
ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою

КиТвського нацiон€ulьного унiверситету
iMeHi Тараса Шевченка
дня2022 року (Протокол М6)
. --1 '/

Володимир БУГРОВ

iю наказом
вiд к Ц" ?Ин"r 2022року

Стратегiчций план розвитку Унiверситету
на перiод 2018-2025 рр.

Нова реdакцiя

вiд часу заснування Унiверситету з 2 листопада 1833 року i дотепер в його
cTiHax пiдготовленi десятки поколiнь фахiвцiв науки, технiки, Ъсвiти, *ynuryp",
виробництва, соцi€шьно-полiтичних дiячiв, дипломатiв, педагогiв, ,nyp"-iariu,
полiтикiв i громадських дiячiв, митцiв поезii та прози, управлiнцiв, якi Оули И
залишаються гордiстю украiЪськоТ нацii.

виконання основних функцiй, покладених на Киiъський нацiональний
унiверситет iMeHi Тараса Шевченка (далi - Унiверситет) щодо формування
НаЦiОНаЛЬНОi еЛiТИ УКРаiНи; пiдготовки 

"r.опоп"алiфiкованих *uдрi" для
наукових, ocBiTHix та виробничих украiЪських i мiжнародних установ; сприяння
европейськiй та евроатлантичнiй iнтеграцiт Укратни; гармонiйному входженню усвiтовий економiчний простiр як рiвноправного партнера; вироблення
рекомендацiй органам державноi влади для прийняття ефЪктивних
управлiнських рiшень у процесi реаryвання на економiчri, .попогiчнi, полiтичнi,
соцiальнi та вiйськовi виклики, повоснне вiдновлення, вимагають розробленняСтратегiчного плану розвитку Унiверситету.

стратегiчний план розвитку Унiверситету розробляеться на виконання
вимог Законiв Украiни uПро ocBiTy>>, <Про виЩу о.Ъirуu, СтратегiТ розвиткувищоi освiти в УкраiЪi на 2022,2032 роки. !окумент визначае напрями розвиткуУнiверситету i е iHcTpyMeHToM, завдяки якому Унiверситет встановлюс
KoHKpeTHi, адаптованi до потреб суспiльства i тенденцiй po.u"r*y освiти та
науки, цiлi й характеристики, якi повиннi бути досягнутi. Розроб*u,Ъ реалiзацiястратегiчного плану розвитку Унiверситету дозволяе зосередити зусилля й
оптимiзувати розподiл pecypciB для реалiзацii щодо виконання Micii
Унiверситету i забезпечення його розвитку в умовах реформування i модернiзацii
системи вищоi освiти Украiни, поглиблення спiвробiтництва i конкуренцiТ мiж
закладами вищоi освiти, активiзацii мобiльностi студентiв, наукових, науково-
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педагогiчних, педагогiчних працiвникiв, а також в умовах военного стану та
tIовоснного вiдновлення краiни.

УнiверситеТ е багатога-пузевиМ класичним закладом вищоi освiти,
нацiональним надбанням освiти, науки й культури, який за результатами свосi
дiяльностi здобув загаJIьнодержавне та мiжнародне визнання як провiдний
освiтнiй, науковий та експертний центр Украrни. Якiсть освiти i доЬлiдженъ
забезпечують його вiдповiдне мiсце В мiжнародному масштабi та в
унiверситетських рейтингах. Випускники Унiверситету високо цiнуються на
ринку працi, займають провiднi позицiт в науцi, бiзнесi, органах державного
управлiння, € соцiально активними.

Враховуючи cBiToBi тенденцii, прiоритетними напрямами дiяльностi
унiверситеry на середньо- та довготривалу перспективу е розвиток
ПРИРОДНИЧИХ, фiЗИКО-МаТеМаТиЧних дослiджень, дослiджень про Землю,
фундамент€lJIьних та прикладних аспектiв соцiоryманiтарних та соцiально-
полiтичних, економiчних, юридичних, технологiчни*, r"iraцъких, медичних
наук; патрiотичне виховання i формування цiнностей вiлъного демократичного
суспiльства, широкого свiтогляду здобувачiв освiти вiдповiдно до сучасних
тенденцiй розвитку iнформацiйного суспiльства й утвердження нацiон€UIьних,
культурних i загальнолюдських цiнностей як важливоi передумови до розвитку i
захисту держави, руху до еС i НАТО.

пiд час формування Стратегiчного плану розвитку Унiверситету враховано,
що у цей перiод дiятимуть TaKi ocHoBHi чинники:

Виклики:
I. Зростання конкуренцiI на ринку ocBiTHix послуг i наукових
дослiджень в Украiъi, зокрема у зв'язку з iнтеграцiею до сс та
розвитком систем неформальноi освiти.
II. Зростання темпiв науково-технiчного прогресу, наслiдком чого е
постiйна необхiднiсть оновлення
навч€lJIьного процесу i дослiджень.

