсть науковопiдготовки заrIвок на конкурйi пропозицii.
освiти УнiверСИТеТУ ДО YТ::rО:*
педагогiчних працiвникiв i .дооуuччiв _вищоi
в пошуку грантlв дJIя
просктiв *""о' пiдсилення iхньоi спроможностi
мобiльностi,
дьспiд""цькоi дiялъностi та академiчноi
Вuконавцi..ДеканифакУльтетiв/директоринаВчzшьно.
наукових' iнстиryтiЪ, uiддiп мiжнародних зв'язкiв,
академiчноi мобiльностi, завiдувач сектору
ндч
"iЙiл
дiялъностi (мiжнародна дiяльнiсть)

'flr.*r"oi
О.Почасвець,

BidпoBidaltbHi: проректор з науково-педагогlчнс1
К,Смирновц
роботи (мiжнародне спiвробiтництво)
проректор з науковоТ роботи Г,Толстанова,
TepMiH; до травня 2023 року,

V.4. Розробити юридичний механiзм включення Унiверситету у HoBi форми
мiжнародного спiвробiiництва з Альянсаrrци европейських унiверситетiв.
вuконавцi: вiддiл мiжнародних звоязкiво Постiйна

комiсiяВченоТРадиЗпитаньмiжнародного
спiвробiтництва.

вidповidальнi: проректор

з

науково-педагогlчноl
К,смирнова,
роботи (мiжнародне спiвробiтництво)
TepMiH: до травня 202З року.

Забезпечити проведення послiдовноi полiтики Унiверситеry щодо
погIуJu{ризацii освiтньоi дипломатii вiдповiдно до Стратегiт зовнiшньополiтичноi
Украihи. Здiйснювати
дiяльrrосri Украiни та Стратегii публiчноi дипломатii мзС
на мiжнароднiй apeHi завдяки ylacTi
р..rр...rтацiю ocBiTHix процесiв Унiверситету
з€lходах з
У д.р*u"них i мiжнародних ocBiTHix, наукових, науково-практичних сучасних
.r"ru"" реагliзачii програrrл мiжнародного спiвробiтництва унiверситетiв у

v.5.

vMoBax.

вuконавцi: вiддiл мiжнародних зв'язкiв, Постiйна

комiсiя Вченоi ради
спiвробiтництва.

з

BidnoBidanbHi: проректор

питань мiжнародного

з

науково-педагогlчно1
роботи (мiжнародне спiвробiтництво) К,смирнова,
TepMiH: до травня 2023 року.

V.6. дктивiзувати представлення Унiверситеry та забезпечити iнформацiйну
кампанiю про оъвiтнi ,rpo.pur" Унiверситету на зарубiжних iнформацiйних
набору iноземних студентiв на
ресурсах (study portals) , плъrоо належнот органiзацii
навч€tння в Унiверситетi.
в i 0 п о в iD альн i.. з ав iдув ач пiдготовчого в iддiлення для
iноземних цромадян Г.Усатенко, директор Ч,пру

комунiкацiй В.литвиненко, начальник

вlддury

мiжнароДних зв'Язкiв Р.ПеТЮр, керiвник Офiсу ггс
роботi з iноземними студентами С.Фокiн.
TepMiH: постiйно.

YI. IнфоРматизацiя (розdiЛ IV п.38, 39 Сmраmеziчноzо шану)

u.1. З

метою створення

в

Унiверситетi сучасного iнформачiйного

середовища, розвитку iнфраструктури комп,ютерноi мережi:

u.1.1. Створити в Унiверситетi сдиний IТ-ресурсний центр.

.Щля цього

провести необхiдний ремонт, забезпечити встановлення системи кондицiонування,
та енерГопостачання У вiдповiдних примiщеннях IОЦ та Головного корпусу

Унiверситету.

науковоз
проректор
Вuконавцi:
педагогiчноi роботи (адмiнiстративно-господарська
робота) О.Федевич, начальник IОЩ Ю.Бойко.
перший проректор В.Iльченко.
TepMiH вuконання., до грудня2022 року.

В iDпо Bid альн j.,

(двр) в сервернiй
vI.1.2. Встановити систему автоматичного вибору резерву
IОЦ (к.123).

