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Рішення вченої ради Університету
введено в дію наказом ректора
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План заходів
реалізації Стратегії розвитку Університету у 2018 році
Розділ І. Оптимізація системи управління Університетом
та її демократизація
№
п/п

Назва заходу

Відповідальні
виконавці
ректор,
перший проректор

Строк
виконання
постійно

проректор з
навчальної роботи

постійно

1.

Продовжити роботу з перебудови
структури Університету згідно з
приписами Закону України «Про
вищу освіту» з метою реорганізації
інститутів, факультетів, кафедр та
інших структурних підрозділів
відповідно до нових напрямів
діяльності Університету й
реалізації програм глибокої
спеціалізації на магістерському
рівні з урахуванням потреб
юридичної практики

2.

Запроваджувати секційні і клубні
напрями організації спортивномасової роботи з метою
покращення стану здоров’я
студентів, використовуючи для
цього розгалужену спортивну базу
Університету

3.

Максимально сприяти підготовці
перший проректор,
молодих кадрів – кандидатів
проректор з наукової
(докторів філософії) і докторів наук роботи
для потреб Університету,
залученню молодих науковців до
управління Університетом

постійно

4.

Проводити роботу по підвищенню
ролі вченої ради Університету,
вчених рад інститутів та

протягом року

ректор,
перший проректор
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факультетів у прийнятті
управлінських рішень та контролю
за їх виконанням, запровадженню
сучасних інформаційних
технологій документообігу,
контролю за виконанням
управлінських рішень, скорочення
кількості документів внутрішнього
обігу, номенклатури обов’язкових
справ на факультетах і кафедрах,
обмеження різних форм звітності
5.

Запровадити в практику
стажування науково-педагогічного
персоналу (підвищення
кваліфікації) в провідних наукових
установах, ЗВО України та за
кордоном

проректор з
з 01.01.2018 р.
навчально-методичної
роботи

6.

Посилити роль структурних
підрозділів, органів громадського
самоврядування, профспілкових
організацій у всіх напрямках
діяльності Університету

ректор,
перший проректор,
проректор з
навчальної роботи

7.

Розширити співпрацю із
ректорат
студентськими формуваннями
(згідно з розподілом
щодо підтримки студентських
обов’язків)
ініціатив, забезпечення активної
співпраці вченої ради
Університету, ректорату, деканатів,
кафедр з органами студентського
самоврядування у сфері організації
патріотичного й морального
виховання студентської молоді,
навчального процесу, зміцнення
навчальної дисципліни, виконання
студентами своїх обов’язків,
сприяння навчальній, науковій і
творчій діяльності студентів й
організації студентського спорту,
дозвілля

постійно

8.

Організувати регулярні зустрічі
проректор з
ректора і проректорів зі студентами навчальної роботи
Університету для забезпечення

протягом року

постійно
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постійного інформування про
роботу ректорату та вжиття заходів
щодо студентських проблем та їх
звернень
9.

Забезпечити максимальну
прозорість у процесі складання
студентами підсумкових форм
звітності (заліків, іспитів,
контрольних робіт та ін.),
гарантування вільного доступу
кожного студента до переліку
екзаменаційних питань, повної
тестової бази з відповідної
дисципліни

перший проректор,
проректор з
навчальної роботи

10.

Запровадити систему фінансового
та іншого стимулювання і
заохочення наукових здобутків
студентів, сприяння
міжуніверситетській академічній
мобільності студентів і можливості
поєднання навчання студентів за
різними напрямами підготовки

проректор з
постійно
навчальної роботи,
проректор з
навчально-методичної
роботи

11.

Продовжити роботу щодо пошуку
баз практики (стажування) й
організації практики (стажування
для студентів 4-го курсу і
магістратури)
Утворити структурний підрозділ
(на громадських засадах) з питань
залучення коштів для розвитку
Університету, пошуку
альтернативних джерел
фінансування, розвитку системи
багатоканального фінансування,
його збільшення за рахунок
позабюджетних джерел
Взяти участь у другому конкурсі з
організації навчальних кредитних
мобільностей (стажування,
навчання, підвищення кваліфікації,
викладання) між навчальними
закладами країн – членів
Європейського Союзу і України

проректор з
навчальної роботи

постійно

всі проректори

до 01.04.2018 р.

проректор з
навчальної роботи

у період
проведення

12.

13.

протягом року
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Розділ ІІ. Освітня діяльність
№
п/п

Назва заходу

Відповідальні
виконавці

Строк
виконання

1.

Забезпечити подальше
упровадження в навчальний
процес інтерактивних форм і
методів навчання, новітніх
інформаційних технологій,
вдосконалення внутрішньої
системи забезпечення якості
навчання

проректор з
навчальної роботи

протягом року

2.

Забезпечити модернізацію
структури освітнього процесу для
наближення до статусу
дослідницького університету,
відкриття й впровадження на
міжнародний і національний
рівень освітніх програм, які
відповідають сучасним вимогам
наукових досліджень і ринку
праці. Сприяти академічній
автономії основних освітніх
структурних підрозділів

проректори
(згідно з розподілом
обов’язків)

постійно

3.

