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1. ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Й ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ 

1.1. Стратегія розвитку Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка на 2021 – 2025 роки (далі Стратегія) є 

документом, що визначає основні параметри розвитку вищого навчального 

закладу, забезпечуючи його системний i цілеспрямований характер. Стратегія 

розроблена з метою встановлення пріоритетів, напрямів, принципів, завдань i 

механізмів розвитку Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (далі Університет) на 2021 – 2025 роки як педагогічного 

закладу вищої освіти IV рівня акредитації, який здійснює підготовку, 

перепідготовку й атестацію фахівців різних рівнів вищої освіти, науково-

педагогічних i наукових кадрів, як з відривом, так i без відриву від 

виробництва, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, с 

провідним науково-методичним центром, мас розвинуту інфраструктуру 

навчальних, наукових підрозділів, відповідний рівень кадрового i матеріально-

технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює 

культурно-просвітницьку діяльність. 

1.2. Розроблення оновленої стратегії розвитку Університету на період 

2021 – 2025 рр. зумовлене вимогами реалій XXI століття до людини, 

суспільства, виробництва й технологій, а отже, й до вищої освіти, до її основної 

інституції - університету та усіх складників освітнього процесу в ньому. 

Зовнішні орієнтири перспектив Університету – це стратегічні напрями 

державної політики України щодо розвитку вітчизняної вищої освіти. 

Внутрішніми факторами формування актуальних пріоритетів діяльності 

Університету є досягнуті за попередній період стратегічного планування 

показники розвитку, перспективне бачення вишу (місія), актуальні цілі, 

завдання діяльності, засоби й механізми їхнього досягнення. 

1.3. Реалізація сформованої стратегії розвитку на 2021 – 2025 рр. дасть 

змогу Університету: 

 забезпечити гідну конкурентоспроможність в освітньому просторі; 

 посісти лідерські позиції серед педагогічних закладів вищої освіти за 

показниками освітньої, наукової, інноваційної діяльності та плідної 

співпраці з вітчизняним і міжнародним науково-освітнім середовищем; 

 уповні реалізувати індивідуальні освітні та інтелектуальні потреби 

людини й громадянина України, забезпечивши високу якість освіти 

відповідно до потреб держави, суспільства й сучасного ринку праці 

шляхом системної та послідовної модернізації навчальної та наукової 

діяльності, інформатизації та оптимізації управлінських процесів, 

виваженого впровадження необхідних структурних змін, прозорої 

системи планування, управління та звітності, диверсифікацією 

надходжень та обґрунтованим розподілом коштів на стратегічні та 

поточні проекти. 

1.4. Чільною умовою успішної реалізації Стратегії розвитку 

Університету на 2021 – 2025 рр. є злагоджена, послідовна й наполеглива праця 

всієї університетської громади. 



 

 

2. МІСІЯ ТА МОДЕЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

2.1. Місія Університету. 

Місія Університету як національного закладу вищої освіти полягає у 

забезпеченні фундаментального права людини та конституційного права 

громадян України на вищу освіту, у служінні людині, громаді, суспільству 

через підготовку конкурентоспроможних фахівців для освітньої та низки інших 

галузей. Університет посідає гідні позиції у вітчизняній вищій педагогічній 

освіті завдяки якісним освітнім послугам, інноваційному навчальному процесу, 

конкурентоспроможності та затребуваності випускників на сучасному ринку 

праці, актуальним науковим дослідженням, досконалому менеджменту, високій 

корпоративній культурі, постійному прагненню досконалості. 

2.2. Модель Університету. 

Побудова моделі Університету полягає в урахуванні кращих набутків 

минулого, актуалізації й модернізації сучасного в розрізі світових стандартів. 

