
 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» 

«Про підсумки роботи Департаменту перспективного розвитку 

університету в 2015 році та завдання на 2016 рік» від 18 січня 2016 р. 

Заслухавши та обговоривши звіт проректора Новікова О.М., Вчена рада 

відзначає, що в 2015 році перспективний розвиток університету здійснювався в 

рамках «Стратегії розвитку НТУУ «КПІ», плану дій з її виконання та забезпечив 

позитивні результати. 

Вчена рада схвалює проведену департаментом у 2015 році роботу і визначає 

такі основні завдання для Департаменту перспективного розвитку на 2016 р.: 

1. У напрямку координації робіт з реалізації «Стратегії розвитку 

НТУУ «КПІ» 

серед найближчих перспективних завдань розвитку - реалізація інвестиційного 

проекту університетської автономної теплогенеруючої станції. 

2. У напрямку інформатизації університету: 

подальше впровадження сучасних інформаційних технологій освіти на базі е-

кампус та відкритих веб-ресурсів університету; 

підвищення рівня відкритості інформації на веб-ресурсах університету; 

розвиток та розширення функціональних можливостей автоматизованих систем 

управлінської діяльності університету, зокрема АС «Документообіг», 

«1С:Підприємство», системи електронних платежів; 

• створення та розвиток нових дистанційних, он-лайн інформаційних та освітніх 

сервісів; 

• поетапне оновлення інфраструктури інформатизації університету, в тому числі 

із залученням спонсорської допомоги представників ІТ-індустрії; 

• удосконалення системи формування сучасного та актуального науково-

освітнього контенту університету; 

• суттєве підсилення рівня мотивації та заохочення співробітників університету 

при створенні та використанні нових науково-освітніх технологій. 

• 

• 

• 



• подальше впровадження та удосконалення системи внутрішнього 

моніторингу (рейтингування) та врахування зовнішніх рейтингів, як 

інструменту системи оцінювання якості управління університетом. 

3. У     напрямку    розвитку    майнового    комплексу,     виконання 

інвестиційних проектів: 

• проводити заходи щодо раціонального використання площ 

університетського комплексу; 

• продовжити роботу з реалізації інвестиційних проектів, зокрема 

будівництва студентського гуртожитку по вул. Виборзька; 

• активізувати діяльність у напрямку залучення додаткових джерел 

фінансування будівництва навчально-лабораторного комплексу по вул. 

Борщагівська 100; 

• продовжувати роботу з залученням альтернативних інвесторів 

будівництва блоку поточних аудиторій ІТС (вул. Гетьмана), навчального 

корпус ФАКС (вул. Борщагівська), пошуку додаткових джерел 

фінансування будівництва навчально-лабораторного корпусу ФІОТ та 

ФПМ (вул. Борщагівська, 100). 

4. У     напрямку     виконання     програми    «Майбутнє    України», 

профорієнтаційної роботи: 

• продовжувати роботу з виявлення талановитих та обдарованих учнів, їх 

підтримка та рання професійна орієнтація шляхом виконання програми 

«Майбутнє України», організація конкурсів науково-технічної творчості 

молоді на базі підрозділів НТУУ «КПІ»; 

• активізувати    профорієнтаційну    роботу    з    середніми    навчальними 

закладами шляхом проведення виїзних Днів відкритих дверей; 

• організувати  роботу літніх  профільних  шкіл  для  старшокласників  із 

залученням викладачів університету; 

• сприяти   організації   проведення   предметних   олімпіад   підрозділами 

університету; 

• сприяти організації курсів  підвищення  кваліфікації вчителів середніх 

навчальних закладів із залученням викладачів університету. 

5. У    напрямку    організації    співпраці    та     координації    робіт 

громадських студентських організацій: 

• створити умови для підвищення рівня розвитку соціальної активності у 

студентському середовищі та реалізації нових проектів та ініціатив; 



• продовжити роботу із забезпечення плану розвитку студентської 

наукової творчості в університеті. 

6. У   напрямку   організації      взаємодії   та   інтеграції   діяльності 

університету з підрозділами військової та спеціалізованої освіти: 

• ініціювати проведення заходів, спрямованих на розвиток та 

популяризацію кафедри військової підготовки НТУУ «КПІ»; 

• підвищення рівня якості послуг з проживання та харчування курсантів ІСЗЗІ. 

7. У напрямку організації охорони праці в університеті: 

• продовжити практику проведення тематичних заходів з питань безпеки 

життєдіяльності з колективами працівників підрозділів та викладачами 

університету; 

• застосування дистанційного навчання для працівників, зайнятих на роботах 

підвищеної небезпеки, згідно з наказом МОН України від 25.04.2013 р. №466. 

8. У напрямку розвитку соціальної сфери в університеті: 

• організувати виконання плану розвитку оздоровчих підрозділів на 2016 рік; 

• покращити роботу з модернізації матеріальної бази підрозділів харчування 

університету для покращення рівня надання послуг; 

• розвивати нові та підтримувати традиційні види спорту для популяризації 

фізичної культури серед студентів та працівників університету. 

 

 

 

Голова Вченої ради М.З.Згуровський 

Учений секретар 

А.А.Мельниченко  

 


