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Вступ
Робота ректора ведеться відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», контракту та Стратегії розвитку університету на п‘ять років (до 2020
року).
Згідно п. 5 статті 34 Закону України «Про вищу освіту» та п. 26
контракту з керівником (ректором) ВНЗ від 24.11.2015 року ректор
зобов‘язаний щорічно надавати звіт та звітувати перед колективом про
виконання стратегії розвитку університету, фінансово-економічного стану та
інших пунктів. Звіт буде також оприлюднений на офіційному веб-сайті
університету (вимога закону).
Так як багато пунктів контракту та стратегії розвитку університету
«дублюють» або наближені до цього, подаю звіт та пропозиції (висновки) по
всіх головних питаннях стратегії розвитку університету. При цьому, пункти
1, 2, 3 стратегії с. 2, 3, не розглядаються, так як вони визначали динаміку
розвитку в 2015 році і були виконані.
І. Прийом студентів в 2015-2016 роках

1.

В 2015-2016 навчальному році в Університеті навчалось :

- на денному відділенні 73 студенти;
- на заочному відділенні 373 студенти.
Всього 446 студентів.
2.

Випущено бакалаврів, спеціалістів і магістрів в червні – липні

2016 року:
- з денного відділення 34 студента;
- з заочного відділення 259 студентів.
Всього 293 студенти.
Залишилось на продовження навчання:
- на денному відділенні 39 студентів;
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- на заочному відділенні 114 студентів.
Всього залишилось 153 студенти.
3.

В 2016-2017 навчальному році (станом на 04.11.2016 року)

навчається:
- на денному відділенні 75 студентів;
- на заочному відділенні 342 студенти.
Всього 417 студентів.
4. На денному та заочному відділеннях навчались та навчаються студенти
по спеціальностях:
Таблиця 1.
2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

Різниця

землеустрій

178

177

-1

Право

121

115

-6

Фінанси

68

60

-8

Екологія

41

30

-11

КН

38

40

+2

Геодезія

та

Висновок по п. 1:
В навчальних роках 2015-2016 і 2016-2017 спостерігається приблизний
баланс студентів на всіх спеціальностях.
Пропозиція:
Для збільшення набору студентів:
1.

Важливо досягти прийому на магістратуру 2 рази на рік: на 1.09

та 1.02 (так як навчальний план розроблено на 1,5 роки, при випуску – в
січні, набір в лютому, при випуску в червні, набір в липні).
Для цього необхідно змінити правила прийому. Відповідальні: ректор,
секретар приймальної комісії, перший проректор. Це питання має бути
розглянуто на Вченій раді університету.
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ІІ. Навчальний процес

1.

На всіх спеціальностях (з врахуванням окремих спеціалізацій на

магістерській спеціальності «Геодезія та землеустрій») розроблені нові
навчальні плани:
а) на бакалаврат:
-денна форма – 3 роки (5 400 годин);
-заочна форма – 4 роки (7 200 годин);
-денна форма (зі скороченим терміном навчання) – 2, 3 роки в
залежності від спеціальності.
б) на спеціалістів:
-денна – 1 рік (1 800 годин);
-заочна 1 рік (1800 годин).
в) на магістрів всіх спеціальностей (крім Екології) – 1,5 року (2 700
годин).
Всього кафедрами розроблено 29 нових навчальних планів. Всі
навчальні плани відповідають наказу МОН № 1151 від 06.11.2015 року про
нові спеціальності (Перелік – 2015 року).
Навчальні плани відповідають наказу МОН № 47 від 26.01.2015 року та
листу МОН № 1/9 – 126 від 13.03.2015 року в частині відношення
аудиторних/самостійних годин.
2. Навчальні плани введені в дію з 01.09.2016 року і діють для
студентів 1 курсу бакалаврату, спеціалістів і магістрів прийому 2016-2017
н.р. Інші студенти продовжують навчання за «старими» навчальними
планами
3. Університет перейшов на навчальне навантаження 600 годин на 1
ставку (відповідно до ЗУ Про вищу освіту). Рішенням Вченої ради від
25.08.2016 року (за пропозицією Ю.В. Мельника) навчальне навантаження
скорочено для доцентів до 550 годин, а професорів до 500 годин.
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4. Вчасно розроблені графіки навчального процесу денної та заочної
форм навчання на 2016-2017 навчальний рік для всіх спеціальностей і груп.
5. Вчасно розроблені розклади занять на денну та заочну форми для
груп повних, скорочених та з дистанційно-консультативною формою
навчання.
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6.