Вuконавцi: проректор з науково-педагогlчно1
роботИ (ашмiнiсТративно-господарсъка робота)
О.Федевич, начilIьник IОЩ Ю,Бойко,
В i d п о в i d attbH i., перший проректор В,Iльченко,
TepMiH вuконання., до вересня2022 року,

vI.1.3. Забезпечити безперебiйну роботу серверних KiMHaT Унiверситеry,
об"ry,о"ування систем кондицiонування та
укласти договори

на

енергозабезпечення серверних KiMHaT

Вuконавцi:прорекТорЗнаУкоВо.ПеДагогlЧно1

(адмiнiСтративно-господарська робота)
О.Федевич, начапьник IОЩ Ю,Бойко,
В i d п о в i О allbru i., перший проректор В,Iльченко,
TepMiH в uкон ання., постiйно,

роботи

переведення ycix унiверситетських pecypciB на
пiдтримку pecypciB Унiверситету
домеН kпu.uаз 01 вереСiя2022Року.ПриПинити
в доменi univ.kiev.ua з 01 .0|.2023 року,

vl.l.4. Розпочати роботи з

Вuконавцi:проректорЗнаУкоВо-пеДагоГlчно1

роботи (зв'язки з громадськiстю) О..Щобрж€шська,
начtr.llьнИк IОЩ Ю.Бойко, керiвники структурних
пiдроздiлiв.
В i d п о в i d anbH j., перший проректор В,Iпьченко,
TepMiH вuконання., до грудня2022 року,

piBHi
VI.1.5. Впровадити систему електронного документообiry (Едо) на

Унiверситету.

Ваконавцi: начаJIьник IОЦ Ю.Бойко,

доцент

В.Волохов.

перший проректор В, Iльченко,
TepMiH вuконання., до червня2023 року,

В id

vI.2.

п о в id

allbH

f

.,

З метою розвитку iнформатизацii в суспiльнiй та культурнiй сферi:

vI.2.1. Розпочати реагriзачiю проскту единоi цифровоi системи
вiдеоспостереження та електронноi пропускноi системи на piBHi Унiверситету,
Ваконавцi: нач€Lльник IОЦ Ю,Бойко, доцент
В.Волохов,керiвниквiддilryохоронитабезпеки
С.Пазюк.
В id

п о в id

allbH i., перший проректор В,Iльченко,

TepMiH вuконання., до червня2023 року,

у|.2.2. Продовжити робоry над створенням електронноi бази договорiв
з
Унiверситету з украТнськими партнерськими унiверситет€llvlи та оргшriзацiями
метою упорядку"uп* зв'язкiв iз iакладами вищоi освiти Украiни й органiзшдiями,
що е потенцiйними роботодавцями.

Вuконавцi: директор Центру

комунiкачiй

В. Литвиненко, керiвники структурних пiдроздiлiв,
10

BidпoBidallbHi: проректор з науково-педагогiчноТ
роботи (зв'язки з громадськiстю) О.,,Щобржанська.
TepMiH в llnoш ання., постiйно.
_

YII. Формування суспiльних цiнностей (розdiл

VII.I.

Забезпечити доступ

до

V п. 40-48 Сmраmеziчноzо шану)

пропозицiй щодо стажування

та
працевлатrrтувtlння осiб з особливими освiтнiми потребами з метою покращення в
Унiверситетi умов дJuI реslлiзацii рiвних можливостей доступу до навчання та
iнфраструктури Унiверситету.
Вuконавцi: начальник вiддiпу сприяння
працевлаштувЕtнню та роботi з випускник€lN,Iи
Р.Куриленко, координатори спiвпрацi iз
роботодавцями на факультетах/в навчilльнонаукових iнстиryтах, вiдповiднi заступники
деканiв/директорiв.
BiDпoBiOallbHi: проректор з науково-педагогiчноi
роботи (ryMaHiTapHi питання) I.Степанець.
TepMiH виконання: протягом 2023 року.

VII.2. Розробити

i

впровадити програму монiторингу

та

пiдтримки
мент€tпьного здоров'я унiверситетськоi спiльноти задля забезпечення психологiчноI
пiдтримки осiб з особливими освiтнiми потребами, постражд€lпих вiд военних дiй.
Вuконавцi: декан
факультету психологii
I.,,Щанилюк, керiвник психологiчноi служби
Унiверситеry К.Бояршиновq директор Iнституту
психiатрii I.Пiнчук.
BiOпoBidallbHi: проректор з науково-педагогiчноi
роботи (ryMaHiTapHi питання) I.Степанець.
TepMiH в аконання., протягом 2023 року.