матерiально-технiчноi бази

III. Щемографiчна криза i критичнi втрати людського потенцiалу в
результатi военноi агресii pocii.
Iv. Критичне падiння економiки в результатi военних дiй;
ускладнення планування та здiйснення освiтнього процесу, розподiлучасу i pecypciB науково-педагогiчних працiвникiв 

- в умовахвiдсутнього енергозабезпечення та наявних повiтряних ,р""о.;
проблеми щодо елементарного доступУ й можли"о.ri *ор".rу"ання
гаджетами i швидкiсним iHTepHeToM для здiйснення 

-освiтнього

процесу; необхiднiсть збереження
технiчноi бази.

iнфраструктури, матерiально-

V. Запровадження процедур зовнiшнього нез€lJIежного оцiнювання
при пiдсумковiй атестацii випускникiв за реryльованими професiями,
а також при вступi на магiстерськi програми.
VI. Запровадження процедур акредитацii ocBiTHix
lнституцtйного та постакредитацiйного ау диту .

про|рам,



VII. Швидка змiна вимог ринку працi щодо
компетентностей працiвникiв.

професiйних

vш. Змiна поколiнь науково-педагогiчних i наукових працiвникiв на
б iльшостi факультетiв/у навч€Lльно- наукових iнститутах/iнститутах.
ж. Розвиток класичного Унiверситету в умовах глобального
iнновацiйного середовища.

можливостi:
I. Формування внутрiшньоi системи забезпечення якостi освiти та ii
зовнiшнс, зокрема мiжнародне, визнання, е запорукою провiдноi ролi
Унiверситету на ринку ocBiTHix послуг i дослiджень в YKpaiHi, u,u*or*
гiдного мiсця в европi i cBiTi.
II. Закони Украiни <Про ocBiTy>>, <Про виЩу ocBiTy> розширюють
автономiю закладу вищоi освiти i створюють для Унiверситету
МОЖЛИВОСТi ОПеРаТиВно реаryвати на HoBi виклики, швидко
адаптувати своi ocBiTHi програми до змiн вимог ринку працi i потреб
здобувачiв освiти.
ш. Унiверситет може отримати додатковi ресурси, розширюючи
спiвпрацю iз пiдприемствами вiдповiдних галузей, .rоп"ц.о та
iншими регiонами Украiни.
IV. Розширення доступних Унiверситету фор, i можливостей

Загрози:

мiжнародного спiвробiтництва як засобу вдосконаJIення кадрового
потенцiалу, розвитку i забезпечення ocBiTHboi i науковоi дiяльностi.

консерватизмом i

v. .Щодатковi можливостi до розвитку, пiдвищення ефективностi
використання людського потенцiалу i матерiальних pecypciB можуть
бути реалiзованi завдяки продуманим структурним реформам,
побудованим на ocHoBi принципу субсидiарностi.
VI. Мiжнародна пiдтримка Украiни, зокрема в г€Lлузi освiти та науки;
активiзаЦiя благоДiйництва, меценаТства i волонтерства в YKpaiHi.

I. Загроза безпецi громадян та iнфраструктури, критичний тиск на
особистий простiр, сферу iнформацiйноi та кiбербезпеки.
II. Змiна пiдходiв до фiнансування освiти i науки, змiна прiоритетiв
.Щержавного бюджету, iнфляцiя та девальвацiя.
III. Реальнi дii з полiпшення стану в Унiверситетi ускладнюються
наявнiстю значноi кiлькостi застарiлих (не узгоджених iз новим
законодавством) нормативних вимог,
патерн€шiзмом в академiчнiй спiльнотi.
Iv. З урахуваНням швИдкоi змiНи умоВ затвердЖенi на довгострокову
перспективу показники можуть не досягати поставленоi мети i HaBiTb
виявитися шкiдливими.
v. ПрагмаТизм фiнансовиХ розрахуНкiв провОкуе конфлiкт iHTepeciB
окремих факультетiв/навчально-наукових iнститутiв/iнститутiв,
академiчноi спiльноти в цiлому, знижуе можливостi взаемодii та
синергii структурних пiдроздiлiв Унiверситету.



и. Вiйна створюе умови невизначеностi перапектив розвитку
унiверситету i виконання стратегiчних цiлей; призводить до
ПОГiРШеННя фiнансового становищq зменшення фiнансового
ЗабеЗпечення з Щержавного бюджету та обмеження можливостей
отримання власних коштiв; втрати викладацького потенцiалу i
людськиХ pecypciB; зменшення контингенту здобувачiв освiти;
погiршення емоцiйно-психологiчного стану здобувачiв освiти,
науково-педагогiчних, наукових та iнших працiвникiв Унiверситету.