Забезпечити досягнення
міжнародного рівня якості
інноваційних освітніх програм у
межах реалізації політики
академічної мобільності й
трансферу кредитів, визнання
програм, курсів і циклів навчання в
рамках різнорівневих програм
мобільності
Вжити заходів щодо
удосконалення системи управління
якістю освіти, підвищення
ефективності управління якістю
основних освітніх підрозділів
Університету, забезпечення участі
професорсько-викладацького
складу і студентів у формуванні
культури якості

проректор з
протягом року
навчальної та науковометодичної роботи

4.

ректорат
(згідно з розподілом
обов’язків)

постійно
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5.

Забезпечити запровадження в
перший проректор,
навчальний процес і діяльність
проректор з
наукової бібліотеки Університету
навчальної роботи
сучасних інформаційних і
комп’ютерних технологій,
підготовку і збереження
електронних навчальних курсів,
обладнання приміщень (аудиторій)
для проведення дистанційних
занять

протягом року

6.

Здійснити розробку
проректори з
індивідуальних універсальних
навчально-методичної
навчальних планів і програм,
та навчальної роботи
удосконалити структуру і зміст
навчально-методичних комплексів
навчальних дисциплін.
Розширити практику співпраці з
вузами України та інших держав
для надання студентам можливості
навчання за інтегрованими
програмами та отримувати
дипломи як Університету, так і
вишів – партнерів.
Запроваджувати нові концепції
вивчення іноземних мов

протягом року

7.

Із метою надання випускникам
допомоги в отриманні «першого
робочого місця», широко
використовувати традиційні
зв’язки і угоди з органами
державної влади й місцевого
самоврядування, органами
охорони правопорядку, юстиції,
судової влади, адвокатури, судової
адміністрації, а також із
банківськими, господарськими,
бізнесовими структурами й
організаціями інших сфер
юридичної практики

перший проректор,
проректор з
навчальної роботи

протягом року

8.

Впровадити практику регулярного
проведення заходів із
популяризації Університету для
збільшення кількості потенційних

проректор з
навчальної роботи

постійно

6

абітурієнтів (Дні відкритих дверей,
олімпіади, зустрічі у школах,
створення спеціалізованих класів у
загальноосвітніх закладах –
партнерах та ін.)
9.

Із метою поширення використання
іноземних мов у навчальному та
науковому процесах,
урізноманітнити форми вивчення
іноземних мов й удосконалення
мовних навичок, зокрема, шляхом
створення дискусійних і мовних
клубів, «он-лайн» мостів із
колегами вишів-партнерів,
проведення англомовних
студентських конференцій та ін.

проректор з
навчальної роботи

10.

Впроваджувати гнучку систему
проректор з
додаткової освіти в різновекторних навчально-методичної
траєкторіях освітніх програм,
роботи
індивідуальних навчальних планів
студентів

постійно

11.

Забезпечити функціонування
проректор з
освітньої діяльності дистанційної
навчально-методичної
форми навчання (за необхідності) й роботи
ліцензування діяльності щодо
підвищення кваліфікації державних
службовців

постійно

12.

Вжити заходи із підтвердження
статусу «національного» згідно з
визначеними критеріями

до 25.04.2018 р.

проректори згідно з
розподілом обов’язків

постійно
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Розділ ІІІ. Удосконалення та розвиток наукової діяльності
№
п/п

Назва заходу

Відповідальні
виконавці

Строк
виконання

1.

Підвищувати рівень наукових
проректор з наукової
кадрів, вдосконалювати діяльність роботи
аспірантури й докторантури
шляхом посилення контролю за
підготовкою й якістю дисертацій
та здійснення наукового
керівництва; створення ефективної
системи атестації та професійного
удосконалення наукових кадрів

постійно

2.

Забезпечити розвиток
міжнародного наукового обміну
шляхом:
- фінансового й організаційного
забезпечення щорічного
стажування науково-педагогічних і
наукових працівників, студентів і
аспірантів у провідних
закордонних навчально-наукових
центрах;
- запрошення провідних
зарубіжних учених для виступів і
проведення лекцій з
перспективних і проблемних
напрямів науки;
- проведення Університетом
міжнародних наукових
конференцій за участю провідних
зарубіжних учених;
- участі науково-педагогічних
працівників Університету в
міжнародних наукових
конференціях поза межами
України

проректор з наукової
роботи,
проректор з
навчальної роботи

постійно

3.

Продовжити роботу щодо
проректор з наукової
просування наукових напрацювань роботи
науковців Університету в
міжнародних наукометричних і
реферативних базах даних;

постійно
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розробку й наповнення сайтів
фахових збірників Університету в
проекті «Український індекс
наукового цитування»; пошук
шляхів входження збірників
наукових праць Університету до
вітчизняних і міжнародних наукометричних і повнотекстових
реферативних баз із метою
популяризації наукових доробок
учених Університету
4.

