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ПРОГРАМНІ ТЕЗИ 

Загальні положення  

Виклики останнього часу вимагають 

оперативного реагування на процеси, що 

відбуваються в державі, світі, економіці, 

охороні здоров’я, екології. Шевченківській 

університет, як концентратор еліти 

української нації, має брати активну участь 

у всіх цих процесах, а напрямки, які 

пов’язані із освітою, наукою, інноваціями 

зобов’язаний очолити. Для цього 

університет має стати більш відкритим, 

перебудуватись від класичного хранителя 

знань і академічних традицій до сучасного 

дослідницького університету. Темп і ритм 

сучасного життя вимагають синхронізації 

величезного наукового, методичного, 

інноваційного потенціалу наших 

співробітників із потребами суспільства, 

оперативного реагування та допомоги 

наших учених громадянам, органам 

місцевої та державної влади у вирішенні 

актуальних питань сьогодення. Активне 

студентство забезпечує наявність 

оберненого зв’язку. Крім того, наш 

потенціал дозволяє проводити аналітику та 

прогнозувати розвиток суспільства на 

коротко-, середньо- та довготривалу 

перспективу, що дає можливість 

ефективно використовувати наявні 

людські та фінансові ресурси. 

Що реально і потрібно зробити в 

найближчі п’ять років? 

Управління університетом 

Продовжити демократичні традиції 

управління на основі взаємоповаги, довіри 

і відповідальності на всіх рівнях 

управлінських структур. Встановити чітке 

розмежування повноважень, сфери 

відповідальності всіх органів управління 

університетом. Розширити права 

факультетів (інститутів), структурних 

підрозділів щодо оперативного вирішення 

їх власних питань, а також для 

налагоджування співпраці із 

зацікавленими організаціями та 

установами поза університетом.  

Відмовитись від надмірних 

бюрократичних процедур. Перейти на 

повний внутрішній електронний 

документообіг із встановленням чітких 

алгоритмів і строків для прийняття 

рішення відповідальними особами. 

Проводити постійне навчання і 

підвищення кваліфікації працівників 

деканатів, відділів і служб університету. 

За наступні 5 років зміниться більше 

половини деканів факультетів (директорів 

інститутів) і завідувачів кафедр. Тому на 

перше місце виходить формування 

кадрового резерву, організація системи 

підготовки кадрів вищої кваліфікації, 

забезпечення спадковості і продовження 

славних традицій існуючих наукових шкіл. 

В рамках законодавчого обмеження 

перебування на керівних посадах 

актуальною є і розумна ротація кадрів, 

стимулювання людей займати 

адміністративні посади. 

Освітня діяльність 

Проводити постійну модернізацію освітніх 

програм на основі дослідження ринку 

праці та взаємодії із роботодавцями та 

іншими стейкхолдерами. 

Розширити можливість для студентів 

будувати власну освітню траєкторію за 

рахунок дисциплін вільного вибору. 

Розглянути можливість умовного 

виконання навчального плану і 

переведення на наступний курс при 

виконанні значної частини навантаження. 

Підтримувати ініціативу викладачів щодо 

інновацій в освітній діяльності, зокрема 

щодо створення дистанційних 

англомовних курсів, запровадження 

додаткових послуг на основі он-лайн 

технологій.  

Підвищити статус та надати реальні права 

гарантам освітніх програм, як на стадії 

підготовки опису та затвердження 

програми, так і під час її виконання, 

модернізації, проходження процедур 

акредитації.  

Для збереження довіри суспільства до 

наших дипломів розвивати внутрішню 

систему контролю якості освіти та 

дотримання норм академічної етики із 

запровадженням обов’язкових процедур 

контролю за якістю підготовки всієї 

навчальної та наукової продукції 

університету, починаючи від контрольних 

робіт студентів і закінчуючи 

кваліфікаційними роботами, дисертаціями, 

монографіями і підручниками. 

Постійно нарощувати обсяги набору в 

магістратуру та аспірантуру. Університет 

повинен стати головним центром 

магістерської підготовки і підготовки 

докторів філософії в країні. 

Ініціювати на рівні держави і 

впроваджувати на рівні університету 

спеціальну програму підтримки технічних 

і природничих спеціальностей. 