Перспективи:
I. Незадоволення ринку працi якiстю пiдготовки фахiвцiв призводить
до змiни моделi державно-приватного партнерства в питаннях освiти
i дослiджень.
II. Швидкi змiни вимог до квалiфiкацii працiвникiв HaBiTb найвищоi
квалiфiкацii обумовлюють необхiднiсть функцiонування в
унiверситетських i дослiдницьких центрах рiзноманiтних програм
неформальноi освiти рiзного рiвня i спрямування (у тому чйслi
пiслядипломноi пiдготовки).
III. Поширення цифрових технологiй призводить до швидкоi
деваIIьвацii кодифiкованих знань, тому якiсть освiти визначатиметься
якiстю взаемодii науково-педагогiчних працiвникiв зi студентами.
IV. В YKpaiHi формуеться мережа центрiв визнання професiйних
квалiфiкацiй. у цьому koнTekcTi Унiверситет мае дiяти так, щоб його
випускники не маJIи проблем iз визнанням ikHix квалiфiкацiй.
v. Використання багатогранних iнституцiйних форпл мiжнародного
спiвробiтництва, входження Унiверситету до рiзностороннiх
об'еднань Зво у рамках Iнiцiативи европейських унiверситетiв.

унiверситет визначас десять основних напрямiв розвитку, якi е
взаемопов'язанi для реалiзацii завдань, за якими необхiдна взасмодiя
адмiнiстрацii, структурних пiдроздiлiв, працiвникiв i здобувачiв освiти, а також
Тх громадських об'еднань:

1) освiтнiй процес;
2) дослiдження та iнновацii;
З) мiжнародне спiвробiтництво та iнтернацiоналiзацiя;
4) iнформатизацiя;
5) формування суспiлъних цiнностей;
6) розвиток людського потенцiа-гlу;
7) управлiння Унiверситетом;
8) створення, реконструкцiя та утримання основних фондiв;
9) фiнансове забезпечення;
l0) Унiверситет пiд час росiйсько-украiнськоi вiйни та у пiслявоенний перiод.

у межах кожного iз цих напрямiв визначаються koнkpeTнi цiлi та
iндикатори, за якими можна контролювати Тх виконання. Перелiк iндикаторiв i
значення показникiв для кожного iз них визначаються у планi розвитку
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Унiверситету на наступний навчальний piK i затверджуються Вченою радою
Унiверситету.

I. ОСВIТНIЙ ПРОЦЕС
1. Формування системи забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi та

вищоi освiти (внутрiшньоТ системи забезпечення якостi освiти) в
Унiверситетi.

1.1. Формування единого розумiння критерiIв якостi ocBiTHboi дiяльностi та
якостi вищоi освiти Унiверситету i способiв ik оцiнки.

1.2. Формування системи iндикаторiв, якi дозволяють оцiнити i
пiдтвердити якiсть освiтнього процесу.

1.З. Збiр, аналiз та iнтерпретацiя iнформацiТ про якiсть навчання i
викладання, зокрема шляхом опитувань учасникiв освiтнього процесу.

1.4. ВидiJIення основних чинникiв, що впливають на якiсть ocBiTHboi
Дiяльностi, прогнозування та упередження негативних змiн у якостi освiти.

1.5. Зовнiшня, у тому числi мiжнародна, акредитацiя ocBiTHix програм.
1.6. Впровадження ефективного механiзму перезарахування результатiв

навчання у рамках реа-rriзацii програм академiчноi мобiльностi та поза межами
програм формальноi освiти.

2. Врахування
дiяльностi.

потреб ринку працi при провадженнi ocBiTHboi

2.1. Монiторинг потреб ринку працi.
2.2. Створення i пiдтримка бази даних випускникiв.
2.З. ФормУвання рад iз працедавцями на piBHi Унiверситету, структурних

пiдроздiлiв та окремих ocBiTHix програм. Залучення працедавцiв до проектування
й оцiнювання результатiв навчання.

2.4. Розвиток зв'язкiв iз органiзацiями, що е потенцiйними працедавцями,
використання ixHix pecypciB для забезпечення освiтнього процесу.

2.5. Впровадження ocBiTHix мiкропрограм (micro-credentia1) як складових
ocBiTHix програм певного ступеня вищоi освiти, зокрема iT вибiрковоi складовоi.

3. Формування контингенту студентiв, якi мають необхiднi здiбностi та
мотивацiю для здобуття вищоТ освiти в Унiверситетi.

3.1.Маркетингова i професiйно-орiентацiйна робота на рiзних рiвнях
(абiтурiенти та iхнi батьки, заклади середньоi, професiйно-технiчноi, фаховоi
ПеРеДВИщоi i вищоI освiти, ocBiTHi iнформацiйнi ресурси Украiни та iнших
KpaiH).

3.2. Створення в Унiверситетi умов для реалiзацii рiвних можливостей
ДОСТУпУ До навчання та iнфраструктури Унiверситету особам з обмеженими
можливостями.

4. Забезпечення рiзнобiчного розвитку здобувачiв освiти.
4.1. Пiдтримка якостi освiти завдяки впровадженню в ocBiTHi програми

(iндивiдуальнi навчаJIьнi плани) мiждисциплiнарних компонентiв.
4.2. Iнтеграцiя освiти i дослiджень.