VII.3. Сприяти нацiонально-патрiотичному вихованню молодi, популяризацii
украiнськоI мови, цiнностей толер€Iнтностi та piBHocTi, етичних принципiв i норм
серед представникiв унiверситетськоi спiльноти. Розробити та реалiзувати
програJчIу волонтерськоi дiяльностi Унiверситету.
Вuконавцi., голова Постiйноi KoMiciI Вченоi ради з
гуманiтарних питань Г.Семенюк, керiвник Центру
виховноi роботи I.Кондратьсва, Щентр соцiального
розвитку (О.Терех, А.Хома), вiдповiднi засryпники
декаrriв/директорiв.

Вidповidальнi: проректор

з

науково-педагогiчноi

роботи (ryMaHiTapHi питання) I.Степанець.
TepMiH в uконання., протягом 2023 року.

VII.4. Розробити та реа.гriзувати систему заходiв щодо всебiчного розвитку
здобувачiв освiти, зокрема популяризацii здорового способу життя, культурномистецьких сryлiй, задля залrIення молодi до художньоi творчостi, спортивноi
дiяльностi, виявлення мистецьких талантiв, забезпечення можливостей для
реапiзацiТ здобувачаlrли освiти та працiвниками Унiверситету свого потенцiа,гrу.
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Вuконавцi: керiвник Молодiжного

центру
Н.максименко,
кулътурно-естетичного виховання
завiдувач кафедри фiзичного виховання та спорту
Т.Кочергiна, вiдповiднi засryпники

НСК

деканiв/директорiв.

з

науково-педiгогiчноi
роботи (ryMaHiTapнi питання) LСтепанець,
TepMiH в uконання., протягом 202З року,

BidпoBidallbHi: проректор

vII.s. Розробити та реалiзувати систему проектiв щодо iнтеграuii абфрiснтiв

i сryдентiв iз тимчасово окупованих територiй в унiверситетське середовище.
Вuконавцi: керiвник Центру виховноi роботи

I.кондратьева, завiдувач пiдготовчого вiддiленЕя
дJuI |ромадян УкраТни I.Ляшенко, заступники
деканiв/директорiв з виховноi роботи,
BidnoBidallbHi: проректор з науково-педагогiчноi
роботи (ryMaHiTapHi питання) I.Степанець,
TepMiH в аконання., протягом 202З року,
чII.б. Започаткувати створення iнформачiйного реестру знаних випускникlв
унiверситеry . цa.io19 пiдтримки спадко€мностi поколiнь, найбiльш повного
збереження славетних cTopiHok унiверситетськот icTopii та iнформувtlння широкого
кола цромадськостi про здобутки Унiверситету.
Ваконавцi., голова Постiйноi iсторикомеморiальноi KoMicii I.Патриляк, директор Центру
комунiкацiй В.Литвиненко, керiвники структурних
пiдроздiлiв.
BidnoBidallbHi: проректор з науково_педагогlчно1
роботи (зв'язки з громадськiстю) О. ,Щобржанська,
TepMiH вuконання., до 31 травня 202З року.

чпI. Розвиток людського потенцiалу

(розdiл VI п. 49-54 СmраmеziЧНОzО ruаНУ)

yIII.1. Завершити процедуру перетворення вiддilry пiдготовки Та
науково-педагогiчних кадрiв на вiддiл аспiранryри та доктораIIтури

аТеСТаЦii

з

метою
покращеНня роботи системи пiдготовки кадрового резерву через аспiраlrryру та
докторантуру.
В u ко н а в цi., начальник в iддiлу кадр iB О.Iванченко,
ВiDповidальнi: проректор з науковоi роботи
Г.Толстанова.
TepMiH вuконання., до 01 жовтня 2022 року.
yIII.2. Розробити типовi пос4довi iнструкцiiнауково-педагогiчних працiвникiв
i внести вiдповiднi змiни до бланка контракту. Забезпечити ознайомлення ycix
науково-ПедагогiчНих працiвникiв зi своiми посадовими iнструкцiями.
Ваконавцi., начальник вiддiлry кадрiв О.Iванченко,
декани факультетiв/директори iнстиryтiв.
В i d п о в i0 алон f., перший проректор В.Iльченко.
TepMiH вuконання., протягом року.
L2