Навчальний процес в 2015-2016 і 2016-2017 р. забезпечували та забезпечують ПВС, (штатні та сумісники)

кількості яких наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Посади

Кафедри
ЗУ та К, ГІС і Т

ГКФ

Право

Фінанси

Від. соц.

КН

гум-фун.
підгот.
1*

2*

1*

2*

1*

2*

1*

2*

1*

2*

1*

2*

д.н., проф.

2

1

2

2

1

1

-

-

-

-

3

3

к.н., доц..

4

2

3

4

5

5

3

1

2

2

6

4

ст. викл.

5

3

2

1

1

1

2

2

2

3

1

1

викл.

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

метод.

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

Всього

12

7

8

9

7

7

6

4

4

5

11
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1 * - 2015-2016 навчальний рік
2 * - 2016-2017 навчальний рік

Висновки по п. 2
1.

При

зменшенні

навчального

навантаження

на

1

ставку

спостерігається зменшення професорсько-викладацького складу (ПВС) (а не
логічне збільшення!) по кафедрах, що забезпечують підготовку фахівців по
окремих спеціальностях. Із таблиці 2 спостерігається виведення із
навчального процесу 5 працівників ПВС, що дало можливість зменшення
фінансового тиску на фонд заробітної плати в цілому по університету (тобто
економію коштів).
2.

Створена база ПВС і матеріально-технічного забезпечення

навчального процесу, яка включена в ЄДЕБО. В базі вирішено питання
основного

навчального

корпусу,

санітарних

паспортів

приміщень,

протипожежної безпеки та медичного пункту.
3.

На кафедрах створені інформаційні стенди з необхідною

інформацією по спеціальностях та складом ПВС кожної кафедри.
4.

Спеціальність Екологія приєднана до кафедри «Землеустрою та

кадастру, геоінформаційних систем і технологій». ЇЇ обслуговує 1 кандидат
наук та 1 старший викладач.
5.

Удосконалено сайт університету, більшість його розділів. Подано

нові данні по спеціальностях, термінах навчання, вступних випробуваннях та
інше. На сайті університету до кінця 2016 року буде створена база банерів
для розміщення інформації про партнерів з ціллю взаємної реклами, послуг,
тощо.
6.

Проведені кадрові зміни в навчальному відділі і на кафедрі

інформаційних технологій. Це дало певну економію коштів та оздоровило
моральний клімат.
7.

Проаналізовано кадровий потенціал в навчальному процесі 2016-

2017 н. році у відповідності до навчальних планів. В результаті звільнені
(майже всі) зовнішні сумісники на більшості кафедр та погодинна оплата. Це
також дало певний економічний ефект.

Вчена рада (Протокол № 8/16 від 05.05.2016 року) розглядала

8.

питання і прийняла позитивне рішення про можливість відкриття в
університеті аспірантури.
ІІІ. Кадрова робота
У зв‘язку з реорганізацією навчального відділу скорочена посада

1.

начальника навчального відділу. Робота на денному та заочному відділеннях
ведеться двома методистами при моїй допомозі, що скорочує фінансові
витрати на фонд заробітної плати.
Звільнена з посади зав. кафедрою Інформаційних технологій, що

2.
працювала

за

сумісництвом

(порушення

ЗУ

«Про

вищу

освіту»).

Призначений зав. кафедрою Інформаційних технологій на постійній основі
к.т.н., старший науковий співробітник Мельник Ю.В.. На мій погляд, робота
кафедри пішла краще.
3.
вносив

Звільнений представник з громадськістю, який не своєчасно
зміни

до

сайту

університету,

що

негативно

впливало

на

інформативність абітурієнтів.
4.

Фактично скорочена посада одного з проректорів університету.

Це значна економія фонду заробітної плати.
5.
нових

Прийнятий в жовтні 2016 року фахівець по напряму розробки
технологій

для

покращення

форми

дистанційного

навчання.

Розраховую, що це дасть позитивний ефект для всіх кафедр у їх зв‘язку та
роботі зі студентами як денного, так і заочного навчання.
V. Наукова робота

1.

Декілька кандидатів наук отримали атестат про вчене звання

доцентів (Літвінова І.Ф., Лазько О.М., Годун Н.Ю.).
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2.