5. [нтеграцiя в мiжнародний освiтнiй простiр.
5.1. Запровадження i дотримання мiжнародних стандартiв викладання

iноземних мов та вимог до мовних квалiфiкацiй.
5.2. Забезпечення викладання здобувачам освiти з Украiни окремих

навчальних компонентiв та iiHix блокiв (до спецiалiзацiй вкJIючно) англiйською
мовою та iншими мовами Свропейського Союзу, створення англо- (франко-,
нiмецько- тощо) мовних груп для iноземних громадян.

5.3. УдосконаJIення методичноI, органiзацiйно-правовоi та фiнансовоi баз
для забезпечення академiчноi мобiльностi студентiв, аспiрантiв, науково-
педагогiчних працiвникiв, а також для розвитку програм подвiйного i спiльного
дипломування.

б. Навчання упродовж життя.
Створення та впровадження програм неформатrьноi освiти рiзного рiвня

(зокрема пiслядипломноi освiти), у тому числi для працiвникiв Унiверситету i
здобувачiв вищоi та фаховоi передвищоi освiти.

Ш. ДОСЛЦЖЕННЯ ТА IННОВАЦIi
7. Формування науковоТ тематики наукових дослiджень вiдповiдно до

актуаJIьних напрямiв розвитку фундаментальноi та прикладноi науки, потреб
безпеки, обороноздатностi i ефективного соцiально-економiчного розвитку
Украiни.

8. Пiдвищення персональноi вiдповiдаrrьностi наукових
керiвникiв/наукових консультантiв та аспiрантiв/докторантiв за якiсть i
своечаснiсть виконання iндивiдуального плану роботи, н€Lлежну пiдготовку
дисертацiй.

9. Покращення системи монiторинry академiчноI доброчесностi виконання
дисертацiйних робiт iз застосуванням сучасних iнформацiйних технологiй
технiчноi перевiрки та аналiзу тексту на ймовiрнiсть некоректних текстових
запозичень.

10. Ширше з€tпучення аспiрантiв i докторантiв Унiверситету до програм
науковоi та ocBiTHboi мобiльностi.

11. Запровадження англомовних освiтньо-наукових програм пiдготовки
докторiв фiлософiI.

|2. Активнiше заJIучення наукових i науково-педагогiчних працiвникiв
Унiверситету до участi у мiжнародних конкурсах за програмами HORIZON
EUROPE, CRDF', COST, CreativeEurope, NATO тощо.

13. Забезпечення ефективного функцiонування наукових i науково-
навчzLльних пiдроздiлiв Унiверситету, створення центрiв колективного
користування з сучасним аналiтичним наукоемним обладнанням.

14. Ефективна взаемодiя з Корпорацiею <Науковий парк Киiвський
унiверситет iMeHi Тараса Шевченкa>), под€LгIьший розвиток дiяльностi на його базi
студентського бiзнес-iнкубатора. Формування технологiчноi
iнфраструктури Корпорацii з метою комерцiалiзацiТ наукових розробок
науковцiв Унiверситету та органiзацiй-засновникiв.



15. Прийняття та забезпечення виконання широкомасштабноТ програми
iнформатизацii Унiверситету з метою оптимаJIьноТ та ефективноТ органiзацii
навчаJIьноi, науковоТ, упр авлiнськоi дiяльностi.

lб. Забезпечення ефективноi мотивацii наукових працiвникiв шляхом
створення системи заохочення та умов для проведення мiждисциплiнарних
дослiджень.

|7. Розроблення й впровадження критерiiв оцiнювання iнновацiйноi
дiяльностi ocBiTHix i наукових пiдроздiлiв, а також наукових i науково-
педагогiчних працiвникiв.

18. Iнiцiювання Унiверситетом вiдкриття нових перспективних наукових
спецiальностей для пiдготовки докторiв фiлософii i докторiв наук iз внесенням iх
в установленому порядку до Перелiку наукових спецiальностей.

19. Проведення постiйного монiторинry публiкацii статей у фахових
виданнях, якi включенi до мiжнародних наукометричних баз даних (Web оf
Science, SCOPUS). Забезпечення високоi якостi публiкацiй в унiверситетських
виданнях та приведення наукових видань Унiверситету у вiдповiднiсть до нових
вимог MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи.

20. Представлення наукових здобуткiв Унiверситету на нацiональних i
мiжнародних наукових, науково-практичних та iнновацiйних конференцiях,
виставках шляхом розширення фiнансування вiдповiдних вiдряджень.

21. Розвиток HayKoBoi бiблiотеки iMeHi М. Максимовича Киiвського
нацiонального унiверситету iMeHi Тараса ТТIевченка як наукового, освiтнього i
культурно-просвiтницького осередка Украiни i м. Киева.

22. Впровадження та розвиток iнстиryцiйного репозитарiю Унiверситету з

метою представлення наукових здобуткiв у вiдкритому доступi та пiдвищення
цитованностi унiверситетських праць свiтовою науковою спiльнотою.