Постійно підвищувати науковий
рівень періодичних видань
Університету, залучаючи до
співпраці авторитетних
українських та зарубіжних авторів

проректор з наукової
роботи

постійно

5.

Завершити процес входження
збірника наукових праць
«Проблеми законності» до
наукометричної бази даних
«Scopus» та ін.

проректор з наукової
роботи

до 01.09.2018 р.

Розділ ІV. Сфера міжнародної співпраці та інтеграції
в Європейський освітній простір
№
п/п

1.

Назва заходу

Відповідальні
виконавці

Забезпечити розвиток
проректор з
міжнародного бренду
навчальної роботи
Університету, у тому числі шляхом
просування власних інтернетресурсів і реклами, присутності на
міжнародних освітніх заходах, у
закордонних наукових виданнях
тощо

Строк
виконання
протягом року
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2.

3.

4.

5.

6.

Розвивати співробітництво із
стратегічними партнерами –
вищими навчальними закладами
Литви, Польщі, Великої Британії,
Франції та Сполучених Штатів
Америки, з якими існують стійкі
взаємовигідні відносини і
реалізуються довгострокові
програми
Продовжити роботу щодо
входження Університету до
визнаних світових рейтингів
кращих вищих навчальних
закладів
Вдосконалювати матеріальнотехнічну й кадрову бази
міжнародного співробітництва з
метою забезпечення взаємодії з
міжнародними, міжурядовими і
неурядовими організаціями,
фондами і програмами для
залучення додаткових джерел
підтримки розвитку освіти й науки
в Університеті

проректор з
навчальної роботи

постійно

проректор з
навчально-методичної
роботи,
проректор з
навчальної роботи
проректор з
навчальної роботи,
проректор з наукової
роботи

постійно

Розширити можливості доступу
студентів Університету до
найкращих закордонних освітніх
програм у галузі права шляхом
розвитку кредитної та ступеневої
академічної мобільності
Налагодити постійнодіючу
систему планування й управління
потоками студентської і
викладацької академічної
мобільності на засадах відкритих
конкурсів.
Забезпечити диверсифікацію
академічної мобільності за рахунок
розширення географії договорів з
університетами-партнерами.
Запроваджувати нові напрями
академічної мобільності студентів
і викладачів разом із провідними
європейськими й світовими ЗВО

проректор з
навчальної роботи,
проректор з
навчально-методичної
роботи

постійно

проректор з
навчальної роботи,
проректор з
навчально-методичної
роботи

постійно

постійно
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Розділ V. Матеріально-технічна база та фінансове забезпечення
№
п/п

Назва заходу

Відповідальні
виконавці

Строк
виконання

1.

Підтримувати в належному стані
проректор з економіки постійно
матеріальну базу Університету.
і соціального розвитку
Забезпечити виконання планів
капітального й поточного ремонтів

2.

Своєчасно проводити невідкладні
ремонтні роботи в навчальних
корпусах, гуртожитках та інших
спорудах Університету,
забезпечувати їх системами
відеоспостереження і приладами
контролю пропускної системи

проректор з економіки постійно
і соціального розвитку

3.

Підтримувати в належному стані
території будівель Університету

проректор з економіки постійно
і соціального розвитку

4.

Забезпечити раціональне й прозоре
використання університетських
ресурсів, здійснення громадського
контролю за ефективністю
виконання статей кошторису

ректор,
проректори
(згідно з розподілом
обов’язків)

5.

Визначити заходи, спрямовані на
енергозбереження і постійний
облік і моніторинг витрат
енергоносіїв

проректор з економіки до 01.03.2018 р.
і соціального розвитку

6.

Запровадити нову систему
морального й матеріального
стимулювання викладачів,
науковців, співробітників
Університету за успішну роботу,
здобутки в педагогічній, науковій,
управлінсько-організаційній
діяльності

ректор,
проректори
(згідно з розподілом
обов’язків)

постійно

до 01.05.2018 р.
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7.

Вжити заходи щодо створення
спільно з Асоціацією випускників
Університету Фонду меценатів
Університету (ендавменту)

проректор з
навчальної роботи

до 01.05.2018 р.

8.

Сприяти у вирішенні житлової
ректор
проблеми для молодих викладачів
та інших працівників Університету

9.

Забезпечити дотримання
проректор з економіки протягом року
пропускного режиму у охорону
та соціального
об’єктів Університету, дотримання розвитку
протипожежних правил, правил
охорони праці та санітарії

10.

Забезпечити виконання плану
капітального ремонту,
затвердженого на 2018 рік

постійно

проректор з економіки протягом року
та соціального
розвитку

Хід і результати виконання запланованих заходів будуть публікуватися
щоквартально на сайті Університету. Подачу інформації для розміщення на
сайті забезпечують відповідальні за виконання проректори після обговорення на
засіданні ректорату.
Загальний контроль покладено на першого проректора.