шану)
IX. Управлiння Унiверситетом (розdiл VII п.55-58 Сmраmеziчноzо

Ж.l.Розширитиформиспiвпрацiiз.громадсЬкимсекТоромЗМетоIо

забезпечення повноi

"iд*р"rо.тi

та публiчностi дiяльностi Унiверситету,
Вiконавцi: начzшьник Центру соцiапьного
озвитку О.Тер ех, декани факультетiв/дир ектори
р

навчапъно-наукових

iнстиryтiв,

керiвники

структурних пiдроздiлiв.
BidпoBidaltbHi: проректор з науково-педагогlчно1
L Степанець,
роботи (ryMaHiTapHi питання)
TepMiH влtконання., протягом року,

дiяльностi на
lХ.2.Продовжити впровадження принципiв етики управлiнськоi
систему взасмовiдносин
ocHoBi Ети"но.о *од.*.у унiверситетсЪкоi спiльноти у
'
Учч.""*i"освiтньогопроцесУсТрУктУрнихпiдроздiлiвУнiверситетУ.
BiioHaB4j., голова Постiйноi KoMicii Вченоi ради

з питань етики

В.Морлвiнцев, декuши
факулътетiв/директори навч€lльно-наукових
Й.r"rуri", *.рi"""ки структурних пiдроздiлiв,
В

id п о в id

allbH i., проректор з науково-пед,гогlчно1

L Степанець,
роботи (ryMaHiTapHi питання)
TepMiH ваконання., протяго, чо*у,
впровадити систему механiзмiв мiнiмiзацiт
Розробити
спiльноти.
мiжособистiснихьфлiктiв мiж представниками унiверситетськоi
ъо*опоuцi., гопова Постiйноi koMicii Вченот ради

Ix.3.

та

з питань етики В.Морлвiнцев,

декчши

факультетiв/директори навчzlпьно-наукових
Й.r"rуri", *.рiu""ки структурних пiдроздiлiв,

вidповidальнi; проректор з науково-педагогlчно1

L Степанець,
роботи (ryMaHiTapHi питання)
TepMiH в llкoH ан ня., протягом року,

Х.Створення'реконсТрУкчiяТаУТриманняосноВнихфондiв
(розdiл T'ttt n, ig-Оt Сmраmееiчноzо плану)

х.1. Розробити

дета-гlьний план територii Унiверситеry

в меж,х

вуJIиць

Коневао проспекту
ломоносова, Василькiвськоi Василя Касiяна, Маршала
нове булiвничтво та
дкадемiка Гrryшкова, яким передбачено реконструлщiю,
б*' корпусiв, факультетiв/навчально-наукових
розвиток матерiально-технiч"_оi
наукових лабораторiй,

iнстиryтiв, лiцеЮ та коледЖiв Унiверситету, дослiдницъких,
сiмейного тиrry, з
баз практик, ryртожиткiв для студентiв, аспiрантiв, ryртожиткiв
*i.r.uкa, а також Палацу сryдентiв та сучасного
розширенr"пл ёrудентсько.о
(вiдповiдно до черги),
науково-готельного комплексу Унiверситету
cTpyKTypHi пiдроздiли
адмiнiстративно-господарськоI частини,
в id п о в iб alloH i.. пр оректор з науково-педагогiчноi
роботи (алмiнiстративно-господарська робота)
О. Федевич.
TepMiH в uкон ан ня., упродов ж 2022,202З рр,

Вiконавцi:

х.2.

Продовжити робоry

Унiверситеry

(

1

000 лiжко-мiсць).

з

просктування

та

будiвництва гуртожитку

пiдроздiли
cTpyKTypHi
Вuконавцi:
адмiнiстративно-господарськоi частини.
В i d п о в i d алон i., пр оректор з науково-педагогiчноi
роботИ (алмiнiстративно-господарська робота)
О. Федевич.
TepMiH в uко

н ан

ня., упродов ж 2022-2024 рр.

ХЗ. flродовшrм роботу. з реконструкцii наявних нежитлових будiвель

дJIя

влаштування навчtUIьно-дослЦного KoMIUIeKcy Унiверситету (вул.Ломоносова,3638).
Вuконавцi: cTpyKTypHi пiдроздiли
адмiнiстративно-господарськоI частини.
в i d п о в i d альн i., пр ор ектор з науково-педагогiчноi
роботи (адмiнiстративно-господарська робота)
О. Федевич, проректор науковоi роботи
Г. Толстанова.
TepMiH в uконання., упродовж 2022-2025 рр.

