27 грудня 2018 року
УХВАЛА
конференції трудового колективу Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
щодо щорічного звіту ректора І. Ф. Прокопенка про виконання умов контракту
1. Роботу ректора університету з виконання умов контракту визнати задовільною.
2. На засіданнях Вченої ради університету, факультетів, засіданнях кафедр підбити підсумки
роботи у І семестрі 2018/2019 н.р. У планах роботи кафедр, факультетів на ІІ семестр 2018/2019 н.р.
передбачити заходи до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди.
Проректори, декани факультетів,
завідувачі кафедр, керівники підрозділів і служб,
органи студентського самоврядування
січень 2019 року
3. Продовжити роботу з ліцензування спеціальностей, за якими здійснюється підготовка іноземних
громадян (за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії»), акредитації освітніх
програм бакалаврів та магістрів.
Проректор з навчально-наукової роботи,
науково-методичний центр організації навчального процесу,
завідувачі випускових кафедр
березень 2019 року
4. Посилити контроль за виконанням заходів щодо забезпечення стабільного функціонування
університету в умовах особливого стану в державі.
Проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр,
керівники підрозділів і служб
постійно
5. Завершити розробку організаційно-методичних заходів щодо остаточного запровадження в
університеті дистанційної форми навчання.
Проректор з навчально-наукової роботи,
директор Інституту інформатизації освіти,
науково-методичний центр організації навчального процесу,
завідувачі випускових кафедр
травень 2019 року
5. Розробити комплекс заходів із підвищення якості освітньої і наукової діяльності університету.
Проректори, декани факультетів,
відділ менеджменту і моніторингу якості освіти,
науково-методичний центр організації навчального процесу,
наукова частина університету
до 01.01.2019 року
6. Активізувати роботу з налагодження контактів та творчої співпраці із зарубіжними
університетами.
Проректори,
завідувач центру міжнародного співробітництва
та міжнародної освіти
постійно
7. Поліпшити якість інформаційного наповнення офіційного сайту університету, завершити
підготовку його англомовної версії.
Проректори,
директор Інституту інформатизації освіти,
декани факультетів, завідувачі кафедр
до 01.02.2019 року

8. Провести самоаналіз діяльності університету згідно з постановою Кабінету Міністрів України
(від 22.11.2017 р. № 912) «Про затвердження Порядку надання вищому навчальному закладу статусу
національного та позбавлення цього статусу» та постановою Кабінету Міністрів України (від
22.08.2018 р. № 652) «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині
провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності».
Проректори, декани факультетів,
завідувачі кафедр, керівники підрозділів і служб
до 01.03.20189 року
9. Завершити роботу з підвищення категорії фахових видань університету, підвищення їхнього
індексу цитування та просування до міжнародних наукометричних баз.
Проректор з наукової роботи,
центр рейтингування і трансферу технологій
до 01.04.2019 року
10. Підготувати та провести заходи до святкування Дня науки, завершити підготовку до
проведення літньої школи Сковородинівської академії молодих учених.
Проректор з наукової роботи,
наукова частина університету,
декани факультетів, завідувачі кафедр
до 20.05.2019 року
11. Започатковувати в університеті роботу Школи молодого викладача.
Завідувачі кафедр психолого-педагогічного спрямування,
завідувач тренінгового центру соціального
та професійного розвитку людини

до 01.02.2019 року

12. Ураховуючи військову агресію Росії на Сході України та анексію Криму, вважати
пріоритетним у діяльності університету національно-патріотичне виховання студентів.
Проректор з навчально-виховної роботи,
декани факультетів,
органи студентського самоврядування
постійно
13. Сприяти активізації діяльності Спілки студентів та молоді університету в управлінні
університетом, навчанні, науково-дослідній роботі, побуті та дозвіллі.
Проректор з навчально-виховної роботи,
декани факультетів,
органи студентського самоврядування
постійно
14. Здійснювати контроль за ощадливим використанням та економією електроенергії, газу, води і
тепла відповідно до затвердженого Плану заходів щодо економії ресурсів.
Проректор з соціально-економічних питань,
директор студмістечка, коменданти гуртожитків
та навчальних корпусів
постійно
15. Продовжити роботу із забезпечення ефективності цивільного захисту університету через
реалізацію вимог Кодексу цивільного захисту України, нормативних документів МОН України, наказів
і розпоряджень ректора університету.
Проректори, штаб цивільного захисту
постійно
16. Поліпшити роботу факультетів і кафедр з надання платних освітніх послуг школярам,
студентам та іншим особам.
Декани факультетів, завідувачі кафедр,
завідувач відділу інноваційної діяльності
та комерціалізації
постійно
17. Створити прес-службу університету.
Проректори

березень 2019 року