Модель Університету базована на таких засадних принципах: 

 утримання вишем чільних позицій серед педагогічних закладів вищої 

освіти України, що забезпечується поєднанням сучасних й ефективних освітніх 

технологій та інновацій з освітніми традиціями вишу й викладацькою 

компетентністю академічного персоналу; 

 усвідомлення власної відповідальності за розвиток української освіти й 

науки, за якість підготовки фахівців вищих рівнів освіти, що визначається й 

гарантується цілісною системою моніторингових заходів; 

 забезпечення реалізації освітніх прав, Індивідуалізації, інклюзії, 

широкої доступності вищої освіти, задоволення вповні інтелектуальних, 

освітніх, культурних, духовних, соціальних потреб здобувачів вищої освіти; 

 багатопрофільність за різноманіттям спеціальностей та освітніх 

програм, багаторівневість вишу; 

 затребуваність випускників Університету на сучасному  ринку праці; 

 розвинутість матеріально-технічної бази освітнього процесу, що 

забезпечує освітні, соціальні, спортивні, мистецькі та культурні потреби 

здобувачів вищої освіти; 

 оптимізація фінансової політики, диверсифікацію фінансування через 

реалізацію широкого спектра платних освітніх послуг, виконання грантових 

програм і проектів, забезпечення енергоефективності; 

 забезпечення панування у виші духу знання й науки, академічної 

свободи й доброчесності, демократичних цінностей, високої корпоративної 

культури, неприйняття авторитаризму і корупції. 

 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА НАПРЯМИ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ НІВЕРСИТЕТУ 

Концептуальні засади стратегічного розвитку Університету на 2021 – 

2025 рр. базуються на пріоритетних напрямах державної політики України 

щодо розвитку вищої освіти та принципах розвитку освіти, визначених 



 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-

технічну діяльність». 

Концептуальними засадами стратегічного розвитку Університету як 

національного закладу вищої освіти є: 

3.1. Людиноцентричність, особистісна орієнтація та 

студентоцентричність освітнього процесу, створення здобувачам рівних 

можливостей для повної реалізації здібностей, талантів, усебічного розвитку. 

3.2. Формування національних і загальнолюдських цінностей. 

3.3. Системне підвищення якості освіти через оновлення її змісту та 

вдосконалення організації освітнього процесу. 

3.4. Фундаментальність освіти, інтеграція науки та практики в освітньому 

процесі, забезпечення варіативності й альтернативності. 

3.5. Забезпечення наступності та неперервності освіти. 

З.б. Розширення інтеграції у світовий освітній і науковий простір. 

3.7. Розвиток Університету як автономної, відкритої освітньої інституції, 

що є незалежною від політичних ідеологій, громадських і релігійних 

організацій. 

3.8. Раціональне використання бюджетних коштів та формування 

внутрішніх нормативно-правових і організаційно-економічних механізмів 

залучення й використання позабюджетних коштів. 

3.9. Основними напрямами стратегічного розвитку Університету є: 

 поліпшення організаційної структури та менеджменту кадрової 

політики; 

 удосконалення організаційної та змістової компонент освітньої 

діяльності, забезпечення якості вищої освіти; 

 розвиток наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; 

 розвиток міжнародного партнерства; 

 розвиток інформаційного освітнього середовища; 

 перспективний розвиток бібліотеки Університету; 

 розвиток молодіжної політики і студентського самоврядування; 

 удосконалення фінансово-економічної діяльності та матеріально-

технічної бази освітнього процесу; 

 розроблення менеджменту реалізації стратегії розвитку Університету. 

 

4. РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ТА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Завдання професійної, педагогічної, наукової підготовки учасників 

освітнього процесу вимагають актуалізації системи управління в Університеті, 

переосмислення традиційного розуміння ролі, статусу та функцій структурних 

підрозділів, їх кадрового забезпечення. З цією метою передбачено реалізацію 

таких кроків: 

4.1. Забезпечення функціонування відділу забезпечення якості освіти 

Університету. 

4.2. Розширення спектра використання автономного статусу 

Університету. 



 

4.3. Упорядкування, актуалізація структури кафедр і факультетів із метою 

забезпечення навчально-наукової діяльності відповідно до викликів часу. 

4.4. Підсилення взаємодії між структурними підрозділами Університету 

та підвищення ефективності роботи вертикальної управлінської структури: 

вченої ради Університету, її комісій, ректорату, деканатів, кафедр. 