На кафедрі Геодезії, фотограмметрії та картографії успішно

проведено захист кандидатської дисертації ст. викладачем Малік Т.М.
3.

Університет започаткував видання збірника наукових праць

«Новітні технології». Видані перші два випуски, де є публікації вчених та
співробітників багатьох кафедр, а також вчених інших ВНЗ.
4.

Є ряд наукових публікацій у співробітників по кожній кафедрі,

зокрема:
кафедра Геодезії, картографії і фотограмметрії за 2015-2016 р.
опублікувала 10статтей, в т.ч. 1 патент. Деякі наукові праці виконані у
співавторстві зі студентами;
кафедра Землеустрою та кадастру, геоінформаційних систем і
технологій за 2015-2016р. опублікувала 20 наукових праць у співавторстві зі
студентами;
кафедра Правових відносин опублікувала більше 20 наукових
праць, в т.ч. у співавторстві зі студентами;
кафедра Інформаційних технологій опублікувала більше 10
наукових праць
5.

Особисто мною (та з співробітниками кафедри) у співавторстві

опубліковано

протягом

року

в

Науково-виробничих

збірниках

«Землевпорядний вісник» та «Новітні технології» 8 наукових статей.
Прийнята участь у двох наукових конференціях (з публікацією тез) по
спеціальностях Землеустрій та кадастр і ГІС і Т в Національному авіаційному
університеті та одна участь в Міжнародній наукові й конференції (з
публікацією тез).
В 2015 році опублікована монографія (в співавторстві з нашим
магістром Зарицьким О.В.) «Зонування земель ГІС-технологіями».
Готовий до видання навчальний підручник (з проф. В.Г. Бурачеком)
«Високоточні

інженерно-геодезичні

вимірювання»,

видання

якого

відбудеться в 2016-2017 н.р..
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V. Ліцензування та акредитація

1.

Акредитаційна справа по спеціальності «Комп‘ютерні науки»

(бакалавр + спеціаліст) підготовлена і направлена в ДАК вчасно – весною
2016 року. Робота експертної комісії і висновок були позитивними. Рішенням
ДАК в червні-липні акредитація була перенесена. Причина офіційно
невідома. На засіданні було вказано експертом, що «через відсутність
доктора».
2.

Акредитаційна справа по магістерській спеціальності ГІС і Т

вчасно підготовлена. Проведена робота експертної комісії – позитивний
висновок направлений в ДАК. Засіданням ДАК розгляд перенесений на осінь
2016 року. Причина – навчальний план мав 60 кредитів, а повинно було бути
мінімум 90. Беру вину на себе. Повторно справа не подавалась, так як
спеціальність ГІС ліквідована «Переліком спеціальностей 2015 року», а
державні дипломи магістрами були вчасно видані. Повторна акредитація не
потрібна.
3.

В вересні-жовтні 2016 року підготовлена нова акредитаційна

справа «Комп‘ютерні науки та інформаційні технології» з врахуванням
зауважень ДАК. Робота нового складу експертної комісії та рішення ДАК
попереду.
4.

В листопаді-грудні 2016 року кафедрами Геодезії, картографії та

фотограмметрії, Землеустрою та кадастру, ГІС і Т має бути підготовлена
акредитаційна

справа

по

магістерській

спеціальності

«Геодезія

та

землеустрій». Робота ведеться.
5.

Весною 2016 року підготовленні дві ліцензійні справи по

магістерських спеціальностях «Право» і «Комп‘ютерні науки». МОН
повернули справи з зауваженнями про відсутність окремих показників
матеріально-технічної бази університету.
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Це питання є архіважним і вищевказані ліцензійні справи мають бути
дороблені (доповненні) і направлені на нову ліцензійну експертизу в цьому
навчальному році (максимально січень - лютий 2017 року)
6. Питання ліцензування магістерської спеціальності «Фінанси,
банківська справа та страхування» не знімається з порядку денного. Поки
залишається одне невирішене питання: неповний склад кафедри, де має бути
гарант освітньої підготовки. Це питання і підготовка ліцензійної справи
мають терміново вирішуватись кафедрою.
V . Оплата праці та фінансовий стан університету
1.

Кожний штатний викладач кожної кафедри з 01.09.2016 року має

1,0 посадовий оклад. Оплата – згідно штатного розкладу з доплатами та
надбавками за вчений ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної
роботи.
2.