23. Повномасштабне оцифрування фондiв для використання в iHTepHeT-
середовищi Унiверситету та под€Lльша оптимiзацiя корисних площ НауковоТ
бiблiотеки iMeHi М. Максимовича.

24. Створення постiйноi виставки наукових досягнень Унiверситету.
Популяризацiя наукових досягнень Унiверситету шляхом публiкацiй у ЗМI,
участi в регiона-гrьних, всеукраiнських i мiжнародних виставкових заходах тощо.

25. Iмплементацiя в Унiверситетi Свропейськоi xapTii дослiдникiв.
2б. Розвиток Канiвського природного заповiдника Киiвського

нацiонального унiверситету iMeHi Тараса ТIIевченка i Ботанiчного саду iM. акад.
О.В. Фомiна Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса IIIевченка як
наукових природоохоронних, ocBiTHix i просвiтницьких осередкiв Украiни.

27. Реалiзацiя Указу Президента УкраiЪи кПро розширення територiТ
Канiвського природного заповiдника).

28. Змiцнення науковоТ iнфраструктури i матерiаJlьно-технiчноi бази
Канiвського природного заповiдника КиТвського нацiонального унiверситету
iMeHi Тараса IТТевченка i Ботанiчного саду Киiвського нацiонального
унiверситету iMeHi Тараса IIIевченка.

29. Активiзацiя дiяльностi Унiверситету щодо участi в професiйних
асоцiацiях/фондах для залучення науково-професiйноi експертизи, розширення



джерел додаткових коштiв, збереження наукового потенцiалу та пiслявоенного
вiдновлення.

30. ВИКОРИСТання iHcTpyMeHTiB <<алюмнi-мережi>> з метою посилення
мiжнародноi науковоi спiвпрацi.

III. МIItНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО ТА IНТЕРНАЦIОНАЛIЗАЦIЯ
31. Збiльшення в Унiверситетi кiлькостi закордонних унiверситетiв-

партнерiв, програм <<подвiЙних дипломiв>, iноземних студентiв й аспiрантiв з
урахуванням прiоритетiв Стратегii публiчноi дипломатii УкраiЪи.

32. Розширення спiвпрацi в рамках iснуючих i найбiльrц плiдних, у тому
числi стратегiчних, партнерств та iнтеграцiя HoBiTHix пiдходiв концепцiТ
Асоцiацii Свропейських унiверситетiв кУнiверситети без cTiH - вiзiя до 2030
року)).

ЗЗ. Представлення наукових здобуткiв Унiверситету на нацiональних i
мiжнародних наукових, науково-практичних та iнновацiйних конференцiях,
Виставках шляхом розширення фiнансування вiдповiдних вiдряджень. Сприяння
РОЗВИТКУ ПОтенцiалУ Унiверситету на мiжнародному ринку ocBiTHix послуг
ЗаВДЯКИ ВИКОРиСТаннЮ моделi iнтернацiоналiзацii освiти та ocBiTHboI дипломатii,
роЗВиток англомовних програм для iноземних здобувачiв вищоi освiти.

З4. Iнтенсифiкацiя участi Унiверситету в мiжнародних та свропейських
аСОцiацiях дослiдницьких унiверситетiв, консорцiумах, аJIьянсах, у Великiй
xapTiT унiверситетiв.

З5. ФормУвання спiльних наукових про|рам, консорцiумiв для iнтеграцii
НаУКОВих ДослiДжень Унiверситету в европеЙськиЙ та свiтовий дослiдницький
ПРОСТiР, ЗОкрема забезпечення активноi участi науковцiв Унiверситету у
виконаннi мiжнародного наукового проскту СТА.

36. ПРИваблення iноземних викладачiв, з урахуванням викликiв военного
Та ПОВОеНнОГо перiодiв, у тому числi у формi вiртуальноi залученостi та у формах
дiджиталiзацii.

37. IНiЦiЮВання вiдкриття кафедр украiнiстики в унiверситетах-партнерах,
надання iM методичноi пiдтримки.

З8. Органiзацiя та проведення лiтнiх i зимових шкiл на базi Унiверситету
ДЛЯ iнДивiдУальних слухачiв, представникiв унiверситетiв-партнерiв та iнших
навчаJIьних закладiв, наукових установ.

З9. Створення (за пiдтримки вiдповiдних Посольств) центрiв з дослiдження
окремих регiонiв/краiн або пов'язаноi з ними проблематики з метою пiдготовки
СПеЦiаЛiСтiв, здатних розробляти, дослiджувати та працювати над питаннями
вiдповiдного напряму, створення позитивного iмiджу УкраiЪи.

IЧ. IНФОРМАТИЗАЦIЯ
40. Створення сучасного iнформацiйного середовища.
40.1. Пiдтримка, розвиток та оновлення всiеi iнфраструктури комп'ютерноi

МеРеЖi УНiверситету (cepBepiB, poyTepiB та iнших телекомунiкацiйних
ПРИСТРОiв); перехiд на HoBiTHi Bepcii телекомунiкацiйного про|рамного
забезпечення (cepBiciB, протокопiв передачi даних, IР-адрес тощо).