з

Х.4. Виконати невiдкладнi peMoHTHi роботи у навчаJIьниХ та лабоРаторниХ
корпусах, ryртожитках, iнших спорудах Унiверситету. Провести роботи з
облашryваннrI об'сктiв цивiльного захисту i виконання протипожежних заходiв.
В uко HaB4j., вiдповiднi працiвники структурних

пiдроздiлiв

адмiнiстративно-господарськоi

частини корпусiв, гуртожиткiв, начi}льник
штабу цивiлъного захисту I.Сидоренко,
начаJIьник Центру з пожежноi безпеки
В. Фесак.

BidпoBidallbHi: проректор з

науковспедагогiчноi роботи (адмiнiстративногосподарська робота) О. Федевич.
TepMiH в uконання., упродов ж 2022-2023 р.

просктно-кошторисноi документшliт проекту
кРеставршIiя Науковоi Ъiблiотеки iM. М. Максимовича, покрiвлi та iсторичноi
}ryру. бо*у бульвару Т.Шевченка (охор. Nл18) за адресою: м. КиiЪ, вул.
"u.rrn,
володимирська, 58>. Виконати роботи щодо реаrriзацii цього проекту у випадку
вiдновлення фiнансрання капiтальних видаткiв.

х.5. Провести кориryвання

Вuконавцi: cTpyKTypHi

пiдроздiл,л
адмiнiстративно-господарськоi частини,

директор Науковоi бiблiотеки iM. М.

Максимовича О. Сербiн
в id п о в i d альн f ., пр ор ектор з н ауково-педагогlчно l
роботи (адмiнiстративно-господарська робота)
О.Федевич.
TepMiH в uко н ан ня., упродов х< 2022,2023 рр.
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саду 1м, акад,
Х.б. Розробити проект органiзачii територii Ботанiчного
та науки Украiни,
О.В. Фомiна; провести- спiльно з MiHicTepcTBoM освiти

Украiни переговори щодо
MiHicTepcTBoM зzlхисту довкiлля та природних pecypciB
з метою
коштiв .Щержавного бюджету, мiжнародних фiнансових устЕшов
Ботанiчного саду вiдпов iдно до евр опейсъких. стандартiв,
р еконструюв€шня
пiдроздiли
адмiнiстративно-господарськоi частини,
керiвництво та працiвники Ботанiчного саду

;й.й

-Вuконавцi: cTpyKTypHi

iM. акад. О.В. Фомiна.
в id п о в id uлан f ; проректор з науково-педагогlчно1

роботи (адмiнiстративно-господарська роб_ота)
О.Федевич, проректор з науковоi роботи
Г.Толстанова.
TepMiH в uко н ання., упродов ж 2022-202З рр,

заходiв та забезпечення
Х.7. Продовжити робоry щодо виконання компJIексу
РамковоТ конвенцii ООН про
освоення коштiв Кiотського протоколу вiдповiдно до
будiвелъ
змiну клiмаry; виконати капiтальний ремонт з термомодернiзыlii
навчztпьних корпусiв.
Вuконавцi: cTpyKTypHi пlдроздши

частини,
нач€Lльники служби експJryатацii корпусiв,
ВiОповidальнj..прорекТорзнаУкоВо-пеДагогltlноl
роботи (алмiнiстративно-господарська робота)
О.Федевич.
TepMiH в uкон ан ня., упродов ж 2022-2023 рр,

адмiнiстративно-господарсъкоI

х.8. Продовжити спiвпрачю Унiверситету з европейським iнвестицiйним
коргryсiв

метою якого с оновлення
бшrком у II Етапi проекту <<Вища ocBiTa Украiнп,
енергоефективностi будiвель, зменшення
дJIя полiпшення якостi навчЕшня та
експJryатацiйниХ витраТ УнiверсИ'ffl*о"