З 01.09.2016 року окремі працівники університету отримали

доплати за збільшений обсяг роботи.
3.

З кожним працівником університету підписано контракт на 1 рік.

4.

Надходження коштів від студентів за навчання (інші відсутні) та

виплати заробітної плати штатним працівникам та окремим сумісникам, за
оренду приміщень, роботу комісії по акредитації, інтернет, канцелярські
вироби та деякі інші знаходяться в, приблизно, збалансованому стані. Є
невеликий мінус.
5.

Фінансовий стан університету залежить від доходу коштів та

витрат. Дохід залежить від кількості студентів, а останнє залежить від
наявності ліцензій на магістерські спеціальності. При цьому слід врахувати,
що по всіх спеціальностях ліцензії за ОКР бакалавра і спеціаліста є
достатніми.
6.

З ціллю економії коштів в 2016-2017 навчальних роках, у вересні

2016 року виданий відповідний наказ. Університет готовий до підвищення
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мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 року всіх працівників, що мають
посадові оклади менше 3 200гривень (на відповідність Постанови КМ).
7.

Для збільшення фінансових надходжень в університет мною

піднімалось питання перед Держгеокадастром про надання дозволу з
проведення курсів 4-ма кафедрами нашого університету по підвищенню
кваліфікації інженерів геодезистів та землевпорядників з ціллю отримання
відповідного сертифіката. Листом відмовлено.
V . Матеріально-технічне забезпечення
1.

В

університеті

обладнано

медичний

пункт.

Пункт

укомплектовано медикаментами, а в штатний розклад введена посада
медичної сестри.
2.

Створені кабінети (аудиторія 203 та 313) при кафедрах ГФК і ЗУ

та К, ГІС і Т для проведення практичних дисциплін по спеціальності
«Геодезія та землеустрій».
3.

Змін в оренді приміщень, придбання приладів та обладнання,

створення додаткових лабораторій не відбулося.
V

. Договори

Підготовлені та підписані договори з іншими ВНЗ та організаціями з
міркувань та за умов наведених нижче. Основними є такі:
1.

Об академическом сотрудничестве с Университетом экономики в

Быдгоще (Польша). Ціль договору – проведення спільних наукових
досліджень; обміну ПВС, студентами та освітніми програмами та можливість
отримання подвійного диплому. Договір діє на невизначений термін і
вступив в дію з 18.04.2016 року. Зустріч ректорів відбулась 21.06.2016 року в
нашому університеті, де підтвердженні основні положення цього договору.
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2.

Про співробітництво в галузі науково-дослідної та професійно-

освітньої діяльності з ТОВ «Інститут новітніх технологій в освіті» до
31.12.2020 року.
3.

Договори з директорами шкіл Солом‘янського району м. Києва

про відкриття на нашій базі з 01.10.2016 року курсів по підготовці фахівців з
програмування та комп‘ютерних наук (2 рази на тиждень). Це є рекламою і
невеликою фінансовою підтримкою наших викладачів.
4.

В жовтні-листопаді 2016 року підписано договір з Європейським

університетом, де внесено питання про користування їхнім гуртожитком на
термін з 01.09.2016 року по 01.09.2020 року.
5.

Підписано договір про користування матеріально-технічною

базою спортивного клубу GYMFIT для проведення спортивних занять з
01.09.2015 по 31.08.2017 року
6.

Для ліцензійних і акредитаційних справ, на нашу думку,

договори п.4 і п.5 можуть бути «як пом‘якшення проблеми» матеріальнотехнічної бази університету.
Загальні висновки
1. Вирішення завдань та обов‘язків, що передбачені контрактом та
стратегією розвитку університету на 2016 рік, в цілому виконуються.
2. Найбільш важливим питанням на 2016-2017 н. р. залишається
повторне

ліцензування

магістерських

спеціальностей

«Право»

і

«Комп‘ютерні науки та інформаційні технології» та підготовка ліцензійних
матеріалів по спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».
3. Реалізація п. 2 значною мірою залежала від вирішення зауважень
ДАК щодо матеріально-технічної бази університету відповідно до вимог
Ліцензійних умов. На сьогодні, завдяки договорам (п.4 і п. 5), це питання
можна рахувати на таким принциповим. Зроблено що можна, а кінцевий
результат за експертами МОН України
Ректор

проф. Боровий В.О.
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