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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. В зв’язку з значними
змінами в структурі діяльності університету, ліквідацією двох спеціальностей
(«Фінанси і кредит», «Комп’ютерні науки»), ліквідацією відповідних кафедр,
об’єднанням двох

випускаючих кафедр в одну, значним звільненням

працівників, вимушений був змінити

акценти. Зокрема, це відмова

університету від магістерських спеціальностей по «Праву», «Фінанси,
банківська справа і страхування» та «Комп’ютерні науки».
Вчена рада УНТ 23.05.17 р. прийняла рішення про ліквідацію 3 кафедр:
Правових відносин; Інформаційних технологій; Фінансів, а відповідно і їх
науково-педагогічних

працівників.

Кафедра

«Геодезії,

картографії,

фотограмметрії» та кафедра «Землеустрою та кадастру, геоінформаційних
систем і технологій» об’єднані у спеціалізовану кафедру «Геодезії,
землеустрою та екології» (ГЗЕ).

Підготовку студентів по спеціальності

«Право» надалі буде здійснювати кафедра «Правознавства».
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І. Прийом студентів в 2017 році

1.

В 2016-2017 навчальному році в Університеті станом на

04.11.2016 р. навчалось :
- на денному відділенні 75 студентів;
- на заочному відділенні 342 студенти.
Всього 417 студентів.
2.

Випущено бакалаврів, спеціалістів і магістрів в січні, червні –

липні 2017 року, всього 292 студенти.
Крім цього, студенти спеціальностей «Комп’ютерні науки» і «Фінанси,
банківська справа і страхування» переведенні до інших ВНЗ. Всього таких
студентів було 27.
Залишилось на продовження навчання:
- на денному відділенні 19 студентів;
- на заочному відділенні 79 студентів.
Всього залишилось 98 студентів.
3.

В 2017-2018 навчальному році (станом на 20.09.2017 р.)

навчається по спеціальностях:
Геодезія

та

Денна

Заочна

Всього

43

41

84

15

37

52

-

22

22

землеустрій
Право
Екологія
Всього 158 студентів.
Другою хвилею зарахування з 18.09.17 (тільки на заочну форму навчання)
прийнято на спеціальність «Геодезія та землеустрій» на 1 курс магістратури:
- на спеціалізацію «Геодезія» 4 студенти;
- на спеціалізацію «Землеустрій та кадастр» 3 студенти
- додатково 4 магістри на 2-й курс з терміном навчання 1 рік.
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Таким чином, на магістратуру набрано 40 осіб – 100% ліцензованого
обсягу (при цьому був конкурс), та додатково 4 магістрів на 2-й курс.
На бакалаврат додатково набрано 4 студентів:
- 2 на ГКЗ, 1 на «Право», 1 на «Екологію».
Всього (з поновленням) набір 2017 року склав 75 студентів, а загальна
кількість на 01.11.2017 р. складає 173 студенти.
Висновок по п. 1:
1.

Незважаючи на ліквідацію 2-х спеціальностей контингент

студентів є достатнім для функціонування університету з точки зору
кадрового та фінансового забезпечення.
2.

Загальними зборами колективу 28.08.17 р. прийняте правильне

рішення про можливість підготовки бакалаврів по трьох спеціальностях
(«Геодезія

та

землеустрій»,

«Право»,

«Екологія»)

та

магістрів

по

спеціальності «Геодезія та землеустрій» мінімум ще один навчальний рік.
3.

Основою

набору

2017-18

н/р

є

набір

на

магістерську

спеціальність «Геодезія та землеустрій». Задоволений, що раніше передбачав,
що магістратура будь-яких спеціальностей буде вирішальною. На сьогодні
без цього набору університет існувати не зміг би.
ІІ. Навчальний процес

1.

Навчальні процеси 2016-17 і 2017-18 навчальних років мають

принципову різницю:
- кількість спеціальностей зменшена з 5 до 3;
- кількість кафедр зменшена з 5 до 2;
- звільнено 17 штатних працівників та всі сумісники і «мертві душі»;
- значно зменшилось педагогічне навантаження на 2017-18 навчальний
рік. На кафедрі «Геодезії, землеустрою та екології» склало 3335 годин,
а на кафедрі «Правознавства» – 1629 годин;
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- кількість ставок склала по кафедрі «ГЗЕ» – 5,83 ставки, а по кафедрі
«Правознавства» – 2,75 ставки;
- на кафедрі «ГЗЕ» залишилось працювати 10 науково-педагогічних
працівників, з них 2 професори, д.т.н., 4 доценти, к.т.н., 4 ст. викладачі
з досвідом роботи.

Кафедру «Правознавства» склали 5 науково-

педагогічних працівників, з них 3 доценти, кандидати наук, і 2 ст.
викладачі з досвідом роботи.
Середнє навантаження на одного науково-педагогічного працівника
склало 0,5 ставки.
Не зважаючи, що залишились всі види надбавок і доплат (за вислугу
років, за вчений ступінь, за вчене звання) заробітна плата зменшилась.
2.

Проведені кадрові зміни в навчальному відділі і на 2

випускаючих кафедрах дали певну економію коштів та покращили
моральний клімат.
3.