пiдроздiли
адмiнiстративно-господарськоi частини,
начальники служби експлуатацii корпусiв,
в id п о в i d ала н j., прор ектор з науково-педагогlтшо1
роботи (алмiнiстративно-господарська робота)
О.Федевич.
TepMiH в l.IKo н ання; упродов ж 2022,202З рр,
nu

rr,

cTpyKTypHi

термомодернiзацii корпусiв та ryртожиткiв
систем пожежноi
унiверситету, реконструкцii iнженерних мереж i дорiг,
об'ектiв цивiльного захисту,
сигналiзацii та систем опьвiщення людей про шожежу,
проскry
лiфтового господарства, забезпечення благоустрою територiй, реалiзацii
кБезпечне сryдмiстечко).
пiдроздiли
cTpyKTypHi
BuKoHaBt4i:
частини,
адмiнiстративно-господар съкоi
начаJIьники слуrкби експлуатацiт корпусiв'

х.9. Продовжити робоry з
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в id

повid

алан j.. проректор з науково-псдагогlчно1

роботи (адмiнiстративно-господарська робота)
О.Федевич.
Терм iH в trчo

н ан

ня., упродов ж 2022,202З рр,

шану)
XI. ФiнаНсове забезпеченнЯ (розdiЛ IX п.б8-73 Сmраmеziчноzо
спецфоНДУ
Розробити та реалiзувати систему заходiв щодо наIIовненЕя
збiльшення
платних посJryг,
унiверситету за pil(yнok розширення спектру надання
обсягЬ допомоги меценатiв, отрим€lння грантiв тощо,
Вuконiвцi: декани факультетiв/директори
навчiшьно-наукових iнстиryтiв/директори
iнститутiв, керiвники структурних пiдроздiлiв,

к.1.

вiддiл реалiзацii платних посJryг,

планово_

фiнансовий вiддiл.
ъidповidалоrui.. нача-гlьник планово-фiнансового
наукововiддiлу I..Щъолог, проректор
педагогiчноi роботи (фiнансово-економiчнi

з

питання) О.Бiлявська.
TepMiH вuконання., протягом року,

та
х|.2. Продовжити впровадження просктного планування, розроблення
кожний проект та чiтким
заIryск ,riлоrни* просктiв Ъi .r"ор.нням команд пiд
uraпч.rarrням вiдповЦапьного за його реаrriзацiю,

Вiконавцi: декани

факультетiв/директори

iнститутiв, керiвники структурних пiдроздiлiв,

планово-фiнансовий вiддiл.
Вidповid алоru j., проректор з науково-педагогlчно1
(фiнансово-економiчнi питання)

роботи

о.Бiлявська.
TepMiH вuконання., протягом року,

облiку
xI.]. Призупин ити начас во€нного часу впровадження аналiтичного

факультетiв/iнстиryтiв Унiверситету,
-Вuконавцi:
фiнансiв ,u "и*р"ття власних субрахункiв
декани факультетiв/директори
iнститутiв, бухгалтерiя, в iддiл реалiзачii платних
послуг, планово-фiнансовий вiддiл.
В i D п-о в i d ала ru i : пр ор ектор з науков о-педагогiчноТ
(фiнансово-економiчнi питання)
роботи
о.Бiлявська.
TepMiH вuконання., протягом року.

xI.4. Завершити оптимiзацiю процесу органiзацiт закупiвель iз упровадження\,t

принципу нормувiшня

та

та
унiфiкацiт ToBapiB, лiмiтованого розподury

призупинено в умов€lх
затвердження графiка централiзованих закупiвель, що було
военного стану.
Вuконавцi: вiддiл матерiально-технiчного
забезпечення, укладання та супроводу договорiв;
бухгалтерiя, планово- фiнансовий вiддiл.

в

iё

п овid

ала

роботи

н j.,

прор ектор з науково-педагогiчноi

(фiнанiово-економiчнi

питання)

о.Бiлявська.
TepMiH вuконання., протягом роцу,

пошуку
ш.5. Впровадити енергозберiгаючi технологiт, здiйснити аналiз щодо
економiю споживtlннJt
шляхiв реалiъшii заltодiв, спрямованих на максималъну
енергоре(:урсiв.