40.2. Забезпечення функцiонування бездротових комп'ютерних мереж у
навчальних примiщеннях i бiблiотеках Унiверситету.

40.3. ЗаПРОвадЖення обов'язковоi авторизацiТ користувачiв при доступi до
КОмП'ЮТерних мереж, ocBiTHix i матерiальних pecypciB, примiщень корпусiв
Унiверситету тощо з використанням сучасних iнформацiйних засобiв
(студентських квиткiв у виглядi ID-KapToK, елементiв штучного iнтелекry
iдентифiкацii особистостi тощо).

40.4. Забезпечення iнформацiйного
(академiчна скJIадова книги, методички,
педагогiчним працiвником, вибiр дисциплiн
актуальна iнформацiя про проживання,
працевлаштування тощо).

40.5. Забезпечення необхiдних умов функцiонування i розвитку вiдкритоi та
закритоI частин електронного банку Iнституцiйного репозитарiю
квалiфiкацiйних робiт i навчально-методичного забезпечення освiтнього
процесу.

40.6. Створення Bcix необхiдних передумов на piBHi надання необхiдних
iнформацiйних pecypciB для розвитку дистанцiйних ocBiTHix послуг.
розроблення та широке впровадження дистанцiйних ocBiTHix kypciB та Bcix
необхiдних компонентiв для ре€Lлiзацii автоматизованоi перевiрки рiвня знань.
розгорнення i постiйне оновлення сучасних систем управлiння навчанням.

40.7. Впровадження ефективноi системи вiдеоспостереження/контролю в
ycix корпусах Унiверситету.

40.8. Обладнання ycix потокових аудиторiй Унiверситету стацiонарними
сучасними медiйними та аудiовiзу€Lпьними технiчними засобами. обладнання
стулii для запису дистанцiйних вiдеолекцiй.

41. Iнформатизацiя в суспiльнiй та культурнiй сферi.
4Ll. Розгортання централiзованих pecypciB для створення та постiйноi

пiдтримки електронних банкiв випускникiв на факультетахlу навчаJIьно-
наукових iнститутах/iнститутах Унiверситету.

4I.2. Забезпечення супроводу cTopiHoK Унiверситету в ycix основних
соцiальних мережах.

41.з. Забезпечення iнформацiйними ресурсами ведення на законодавчо
закрiпленiй ocHoBi електронного документообiгу та дистанцiйного доступу до
публiчних документiв Унiверситету, запровадження системи електронного
пiдпису документiв.

4|.4. Систематичне проводення аналiзу впливу iнформатизацii на змiну
структури ринку працi.

Ч. ФОРМУВАННЯ СУСПIЛЬНИХ ЦШНОСТВЙ
42. ПопУляризацiя IцевчеНкiвськоi творчоТ спадщиНи, здобуткiв провiдних

учених, науковцiв, полiтичних i громадських дiячiв, iMeHa яких нерозривно
пов'язанi з iсторiею Унiверситету, з метою пiдвищення iмiджу УкраiЪи.

43. ЗапоЧаткування щорiчного конкурсу наукових студентсъких робiт та
студентськоi олiмпiади з icTopiТ Унiверситету.
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44. Запровадження на Bcix
iнститутах/iнститутах вивчення icTopii
унiверситетських сryлiй>.

факультетах/в навч€шьно-наукових
Унiверситету в Kypci кВступ до

45. Забезпечення всебiчноi спiвпрацi лабораторii соцiологiчних та ocBiTHix
ДОСЛiДЖень iз сервiсними службами Унiверситету задля систематичного
вивчення громадськоi думки.

46. РеоРганiзацiя унiверситетськоi газети в повноформатне дискусiйне
творче видання.

47. Забезпечення розмiщення на iнтернет-порталi Унiверситету iнформацiТ
украiнською та англiйською мовами, яка сприятиме пiдвищенню iмiджу
Унiверситету.

48. Створення Асоцiацii випускникiв Унiверситету. Вдоскон€шення та
робота над базою даних про випускникiв, яка icHye, зокрема й про громадян
iноземних краiн; створення веб-сторiнки цiеТ Асоцiацii.

49. Розроблення з метою популяризацii Унiверситету програми РR-заходiв,
виготовлення рекламноi продукцii та атрибутики Унiверситету.

50. Регулярна пiдготовка i випуск наукових та науково-погtулярних видань,
присвячених icTopii Унiверситету, його науковим досягненням, видатним
вихованцям i працiвникам.

5l. РозрОблення та впровадження програми пiдтримки та збереження
ментальНого здорОв'я представникiв ocBiTHboi спiльноти Унiверситету.

52. Посилення нацiонально-патрiотичноI дiяльностi серед представникiв
унiверситетськоi спiльноти задля боротьби iз наративами краiни-агресора в
ocBiTHboMy середовищi.