Проаналізовано кадровий потенціал в навчальному процесі 2017-

18 н/р у відповідності до навчальних планів та набору студентів. Звільнені всі
сумісники та відсутня погодинна оплата. Це також дало певний економічний
ефект.
4. Вчасно розроблені графіки навчального процесу денної та заочної
форм навчання на 2017-2018 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.
6. В жовтні місяці 2017 року проведена сесія заочного відділення для
трьох спеціальностей бакалаврату.
7.

На

кафедрах

створені

інформаційні

стенди

з

необхідною

інформацією по спеціальностях та професорсько-викладацьким складом
кожної кафедри.
8. Залишається невирішеним питання про можливість відкриття
аспірантури по спеціальності «Геодезія та землеустрій».
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ІІІ. Кадрова робота

1.

У зв‘язку з ліквідацією 3 кафедр і відповідних спеціальностей

проведено значне скорочення професорсько-викладацького складу та
методистів кафедр, реорганізована робота денного та заочного відділень.
Скорочена посада начальника відділу по контролю за навчальним процесом.
На кафедрах та в навчальному відділі введені посади методистів за
суміщенням з доплатою.
2.

Скорочені посади всіх проректорів університету, скорочений

фахівець по напряму розробки нових технологій для покращення форми
дистанційного навчання. Це значна економія фонду заробітної плати.
3.

Ліквідоване відділення соціально-гуманітарної підготовки, його

функції передані на кафедри.
4.

Розраховую, що скорочення 19 науково-педагогічних працівників

та обслуговуючого персоналу і структурна реорганізація не приведуть до
погіршення навчального процесу і дадуть суттєвий позитивний економічний
ефект.
V. Наукова робота

1.

Науково-педагогічні працівники кафедри «Геодезії, землеустрою

та екології»:
а) опублікували 14 статей в фахових виданнях, в тому числі один
патент. Деякі наукові праці виконані в співавторстві зі студентами.
б)

прийнята

участь

у

3

науково-практичних

конференціях.

Опубліковані тези і отримані сертифікати.
2.

Професорами Боровим В.О. та Бурачеком В.Г. в травні місяці

2017 року виданий навчальний підручник «Високоточні інженерногеодезичні вимірювання» на 235 сторінках тиражем 300 екземплярів. Це
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перше на Україні видання такого підручника по спеціальності «Геодезія та
землеустрій». Спонсором видання був університет.
3.

Проф.

Боровим

В.О.

та

нашим

випускником-магістром

Зарицьким О.В. видано в листопаді місяці 2017 року за власний кошт
монографію «ГІС-технології в геодезії та землеустрої», видання друге,
доповнене, обсягом більше 200 сторінок, тиражем 300 екземплярів. Це також
перше видання в даній проблематиці по спеціальності «Геодезія та
землеустрій».
4.

Два старші викладачі кафедри «Геодезія, землеустрій та

екологія» працюють над кандидатськими дисертаціями.
5.

Науково-педагогічні

працівники

кафедри

«Правознавство»

опублікували 6 статей в фахових виданнях.
6.

Із-за фінансових труднощів в цьому році не видавали збірник

наукових праць університету «Новітні технології» №3.
V. Ліцензування та акредитація

1.

Успішно проведена акредитація спеціальності «Комп’ютерні

науки» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст». Отримано
2 сертифікати з терміном дії до 2027 року.
2.

Успішно проведена акредитація спеціальності «ГІС» в складі

галузі знань «Геодезія та землеустрій». Отримано сертифікат з терміном дії
до 2026 року. Цей сертифікат дає нам право і надію на переоформлення
сертифікату на всю спеціальність «Геодезія та землеустрій». Документи в
ДАК на переоформлення подані 08.09.2017 року.
3.

В травні 2017 року отримано «Відомість щодо здійснення

освітньої діяльності у сфері вищої освіти» нашим університетом, де нам
дозволено вести підготовку по 5 спеціальностях за новими назвами та кодами
(відповідно до Постанови КМУ від 01.02.2017 року № 53) загальним
ліцензованим обсягом бакалаврів 350 осіб щороку, спеціалістів по тих же
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спеціальностях 375 осіб та 40 осіб в магістратурі по спеціальності «Геодезія
та землеустрій» без розподілення на денну та заочну форму навчання. Всього
765 осіб. Це був і є найкращий показник по університету за всі роки його
існування.
4.

Крім цього, були своєчасно підготовлені 2 ліцензійні справи на

підготовку магістрів по спеціальностях «Право» і «Комп’ютерні науки».
Весною 2017 року справи були «загальмовані» і до МОН не направлені. Є
підстави кваліфікувати, що тут були як об’єктивні причини (два місяці не
відкривалась база), так і суб’єктивні причини пов’язані з ліквідацією цих
спеціальностей. Справа по спеціальності «Фінанси, банківська справа та
страхування» не готувалась в зв’язку з невідповідністю кафедри вимогам
ліцензійних умов.
5.

На сьогодні ліцензовані і діють 3 спеціальності на підготовку

бакалаврів:
- Право 60 осіб;
- Екологія 40 осіб;
- Геодезія та землеустрій 150 осіб;
та на підготовку магістрів з спеціальності «Геодезія та землеустрій» 40 осіб.
6.