Вuконавцi: заступник головного iнженера
В. Сасин, вiддiли головного MexaHiKa та
головного енергетика.
В id п о в id альru i., гrрор ектор з науково-педагогlчно1
роботи (алмiнiстративно-господарська робота)
О.Федевич.
TepMiH вuконання., протягом року,

вiйни та
хII. особливостi роботи Унiверситету пiд час росiйсько-украiъськоi
в пiслявоснний перiол

шевченкiвцiв>
шI.1. створити <вiртуагlъний меморiал пам,ятi полеглих

з

задJIя вшанувtшЕя
подальшим формуванням експозицii в Музет icTopii Унiверситету
працiвникiв та випускникiв Унiверситету, якi виборювчlли

героiзму

"ryo""ri",
свободу i незагlежнiсть

Украiни,

Вuконавцi: голова Постiйноi

iсторикомеморiальноi KoMicii Вченоi Ради LПатриляк,
директор IdeHTpy комунiкацiй В,Литвиненко,
д"р.пrор Музею icTopiT Унiверситеry
Л. Круглова.
В i d п о в i d uJ.ьн i., проректор з науково-педагогlчно1
громадськiстю)
з
(зв'язки
роботи
!_ч

О.Щобржанська,
TepMiH в llконання., постlино.

хII.2. Забезпечити навчальнi корпуси сучасними медичними засобами;
допомоги працiвникiв, студентiв
удоскон€tпити обiзнанiсть i навички дой.д""rоТ
безпековоi ситуацiТ та згiдно з наказом моЗ Украiни
УнiверсИтету З
урФryванням

допомоги
Jф441 вiд Оg-.0З2Ъ22р. <Про затвердження порядкiв надання домедичноi
особам при невiдкJIадних станiж)),

вuконавцi., директор Унiверситетськоi клiнir,л
В.Черняк, директор НFil хtурналiстики В,Рiзун,
керiвники структурних пiдроздiлiв.
в id п о в i d ct la н i., проректор з науково-педагогiчноi
гром4дськiстю)
з
(зв'язки
роботи
О. Щобрхtанська.
TepMiH вuконання., до 01 листопада2022 року.

хII.3. Провести роз'яснюв€lльну роботу та вiдповiднi тренiнги для праrliвникtв
персонutльних даних
з метою дотримання Bcix норм iнформачiйноi безпеки, захисту
обiзнаностi працiвникiв Унiверситету щодо особливостей реалiзаrii

та

L7

прав людини
громадянських, особистих, полiтичних, iнших
стану.

в умовах воснного

Вuконавцi: директор HHI права О,ОрпюК,
директор IfeHTpy комунiкаuiй В,Литвиненкu,

n.piurr"n вiддiлу звернеЕь громамЕ i юридичних
осiб I. Негресва, керiвники структурних
пiдроздiлiв.

В

id

ектор з науково-педагогlчно1
громадськiстю)
з
(зв'язки

j., пр ор
п о в i d attbH

роботи
О. Щобржансъка.

TepMii вuконання: до23 грудня 2022 року,
освiти i працiвникiв
хII.4. з метою покрЕlIцен"" пiдrотовки здобувачiв
надзвичйних ситуацiях:
унiверситету до нацiонагrьного спротиву i дiт у
i
хII.4.1. Розробити i включити до перелiкiв вибiркових факультативнцх
ycix piBHiu u"йт o.uir" ocBiTHi компоненти, opieHToBa'i на
дисциплi"

"i".р""
пiдготовкугромаДянУкраiнидо:::;Z;ТЖ}"#хТ"fr
о"uпоuо.оiнстиryry
клiнiки
I. Толок, директор УнiверситетськоI
В. Черняк

i; прор ектор з науково-педагогlчно1
роботи А. Гожик.
TepMiH вuконuння., до Зl грулня 2022 року,
кваrriфiкачiТ щодо
х|-.4.2. розробити KopoTкo.rpo*oui програми пiдвищення
в il

п о в i D алон

дiйвУмоВa)(наДзвичайнихсиТУацiйiвоснноГосТанУ. Вiйськового iнстиryry
iuконавцi: начальник
клiнiки
I. Толок, директор Унiверситетськоi

роботи А. Гожик, проректор з

науково_
Hayкul,u_
,r.дu.о.i.rноi роботи (зв'язки з громадськiстю) О,
.щобржансъка, проректор з науково-педtгогiчноi
L Степанець,
роботи (гуманiтарнi питання)
TepMiH вuконаIlня., до 30 вересня 2022 року,

засiданнi peKTopaTv
Iнформачiю про хiд виконання ухваJIи заслухати на
у червнi 202З року.
проректора
)([V. Контроль за викон€шня ухвали гIокласти на першого

кII.

В.Iльченка.
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