ЧI. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦIАЛУ
53. Створення системи пiдготовки кадрового резерву через аспiрантуру та

докторантуру безпосередньо для продовження
Унiверситету.

роботи на кафедрах

54. Розроблення системи заохочення науковцiв,
публiкацiйну активнiсть. Систематичне премiювання

якi маютъ високу
кращих з науковцiв,

стимулювання молодих науковцiв брати участь в конкурсах наукових робiт.
55. Забезпечення дотримання законодавчо встановлених диференцiйованих

норм навч€Llrьного навантаження, проведення монiторингiв якостi його
виконання та соцiологiчних опитувань про якiсть занять, премiювання науково-
педагогiчних працiвникiв, якi мають високий рейтинг у студентiв.

56. З метою пiдтримки молодих фахiвцiв для под€rльшого професiйного
розвитку створити належнi умови для iхньоi науковот дiяльностi та забезпечити
iнформацiйною та методичною пiдтримкою в ocBiTHboMy процесi.

57. УдосконЕLпення системи загапьноунiверситетських нагород i вiдзнак,
забезпечення публiчного вручення нагород на факультетахlв навч€uIьно-
наукових iнститутах/iнститутах.

58. Розроблення i запровадження системи пiдтримки науково-педагогiчних
працiвникiв, якi досягають пенсiйного Biky, яка була б спрямована на
забезпечення соцiального захисту BeTepaHiB працi Унiверситету; поважне
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СТаВлення До BeTepaHiB, використання ixHix знань i досвiду для органiзацiТ
науковоi, педагогiчноI та громадськоi роботи, виховання молодi.

VII. УПРАВЛIННЯ УНIВЕРСИТЕТОМ
59. Сприяння активнiй дiяльностi з боку громадських органiзацiй, фондiв,

меценатiв, засобiв MacoBoi iнформацii; залучення iх до розроблення та реалiзацiТ
рiшень ocBiTHix та наукових програм; розширення ролi студентського
самоврядування в ocBiTHboMy i виховному процесi.

б0. Забезпечення функцiонування етики управлiнськоi дiяльностi на ocHoBi
Етичного кодексу унiверситетськоi спiльноти, що rрунтуеться на принципах
ВЗаемоповаги i позитивноi мотивацii, розширення повноваженння структурних
пiдроздiлiв Унiверситету.

61. Створення умов для забезпечення повноi вiдкритостi та публiчностi
ПРОЦеСУ РОЗРоблення основних нормативних документiв (положень, планiв,
наказiв, роЗпоряджень тощо), ikньоi громадськоi експертизи та затвердження.

62. Впровадження системи реryлярноi звiтностi кожного виборного
КеРiвниКа Перед cBoiM колективом за BciMa напрямами дiяльностi; .riTKe

дотримання демократичних засад виборчоi системи.
бЗ. Впровадження в Унiверситетi сучасних мiжнародних практик

управлiння та процедури прийняття спiльних рiшень.

чпI. створЕння, рЕконструкцlя
тА утримАнItя основних ФондIв

64. РОзроблення програми нового булiвничтва, комплексноi реконструкцiI
Та РОЗВиТкУ матерiально-технiчноi бази Унiверситету, включаючи ocHoBHi
КОРПУСИ Для Bcix факультетiв/навчально-наукових iнститутiв/iнститутiв
Унiверситету, HoBi дослiдницькi лабораторii, ryртожитки, базипрактик, зокрема
з урахуванням наслiдкiв збройноi агресii росiйськоТ федерацii проти Украiни
пiсля закiнчення повномасштабного вторгнення росiйських вiйськ на територiю
Украiни.

65. Розширення територii студентського мiстечка для розроблення i
ЗВеДення Палацу студентiв та нового сучасного науково-готеJIьного комплексу
унiверситету пiсля закiнчення повномасштабного вторгнення росiйських вiйськ
на територiю УкраiЪи.

б6. ВиКОнання невiдкладних ремонтних, зокрема вiдновлюваJIьних робiт

навчшIьних i
Унiверситету.

ЩОДО УСУНеННя наслiДкiв зброЙноi агресii росiЙськоТ федерацii проти УкраТни, у
лабораторних корпусах, гуртожитках, iнших спорудах

67. Здiйснення будiвництва нових навч€uIьних i лабораторних корпусiв,
сприяння будiвничтва житла для студентiв i працiвникiв.

68. РОЗроблення проектноi, кошторисноi документацii на поточний,
КапiтальниЙ ремонт, реконструкцiю, реставрацiю та нове будiвництво будiвель,
споруд, систем життезабезпечення Унiверситету.

69. Проведення заходiв щодо капiтального ремонту, реконструкцii,
ресТаВрацii та нового будiвництва будiвель та споруд Унiверситету, у тому числi
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Ботанiчного саду iMeHi академiка о.В. Фомiна, замiських баз практик i баз
вiдпочинку Унiверситету.

