ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
зборів трудового колективу
Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова
«Про підсумки роботи університету у 2014 – 2015 н.р.,
та основні завдання на 2015-2016 н.р.»
Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету проф.
Бабаєва В.М. «Про підсумки роботи університету у 2014 – 2015 н.р., та
основні завдання на 2015-2016 н.р.», збори трудового колективу університету
постановляють:
Схвалити підсумки роботи університету у 2014

1.

– 2015

навчальному році.
Визначити основними завданнями ХНУМГ ім. О.М.Бекетова на

2.

2015 – 2016 навчальний рік виконання положень Закону України «Про вищу
освіту» керівних документів Кабінету Міністрів України та Міністерства
освіти і науки України, а також напрямів діяльності викладених у доповіді
ректора.
2.1.

Освітня діяльність.

аналіз результатів вступної кампанії 2015 року та усунення її
недоліків з метою забезпечення прийому у 2016 року відповідно до
ліцензованих обсягів. Найбільш важливим є питання стабілізації
контингенту студентів з наступним його зростанням;
реалізація постанови Кабінету Міністрів України №266 від 29 квітня
2015

року

«Про

затвердження

переліку

галузей

знань

і

спеціальностей»;
розширення спектру спеціальностей і магістерських програм з
врахуванням поточних перспективних потреб ринку праці;
удосконалення системи внутрішнього контролю якості освіти;
реальне впровадження дистанційної освіти;
інтенсифікувати роботу і вийти на конкретний результат викладання
на англійській мові.

2.2.

Науково-дослідна діяльність.

участь у розробці та виконанні державних цільових програм
економічного і соціального розвитку, у т.ч. для системи житловокомунального господарства;
проведення спільних з підприємствами та науковими установами
наукових

досліджень

з

проблем

інноваційного

характеру,

результатом яких має бути випуск реального продукту;
формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного
забезпечити розробку і впровадження інноваційних наукових
розробок;
залучення наукових працівників НАН України, національних
галузевих академій наук для підготовки аспірантів і докторантів.
2.3.

Міжнародна діяльність.
робота за програмами і грантами посольств країн ЄС;
розвиток міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти та

інтеграції у міжнародний освітній простір;
співпраця з Європейською системою національних центрів
інформації для забезпечення академічної та професійної мобільності
студентів, аспірантів, докторантів та викладачів;
робота кафедр, міжнародного відділу та інших структур
Університету з залучення коштів міжнародних фондів, установ та
громадських організацій для випровадження освітніх, наукових та
інших програм;
3.

Рішення зборів трудового колективу університету обговорити на

засіданнях Вчених рад факультетів та на засіданнях кафедр у вересні місяці
2015 року.
4.

Скласти план заходів на 2015-2016 навчальний рік по усуненню

недоліків та вирішення перспективних питань, викладених у доповіді ректора
та виступах викладачів на зборах.
Відповідальні: Стадник Г.В., Харченко В.Ф., Шутенко А.Л.,
Пан М.П., Малєєв О.І.
Термін: вересень 2015р.