Покращувати матеріально-технічну базу 

факультетів (інститутів) як за рахунок 

власних зароблених коштів, так і на основі 

угод з бізнесом та інфраструктурних 

проектів Європейського союзу. 

Надавати постійну методичну і 

матеріальну допомогу фізико-

математичному ліцею і коледжам 

університету. Створити на базі коледжів 

елітні заклади природничого спрямування. 



Створити при університеті незалежне 

акредитаційне агентство, пройти 

внутрішню (національну) і міжнародну 

акредитацію та отримати право на 

акредитацію освітніх програм по основним 

напрямкам діяльності університету. 

Отримати право на інституційну 

акредитацію своїх освітніх програм. 

Наукова та науково-інноваційна 

діяльність 

Основною місією дослідницького 

університету є підготовка кадрів вищої 

кваліфікації на основі реальної наукової 

діяльності. Для цього потрібно. 

Продовжувати підтримку вже 

сформованих наукових шкіл і творчих 

колективів.  

Всіляко стимулювати міжфакультетські і 

міждисциплінарні дослідження, участь 

співробітників університету у 

національних і міжнародних конкурсах 

наукових проектів, програмах 

Європейського союзу і білатеральних 

проектах. 

Розробити ефективну систему 

стимулювання співробітників за 

результатами їх активності та  

ефективності наукової діяльності. 

Впровадити в університеті програму 

підтримки молодих вчених для кращих 

випускників аспірантури на основі 

індивідуальних грантів PostDoc. 

Створити загальноуніверситетську 

спеціалізовану структуру для допомоги в 

підготовці і отриманні міжнародних 

наукових грантів викладачами, 

співробітниками, аспірантами, студентами 

університету, з подальшим їх супроводом 

та виконанням. 

Створити Центр трансферу технологій для 

надання допомоги науковцям і 

співробітникам університету в 

комерціалізації наукових розробок, 

укладанні і супроводі ліцензійних угод, 

допомоги у захисті інтелектуальних прав, 

як в Україні так і закордоном. 

Надати апарату НДЧ права і можливість 

оперативно приймати рішення і проводити 

господарську діяльність щодо надання 

платних послуг та виконання 

госпдоговірної тематики.  

Створити та постійно розширювати 

мережу співпраці з підприємствами, які 

можуть впроваджувати наукові розробки 

університету, залучати їх до роботи науко-

експертної ради, вчених рад факультетів 

(інститутів), виконання спільних проектів. 

Створити сприятливі умови для бізнесу 

щодо співпраці з університетом, 

налагодити зручну комунікацію і 

спростити бюрократичні процедури.  

Сприяти створенню співробітниками 

університету інноваційних компаній на 

основі власних наукових розробок. 

Перевести на більш високий якісний 

рівень співпрацю з Науковим парком 

«Київський університет імені Тараса 

Шевченка». Залучити необхідну зовнішню 

фінансову допомогу для формування і 

розбудови його інфраструктури.  

Студентське самоврядування 

Продовжувати співпрацю з органами 

студентського самоврядування на умовах 

партнерства, відкритості і прозорості. 

Зробити реальною, а не формальною 

участь представників студентського 

самоврядування в роботі вчених рад всіх 

рівнів, конференцій трудового колективу, 

деканатів, комісій. 

Оперативно реагувати на потреби 

студентської спільноти, надавати доступ 

до приміщень, спортивних споруд та 

інфраструктури університету. 

Створити на території основних кампусів 

університету коворкінг зони, забезпечити 

їх необхідною інфраструктурою, мережею 

швидкісного інтернету. 

Надавати фінансову допомогу в 

проведенні культурних та спортивних 

заходів, організації літніх таборів і шкіл. 

Сприяти міжуніверситетській і 

міжнародній мобільності студентів. 

Організовувати постійну взаємодію із 

студентськими організаціями для 

врахування їх думки при формуванні 

графіків навчального процесу, актуалізації 

освітніх програм. 

Налагодити постійну взаємодію зі 

студентами і посилити можливість 

контролю з їх сторони за якістю роботи 

підприємств громадського харчування та 

наданням послуг в гуртожитках 

університету. 

Надавати допомогу в організації ярмарок 

вакансій, працевлаштуванні студентів. 