70. Здiйснення комплексу заходiв i забезпечення освоення коштiв
КiотськОго протОколУ до Рамковоi конвенцiТ органiзацii Об'еднаних Нацiй про
змiну клiмату та виконання капiтальних peMoHTiB з термомодернiзацii булiвель
учбових корпусiв.

71. Проведення комплексу заходiв з енергозбереження, пiдвищення
енергетичноi ефективностi будiвель i споруд Унiверситету.

72. Забезпечення благоустрою територiй Унiверситету та проведення
поточного, капiтального peMoHTiB, реконструкцii, нового будiвництва
iнженерних мереж i дорiг.

73. Виконання комплексу заходiв щодо спiвпрацi з европейським
iнвестицiйним банком у рамках реалiзацii проскry <<вища ocBiTa Укранп з метою
пiдвищенюI енергоефективностi будiвель i полiпшення якостi навчаннrI.

IX. ФIНАНСОВЕ ЗАБВЗПЕЧЕННЯ
74. Використання Bcix необхiдних заходiв для наповнення бюджету

унiверситету, систематичне формування перспективного плану потреб у
фiнансових ресурсах для забезпечення стратегiчних завдань розвитку
Унiверситету.

75. Прозоре розподiлення коштiв на матерiально-технiчне постачання,
peMoHTHi i будiвельнi роботи мiж факультетами/навчЕuIьно-науковими
iнститутами/iнститутами з урахуванням ixHix об'сктивних потреб i стратегiчних
напрямiв розвитку Унiверситету; систематичне визначення частки зароблених
факультетами/навчшIьно-науковими iнститутами/iнститутами позабюджетних
коштiв i ik направлення як на розвиток цих структурних пiдроздiлiв, так i на
реалiзацiю стратегiчних заг€шьноунiверситетських проектiв; посилення
особистоi вiдповiдЕtльностi керiвникiв пiдроздiлiв за використання видiлених
коштiв.

76. Визначення критерiIв обчислення BapTocTi пiдготовки кадрiв за
державним замовленням, розроблення та впровадження методики розрахунку
видаткiв, пов'язаНих iЗ здобуттЯм вищоi освiти та наукових ступенiв ii рiiних
напрямiв i спецiальностей.

77. Здiйснення |ромадського контролю та забезпечення публiчностi (Вчена
рада, профспiЛка, студентське самоуправлiння) при проведеннi розподiлу коштiв
та забезпечення монiторинry виконання ycix статей кошторису Унiверситету.

78. Розроблення програми енергозбереження в Унiверситетi, передбачивши
витрати не менше 5 вiдсоткiв вiд загаJIьного кошторису Унiверситету на
впровадження енергозберiгаючих технологiй.

79. Налагодження ефективноi системи
(украiнськими та мiжнародними компанiями)
коштiв для розвитку Унiверситету.

спiвробiтництва з бiзнесом
з метою зЕLлучення додаткових
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х. унIвЕрситЕт пIд чАс росIЙсько_укрАiнськоi вIЙни
тА у пIсляво€нний пврlод

80. ,.Щокладання зусиль для забезпечення сталостi викладання та навЧання,

створення безпечних умов для науково-педагогiчних працiвникiв i здобувачiв

освiти. Запровадження заходiв для мiнiмiзацii ocBiTHix втрат та забезпеЧення

отiйкостi унiверситетськоI освiти пiд час вiйни.
81. Забезпечення навчаJIьних корпусiв сучасними медичними засобами;

удоскон€Lлення обiзнаностi i навичок домедичноi допомоги працiвникiв,
студентiв Унiверситету з урахуванням безпековоi ситуацii; органiзацiя
проведення iнформувань/iнструктажiв щодо протоколiв безпеки Та

навчань/тренувань iз цивiльного захисту працiвникiв та здобувачiв освiти
Унiверситету.

82. Органiзацiя i проведення роз'яснювальноi роботи, тренiнгiв для
працiвникiв Унiверситету з метою дотримання ycix норм iнформацiйноi безпеки,

захисту персон€tJIьних даних та ikньоI обiзнаностi щодо особливостей реалiзацii
громадянських, особистих, полiтичних, iнших прав людини в умовах военноГо

стану.
83. Посилення захисту персон€lльних даних пiд час дистанцiЙного навчання

шляхом використання лiцензованого програмного забезпечення Та

корпоративних онлайн-сервiсiв Унiверситету.
84. Продовження очищення освiтнього простору вiд росiйськоТ iмперськоТ

та радянськоi спадщини, наративiв i пропаганди, дотримуючись чинного
законодавства.

85. Пiдтримання спадкоемностi поколiнь та вшанування героiзму студентiв,
працiвникiв i випускникiв Унiверситету, якi виборювщIи свободу i незалежнiсть
Украiни.

86. Всiляке сприяння збереженню здоров'я та профiлактицi захворювань
працiвникiв Унiверситету,

Погоджено:

Перший проректор

голова Постiйноi koMicii
Вченоi ради з питань
перспективного розвитку Анжела IГНАТЮК
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