4.5. Підтримування духу колегіальності, підвищення рівня корпоративної 

культури. 

4.6. Оновлення в установленому порядку положень, які регламентують 

діяльність Університету. 

4.7. Подальша інформатизація управлінської діяльності в Університеті. 

4.8. Підвищення якості кадрового забезпечення навчального процесу: 

використання внутрішніх ресурсів (збереження й актуалізація аспірантури, 

докторантури та спеціалізованих учених рад; підготовка власних кадрів в інших 

академічних установах та закладах вищої освіти); залучення зовнішніх кадрів 

(пошук і відбір висококваліфікованих компетентних працівників нового 

покоління). 

4.9. Забезпечення ефективності підвищення кваліфікації викладацького 

складу, проходження систематичного й періодичного стажування в провідних 

закладах вищої освіти й наукових установах України та за її межами. 

4.10. Регулярна актуалізація нормативів навантаження викладачів. 

4.12. Покращення й удосконалення системи й форм звітності, виконання 

умов контрактів. 

4.13. Удосконалення системи щорічного рейтингового оцінювання 

діяльності кафедр і викладачів; урізноманітнення форм заохочення працівників 

Університету залежно від результатів їхньої роботи. 

4.14. Подальше забезпечення прозорості розвʼязання трудових спорів, 

пріоритетності позиції працівника в цьому процесі. 

 

5. РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Освітній процес – один із найвагоміших показників якості, досконалості 

змісту вищої освіти в Університеті. Основне стратегічне завдання освітнього 

процесу Університету – обізнаний знаннями, конкурентоспроможний 

випускник, затребуваний на ринку праці. 

Заходи стратегічного вдосконалення та розвитку освітньої діяльності 

Університету визначено відповідно до його складників: 

5.1. Вдосконалення обумовлених статусом Університету 

різноспрямованих та різнорівневих ліцензованих спеціальностей з 

варіативними освітніми програмами: 

 забезпечення дотримання вимог стандартів освіти; 

 актуалізація навчального контенту: забезпечення привабливості для 

потенційних здобувачів вищої освіти, відповідність їхнім освітнім потребам, 

професійним очікуванням, фундаменту майбутньої успішності та карʼєрного 

зростання; 

 активізація участі здобувачів у програмах академічної мобільності; 



 

 активне залучення стейкхолдерів до формування освітніх програм; 

 оптимізація навчальних планів у напрямі ефективності досягнення 

запланованих результатів навчання; 

 оперативне коригування змісту варіативної компоненти освітніх 

програм відповідно до актуальних завдань фахової діяльності, індивідуальних 

потреб студента. 

5.2. Підвищення професійної компетентності академічного персоналу: 

 подальша    диверсифікація    та    індивідуалізація    підвищення 

 викладацької майстерності та методичної компетентності; 

 популяризація та впровадження інноваційного досвіду викладання через 

активний взаємообмін і співпрацю між кафедрами, заохочення академічної 

ініціативи; 

 подальше розроблення й поширення елементів дистанційного навчання, 

підвищенні кваліфікації, стажуванні та навчання з метою оптимізації освітнього 

процесу; 

 оцінювання діяльності науково-педагогічних та педагогічних 

працівників, зокрема й через вдосконалення процедури і змісту щорічного 

рейтингового оцінювання результатів роботи кафедр і викладачів; 

 розширення спектра нових та вдосконалення роботи наявних науково-

практичних, консультативно-діагностичних лабораторій та центрів 

Університету з метою сприяння підвищенню якості підготовки фахівців 

завдяки реалізації практичного й творчого складника змісту навчання, 

організації позааудиторної, самостійної роботи студентів, розвитку їхніх 

творчих і дослідницьких здібностей, забезпечення індивідуальної роботи 

викладачів, аспірантів, докторантів, створення належних та ефективних умов на 

сучасному науково-технічному рівні для проходження стажування працівників 

інших закладів освіти. 