На сьогодні ці ж спеціальності акредитовані по бакалаврату:

- Право до 01.07.2018 року;
- Екологія до 01.07.2019 року;
- ГКЗ до 01.07.2019 року.
Підготовка магістрів по спеціальності «Геодезія та землеустрій»
акредитована до 01.07.2017 року (термін дії закінчився), але направлені
документи на переоформлення сертифікату (про що йшла мова вище).
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V . Оплата праці та фінансовий стан університету
1.

Кожний штатний викладач кожної кафедри з 01.09.2017 року має

посадовий оклад згідно педагогічного навантаження: від 0,25 до 1,0 ставки.
80 відсотків ПВС мають 0,5 ставки. Оплата – згідно штатного розкладу з
доплатами та надбавками за вчений ступінь, вчене звання, стаж науковопедагогічної роботи.
З кожним працівником університету підписано контракт.
2.

Підготовлені контракти для всіх студентів, що поступили в цьому

навчальному році.
3.

Плата за навчання на всіх спеціальностях бакалаврату та

магістратури (денна і заочна форми) для студентів, що поступили в цьому
навчальному році була незначною мірою підвищена на величину інфляції, що
дозволяється Законом «Про вищу освіту».
4.

Рішення загальних зборів працівників університету 28.08.2017

року було дозволено, крім ПВС, проводити оплату за стаж роботи в
навчальних закладах адміністративним і обслуговуючим працівникам.
5.

Надходження коштів від студентів за навчання та виплати

заробітної плати штатним працівникам та за стаж, плюс за оренду приміщень
на новий навчальний 2017-18 н/р є збалансованими.
V . Матеріально-технічне забезпечення
1.

Проведена реорганізація аудиторій 302 і 303 для теоретичних і

лабораторних занять зі спеціальних дисциплін по спеціальності «Геодезія та
землеустрій».
2.

Бібліотеку університету розміщено в аудиторії 305. Деяка

література по спеціальності «Геодезія та землеустрій» сформована в
аудиторії 302. Актуальним залишається розміщення літератури в бібліотеці
по спеціальностях.
3.

Оренда приміщень зменшена на 50% і складає 245 м2.
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Придбання приладів та обладнання для навчального процесу,

4.

створення додаткових лабораторій і класів не відбулося.
V

. Договори та інші юридичні документи

15 червня 2017 року підписано доповнення №1 до договору

1.

№14/2015 від 01.06.2015 року з Національною академією наук України про
зміну нерухомого майна в орендному користуванні університетом.
11.04.2017 року підписано договір №4 про співпрацю між ПВНЗ

2.

«Університет новітніх технологій» та гімназією № 172 «Нивки» м. Києва про
залучення учнів до вступу на спеціальності університету. Термін дії 5 років.
23.05.2017 року підписаний установчий договір про створення

3.

навчально-наукового

комплексу

«Національна

академія

управління»

терміном дії 10 років між ПрАТ ВНЗ «Національна академія управління» та
ПВНЗ «Університет новітніх технологій».
Договір передбачає єдиний підхід у формуванні змісту освіти у системі
ступеневої підготовки фахівців та ефективного використання матеріальнотехнічної бази.
Розроблено

4.

та підписано Положення про навчально-науковий

комплекс «Національна академія управління» між ПрАТ ВНЗ «Національна
академія

управління»

Положення

формує

та
підхід

ПВНЗ

«Університет

використання

новітніх

технологій».

навчально-методичного

та

матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.
5.

Проведені зміни колективного договору, розгляд та затвердження

яких мають бути обговорені та затверджені зборами трудового колективу.
Висновки
1. Непередбачувані події 2017 року з ліквідацією в травні місяці 3-х
спеціальностей і відповідних кафедр поставили головним завданням ректора
збереження університету як структурної одиниці та проведення значної
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реорганізації

колективу

для

своєчасної

видачі

дипломів

магістрів,

спеціалістів і бакалаврів з додатками Європейського зразку, що робилось
вперше.
І перше і друге питання успішно вирішені.
2.

Набір студентів на спеціальність «Геодезія та землеустрій» ОКР

«магістр» є відмінним - 100% ліцензованого обсягу, при наявності конкурсу.
Вперше було здійснено зарахування на магістратуру на 2-й курс. Всі
зарахування проведено через ЄДЕБО. Це, в першу чергу, забезпечило
можливість фінансування навчального процесу в 2017-18 навчальному році.
Набір студентів на всі спеціальності бакалаврату бажає кращого.
3. В цьому році акредитовані спеціальності «Комп’ютерні науки»
(бакалаврат і спеціалісти до 2027 року) та «ГІС» до 2026 року. Найбільш
головним очікується переоформлення сертифікату підготовки магістрів
спеціальності «Геодезія та землеустрій» з терміном дії до 2026 року.
4. Першочерговим завданням вважаю акредитацію бакалаврату
спеціальності «Право» термін дії якої закінчується 01.07.2018 року.

Ректор

проф. Боровий В.О.
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