Виступити з ініціативою про 

стимулювання роботодавців на 

законодавчому рівні щодо надання 

першого робочого місця для студентів і 

випускників університетів. 

Інтернаціоналізація 

Постійно на всіх рівнях позиціонувати наш 

університет як сучасний європейський 

університет відкритий для міжнародного 

співробітництва. 

Провести інформатизацію міжнародної 

співпраці. Підготувати англомовні сайти з 

детальною інформацією щодо навчальних 

програм, логістики, комунікації, інструкції 

щодо отримання студентських квитків, 

поселення в гуртожитки, доступу до 

бібліотеки, спортивних споруд, маршрути 

пересування, культурних заходів. 

Розширити перелік англомовних програм 

на базових факультетах (інститутах).  

Надавати всебічну допомогу факультетам 

(інститутам) в залученні іноземних 

студентів і аспірантів, в акредитації 

англомовних освітніх програм. 

Сприяти збільшенню кількості проектів 

міжнародної мобільності по програмі 

Еразмус+, програмах двосторонньої 

мобільності з університетами-партнерами  

та ширшому залученню до участі в них не 

тільки студентів та викладачів, але й 

управлінського і навчально-допоміжного 

персоналу.  

Розробити спеціальну програму по 

підвищенню рівня володіння англійською 

мовою для адміністративного персоналу. 

Активізувати роботу з Центром навчання 

іноземних громадян при МОН України. 

Розглянути питання про створення 

власного рекрутерського агентства для 

системної роботи по залученню до 

навчання іноземних громадян. 

Переглянути і актуалізувати міжнародні 

угоди по співробітництву з 

університетами-партнерами для 

наповнення їх реальним змістом.  

Соціальна сфера 

Проводити політику соціального 

партнерства із Первинною профспілковою 

організацією університету (ППО), іншими 

громадськими об’єднаннями і 

утвореннями. 

Переукласти і постійно вдосконалювати 

колективний договір між адміністрацією і 

ППО для використання всіх законодавчих 

можливостей щодо надання матеріальної 

допомоги, встановлення додаткових 

соціальних гарантій і пільг співробітникам 

університету. 

Для підвищення ефективності управління 

гуртожитками університету та підвищення 

якості послуг ініціювати створення при 

університеті управлінської компанії. 

Провести ревізію недобудов університету. 

Налагодити тісну співпрацю із 

забудовниками, які працюють на території 

університету, встановити 

адміністративний і громадський контроль 

за виконанням ними зобов’язань щодо 

виділення частини збудованого житла 

співробітникам університету. 

Для створення належних умов відпочинку 

співробітників, студентів  університету та 

членів їх сімей провести модернізацію 

спортивно-оздоровчого табору «Мрія» в с. 

Плюти. 

Для покращення умов проходження 

навчальних практик студентами 

університету продовжити облаштування 

баз практик в смт Корнин (Житомирська 

обл.), с. Плюти, с. Пилиповичі (Київська 

обл.). 

Фінансове забезпечення та розвиток 

матеріальної бази 

Для стабільного фінансового забезпечення 

діяльності університету в повній мірі 

використовувати статус елітного 

університету держави, постійно 

взаємодіяти з МОН, Міністерством 

фінансів України. 

Нарощувати обсяги надходжень за 

рахунок платних послуг в освітній і 

науковій діяльності, комерціалізації 

наукових розробок, участі в інноваційних 

проектах, виконання госпдоговірних робіт.   

Ініціювати прийняття Закону України 

«Про Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка», де передбачити 

державні гарантії стабільного 

фінансування освітніх і наукових програм 

університету, розвиток його матеріально-

технічної бази. 

Ініціювати будівництво нових корпусів 

університетом за рахунок коштів 

інфраструктурних проектів Європейського 

союзу. 

Залучити бізнес на умовах державно-

приватного партнерства для завершення 

будівництва корпусів по вул. Ломоносова  

та Мельникова. 

Для оперативного реагування на виклики 

сьогодення продовжувати розбудову 

системи он-лайн навчання та дистанційної 

освіти, зокрема наростити потужність 

серверів університету, зовнішніх і 

внутрішніх комп’ютерних мереж, 

пропускну здатність каналів Інтернет 

зв’язку. 