5.3. Забезпечення системності моніторингу якості надання освітніх 

послуг: 

 організаційне, змістове й технологічне вдосконалення внормованого 

функціонування внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті; 

 методична підтримка заходів внутрішнього моніторингу якості освіти; 

 якнайширше залучення академічної спільноти, усіх структурних 

підрозділів до вирішення питань забезпечення якості освіти в межах їхніх 

функцій; 

 регулярний моніторинг забезпечення спеціальностей та освітніх 

програм навчальною літературою; модернізація електронної бібліотеки 

навчальних матеріалів, забезпечення доступу до електронних баз даних різних 

джерел інформації, придбання необхідної навчальної й наукової літератури; 

збільшення кількості підручників, навчальних та навчально-методичних 

посібників та інших видів навчальних видань, авторами яких є науково-

педагогічні працівники Університету. 

5.4. Удосконалення й розширення спектра освітніх послуг через вивчення 

потреб у фахівцях педагогічного та інших профілів: 



 

 коригування ліцензованих обсягів підготовки фахівців відповідно до 

потреб ринку праці; 

 погодження з Департаментом освіти і науки Львівської ОДА та 

Державною службою зайнятості в Львівській області обсягів державного 

замовлення на підготовку фахівців; 

 модернізація заходів із професійної орієнтації випускників шкіл 

Львівщини та прилеглих областей. 

 

6. НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність є невідʼємними 

складниками освітньої діяльності Університету. Провадження наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті є обовʼязковим. 

6.1. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових 

досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових 

конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для 

забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки сучасних 

високваліфікованих фахівців. 

6.2. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності Університету є: 

 одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів; 

 застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки фахівців із вищою освітою; 

 формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного 

забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок; 

 формування тематики наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності відповідно до актуальних напрямів розвитку фундаментальної та 

прикладної науки, завдань прогресивного соціально-економічного розвитку 

України. 

6.3. Пріоритетними напрямами наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності Університету є: 

 створення цілісного освітнього середовища у Львівській області в 

умовах Нової української школи; 

 проведення наукових досліджень з природничих, суспільних та 

гуманітарних наук для забезпечення конкурентоспроможності та сталого 

розвитку Університету й регіону. 

6.4. Стратегія наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

спрямована на досягнення таких цілей: 

 зміцнення наукової інфраструктури й матеріально-технічної бази 

Університету шляхом залучення Інвестицій; 

 забезпечення ефективного функціонування наукових підрозділів 

Університету, усебічна підтримка наукових шкіл, що сформувалися в 



 

Університеті, створення нових науково-дослідницьких центрів і лабораторій як 

базових осередків проведення наукових досліджень; 

 здійснення системних заходів із запобігання та виявлення академічного 

плагіату шляхом пропагування культури академічної доброчесності; 

 розширення співпраці з перспективними замовниками та споживачами 

результатів наукової та інноваційної діяльності структурних підрозділів 

Університету; 

 залучення міжнародних грантових програм для фінансування наукових 

досліджень, створення розширеної бази даних грантодавчих організацій і 

фондів; 

 підвищення персональної відповідальності наукових 

керівників/консультантів та аспірантів/докторантів за якість і своєчасність 

виконання індивідуального плану роботи й підготовку дисертацій; 

 залучення аспірантів і докторантів до програм наукової та освітньої 

мобільності структурних підрозділів Університету; 

 активізація роботи Ради молодих учених з метою формування основ 

загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок, популяризації 

науково-дослідної роботи; 

 активізація роботи Наукового товариства студентів та аспірантів 

ім. В.Ф. Надімʼянова, сприяння науковій роботі студентів на всіх освітніх 

рівнях; виявлення здібних студентів й залучення їх до різних форм наукової 

діяльності, популяризація їхньої науково-дослідної роботи; 

 проведення наукових, науково-практичних, науково-методичних 

семінарів, конференцій, конгресів, симпозіумів, круглих столів, олімпіад, 

конкурсів тощо; 

 забезпечення ефективної мотивації наукових, науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти; 

 проведення постійного моніторингу публікаційної активності наукових 

і науково-педагогічних працівників у виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus, Web of Science; 

 забезпечення високої якості публікацій в університетських виданнях та 

приведення наукових видань Університету у відповідність до вимог 

Міністерства освіти і науки України; 

 сприяння набуттю, охороні та захисту прав інтелектуальної власності 

Університету, його працівників та здобувачів вищої освіти щодо результатів 

наукової, науково-технічної та інших видів діяльності; 

 популяризація наукових досягнень Університету в ЗМІ, участь у 

регіональних, всеукраїнських і міжнародних виставках тощо. 

 

7. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Важливим стратегічним напрямом діяльності вишу є співробітництво з 

міжнародними організаціями, що є важливим складником професійного й 

особистісного зростання учасників освітнього процесу, здійснення світової 

інтеграції Університету загалом. 



 

Основними завданнями цього напряму є: 

7.1. Підтримка наявних і встановлення нових ділових контактів із 

закордонними університетами-партнерами, науковими установами; 

налагоджування звʼязків із посольствами зарубіжних країн і закордонними 

організаціями з метою моніторингу осіб, які б виявили бажання навчатися в 

Університеті. 

7.2. Залучення фахівців закордонних закладів вищої освіти до наукової 

та викладацької роботи в Університеті. 

7.3. Активізація академічної мобільності викладачів і студентів. 

7.4. Організація й супровід відділом інноваційної діяльності та 

міжнародних звʼязків освітніх і наукових обмінів, стажування та навчання за 

кордоном студентів, науково-педагогічних працівників і адміністрації 

Університету. 

7.5. Розширення участі Університету, науково-педагогічних 

працівників, студентів у проектах і програмах міжнародних організацій та 

співтовариств, у проведенні міжнародних наукових конференцій, семінарів, 

симпозіумів, конкурсів, фестивалів, форумів тощо. 

7.6. Сприяння функціонуванню шкіл на базі вишу для індивідуальних 

слухачів, представників університетів-партнерів та інших закладів освіти й 

наукових установ. 

7.7. Забезпечення відділом інноваційної діяльності та міжнародних 

зв'язків регулярної консультаційної роботи з питань участі працівників та 

студентів у міжнародних програмах, академічній мобільності, конкурсах, 

грантових проектах. 

 

8. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Розвиток інформаційного середовища спрямований на ефективне 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній, 

організаційній та управлінській діяльності Університету. Упровадження 

інформаційних технологій в Університеті базується на постійному розвитку 

комп'ютерних та телекомунікаційних мереж завдяки використанню сучасних 

технологічних рішень. 

Стратегічними напрямами розвитку інформаційного середовища в 

Університеті є: 

8.1. Поступова інтеграція інформаційної інфраструктури Університету 

із державними інформаційними інфраструктурами. 

8.2. Розширення і модернізація компʼютерної інфраструктури 

Університету. 

8.3. Модернізація технічних ресурсів для впровадження заходів із 

моніторингу забезпечення якості освіти та елементів дистанційного навчання в 

Університеті. 

8.4. Розширення каналів мереж доступу до інтернету, у тому числі й за 

рахунок упровадження технологій нового покоління. 



 

8.5. Продовження оснащення потокових аудиторій Університету 

стаціонарними сучасними медійними та аудіовізуальними технічними 

засобами. 

8.6. Удосконалення наявної комплексної системи захисту 

інформаційних ресурсів конфіденційного типу. 

8.7. Подальша робота зі створення автоматизованої електронної 

системи документообігу в Університеті. 

8.8. Забезпечення супроводу сторінок Університету в усіх основних 

соціальних мережах. 

8.9. Розширення системи персональних вебсторінок науково-

педагогічних працівників і співробітників Університету. 

8.10. Розгорнення централізованих ресурсів для створення та постійної 

підтримки електронних банків даних випускників на факультетах Університету, 

забезпечення можливості створення інтернет-сторінок випускників вишу на 

відповідних вебресурсах Університету. 

8.11. Розвиток бібліотеки Університету як сучасного інформаційно-

комунікаційного центру інноваційного типу з гармонійним поєднанням 

традиційного бібліотечного фонду, особистих книгозбірень, архівних 

документів передбачає реалізацію таких заходів: 

 забезпечення комфортного інформаційно-освітнього середовища: 

надання автоматизованих місць для індивідуальної роботи студентам із 

доступом до інтернету; організація вільного доступу до електронних наукових 

баз даних та ресурсів відкритого доступу; організація регламентованого 

доступу до повнотекстових освітніх документів у локальній мережі бібліотеки; 

реалізація концепції відкритого доступу до наукових журналів Університету 

(оцифровування, створення метаданих, розвиток власного інституційного 

репозитарію); 

 завершення введення бібліотечного фонду книгосховища до 

електронного    каталогу    (ЕК);    укладання    бібліографічних    покажчиків 

колекційних фондів бібліотеки; упорядкування архівного ілюстративного 

фонду бібліотеки, оцифровування архівних документів;  

 сприяння представленню публікацій науковців Університету для 

індексування в міжнародних реферативних базах та пошукових системах; 

 сприяння академічній доброчесності із застосуванням сучасних 

програмних продуктів та використання антиплагіатних систем; 

 подальше проведення презентаційних заходів із метою популяризації 

нових видань Університету та бібліотеки, науково-практичних семінарів, 

тренінгів, консультацій щодо міжнародних стилів цитувань і покликань у 

наукових дослідженнях; 

 модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-

технологічної інфраструктури бібліотеки для надання більш якісних 

бібліотечно-інформаційних послуг. 

 



 

9. СТРАТЕГІЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УНІВЕРСИТЕТІ ТА 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

В умовах сучасного розвитку суспільства вища школа покликана 

формувати нову генерацію української інтелігенції, яка здатна визначати мету 

свого життя, виділяти й розв'язувати пріоритетні проблеми розвитку 

суспільства, мати активну й творчу позицію громадянина України. У цьому 

розрізі фундаментальним завданням освітньої діяльності, молодіжної політики 

Університету є становлення морально здорового фахівця, спроможного 

повноцінно діяти в оновленому соціумі. Формування особистості студента 

передбачає створення в Університеті сприятливого освітнього середовища для 

активізації інтелектуально-творчого потенціалу та уможливлення його 

реалізації в професійній та особистій сфері. 

Для цього в Університеті заплановано реалізацію таких кроків: 

9.1. Послідовна реалізація кроссекторальної молодіжної політики, 

закріпленої в новітніх законодавчих та нормативних актах, упровадження 

нових форм організації змістовного дозвілля студентства. 

9.2. Забезпечення демократизації й гуманізації освітнього процесу, 

відповідності змісту й форм виховання актуальним проблемам формування 

особистості студента відповідно до реалій України з урахуванням 

міжнародного досвіду. 

9.3. Залучення   студентів  у  ролі   партнерів,   наділення  реальними  

повноваженнями для здійснення заходів виховного спрямування. 

9.4. Стимулювання молодіжних ініціатив, забезпечення принципу 

самостійності й активності, який виявляється у створенні умов для виявлення, 

розвитку та реалізації пізнавальної самостійності й творчої активності, 

обдарованості, таланту, життєвого оптимізму. 

9.5. Превентивне виховання здобувачів освіти з використанням 

ефективної профілактики правопорушень. 

9.6. Удосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 

роботи в Університеті (створення нових дозвіллєвих гуртків, спортивних секцій 

тощо), виховання внутрішньої потреби особистості в здоровому способі життя. 

9.7. Посилення взаємодії Університету із засобами масової інформації 

та інтернет-платформами, використання їх у процесі виховання; продовження 

тісної співпраці з міськими та обласними закладами культури, відділами в 

справах сімʼї, молоді та спорту, центрами соціальних служб, молодіжними 

громадськими організаціями. 

9.8. Студентське самоврядування в Університеті є рівноправним 

партнером адміністрації в розвиткові та організації всіх напрямів освітньої 

діяльності. Підтримка з боку адміністрації спрямована на розвиток діяльності 

студентського самоврядування, захист соціальних, економічних, культурних, 

науково-освітніх інтересів і прав студентства вишу, сприяння гармонійному 

розвиткові особистості студента, формуванню професійних умінь та лідерських 

якостей майбутнього організатора, керівника, спеціаліста. 

Реалізація цієї мети передбачає: 



 

 посилення співпраці з підрозділами Університету в проведенні 

культурно-масових, мистецьких, наукових, соціальних та інших заходів; 

 розвиток студентських ініціатив у науково-дослідній роботі; 

 залучення студентів до чинних міжнародних програм обміну; 

 удосконалення інформаційної сторінки студентського самоврядування 

на сайті Університету, а також у популярних соціальних мережах; 

 забезпечення  інформаційної,  правової,  психологічної допомоги 

студентам; 

 моніторинг відвідування та успішності студентів представниками 

студентського самоврядування у співпраці з навчально-методичним відділом; 

 організацію екологічних заходів, морально-естетичних та інших 

тематичних вечорів; 

 інформаційну підтримку та допомогу студентам; 

 сприяння участі студентства в конференціях, симпозіумах, форумах 

студентського самоврядування, організації студентських наукових 

конференцій; 

 дієву організацію самоврядування в гуртожитках Університету, 

контроль за дотриманням мешканцями дисципліни і правил проживання; 

 ефективне використання студентського матеріального фонду. 

 

10. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ 

Фінансово-економічна діяльність Університету та покращення його 

матеріально-технічної бази спрямовані на забезпечення оптимальності 

освітнього процесу, поліпшення умов навчання, праці, побуту працівників та 

здобувачів освіти. Основними завданнями цього напрямку є: 

10.1. Сприяння створенню достатнього обсягу фінансових надходжень 

для вирішення основних завдань вишу. 

10.2. Коригування кошторисів надходжень і видатків відповідно до 

фінансової ситуації та невідкладних потреб у коштах. 

10.3. Індивідуальна спрямованість у вирішенні матеріальних інтересів 

працівників та здобувачів освіти. 

10.4. Удосконалення системи заохочень, матеріальних стимулів. 

10.5. Покращення умов побуту працівників та студентства. 

10.6. Надання професорсько-викладацькому складу допомоги до 

відпустки на оздоровлення. 

10.7. Залучення позабюджетних коштів, отриманих від надання платних 

освітніх, наукових та інших послуг. 

10.8. Системний моніторинг технічного стану будівель та споруд 

Університету з розробкою відповідних організаційно-технічних заходів та 

здійснення капітального й поточного ремонту будівель та споруд (за наявності 

коштів). 

10.9. Використання нових енерго- та ресурсозберігальних технологій. 



 

10.10. Розширення заходів із пристосування інфраструктури Університету 

до потреб студентів з інвалідністю, студентів з особливими освітніми 

потребами. 

10.11. Продовження технічної реструктуризації аудиторного фонду. 

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Стратегія розвитку Університету на 2021 – 2025 рр. є основним 

нормативним документом, який визначає політику перспективної діяльності 

Університету, її обʼєкти й субʼєктів, шляхи й умови, напрями й дескриптори, 

менеджмент і кінцевий результат. 

11.2. Цей документ є обов'язковим до виконання всіма учасниками 

освітнього процесу. 

11.3. Внутрішніми дескрипторами поточного стану реалізації стратегії 

розвитку є результати заходів внутрішнього моніторингу якості освіти, 

самооцінка окремих складників діяльності Університету. 

11.4. Основними зовнішніми дескрипторами поточного стану реалізації 

стратегії є відгуки роботодавців про якість освітніх програм та якість 

підготовки фахівців; результати участі Університету в загальнонаціональних 

рейтингах; затребуваність освітніх послуг, які пропонує Університет, його 

міжнародна активність, грантова діяльність тощо. 

Поточний аналіз прогресу руху за стратегією визначає актуальні заходи з 

удосконалення внутрішньої нормативної бази Університету. 

11.5. Реалізація стратегії розвитку висвітлюється в щорічному звіті 

ректора на Конференції трудового колективу Університету. 

11.6. Підставами для коригування й оновлення стратегії розвитку 

Університету є актуальні зміни в нормативній базі вищої освіти України, 

досягнуті результати стратегічного розвитку вишу. 
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