1

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата на посаду ректора
Рівненського державного гуманітарного
університету
доктора психологічних наук, професора
СТАВИЦЬКОГО Олега Олексійовича
1. ПОЛІТИКА МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Вдосконалення організаційної структури
університету,
приведення
її
до
вимог
законодавства України.
1.2.
Забезпечення
участі
університетської
спільноти в управлінні університетом:
- розділити посади ректора і голови Вченої ради, щоб не було суміщення «в
одних руках законодавчої та виконавчої влади»;
- завідувачі кафедр будуть обиратись членами колективу за конкурсом (і саме
це рішення буде вирішальним) та не більше ніж на два строки, ректор лише
затверджуватиме рішення колективів;
- удосконалення систем набору, атестації, розвитку та мотивування
персоналу: преміювання за публікації в науково-метричних виданнях тощо.
1.3.

Введення корпоративної культури сьогодення:

створення корпоративної електронної пошти для всіх працівників та
студентів університету;
- впровадження системи електронного документообігу;
- сприяти розвитку академічної мобільності учасників освітнього процесу,
тобто навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в
іншому закладі вищої освіти, науковій установі в Україні чи поза її межами.
- вдосконалення академічної свободи, підвищення самостійності і
незалежності учасників освітнього процесу під час провадження
педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності.
1.4. Через реалізацію спільних проектів, залучати провідних українських і
зарубіжних вчених до викладання спецкурсів та організація стажування
науково-педагогічних працівників університету у закордонних вишах.
1.5. Підвищення рівня відповідальності працівників за результати роботи.
1.6. Створення дієвої системи протидії корупції.
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1.7. Відмова від моделі «колективної безвідповідальності» і перехід до
«менеджерської моделі».
1.8. Поважаючи досвід і вік деяких керівників структурних підрозділів, все ж
необхідно позбутися геронтократії(засилля, домінування осіб похилого віку
на керівних посадах).
2. СТУДЕНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ
2.1. Створення дієвої системи соціально-психологічної адаптації студентівпершокурсників до навчання в університеті.
2.2. Забезпечення умов реалізації індивідуальних освітніх траєкторій
здобувачів вищої освіти, через впровадження:
- індивідуальних навчальних планів;
- реальної можливості широкого обрання дисциплін вільного вибору;
- мотиваційних листів абітурієнтів (додавання 1% конкурсних балів);
- повторне вивчення навчальних дисциплін.
2.3. Формування доступного середовища для осіб із особливими фізичними
потребами.
2.4. Впровадження нових технологій і методів навчання.
2.5. Організація підготовки фахівців за цільовим
впровадження дуальної освіти з третього курсу.

замовленням

та

2.6. Впровадження сучасних технологійдистанційного навчання.
2.7. Підтримка молодіжних ініціатив, створення ефективної системи
самореалізації молоді.
2.8. Сприяння працевлаштуванню випускників та підтримання з ними
постійного зв’язку.
2.9. Реалізація концепції «навчання упродовж життя» («life-longlearning»),
створити Центр із підвищення кваліфікації вчителів, що дозволить збільшити
кількість ставок викладачів.
2.10. Створення центру соціально-психологічного супроводу студентів
певних категорій (людей з обмеженими можливостями, учасників АТО).
3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
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3.1. Створення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти:
- створення центру незалежного оцінювання навчальних досягнень студента з
участю фахівців-практиків як засіб боротьби з корупційними проявами ;
- введення електронних журналів викладача та студента.
3.2. Налагодження системної роботи з фахівцями-практиками і
стейкхолдерами у проектуванні, вдосконаленні та реалізації освітніх
програм.
3.3. Залучення органів студентського самоврядування до обговорення
освітніх програм та якості їхньої реалізації.
3.4. Поєднання в освітньому процесі науки, інновацій та підвищення рівня
ефективності практичної підготовки.
3.5. Впроваджувати інноваційні освітні технології: інтерактивні та SMARTтехнології навчання. Для організації навчального процесу удосконалювати
онлайн-сервіси електронних кабінетів викладачів і студентів.
3.6. Розробка інтерактивної онлайн-платформи для вивчення думки студентів
і викладачів про найважливіші питання навчального процесу.
4. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Організація роботи із залучення до реалізації освітніх програм
грантодавців.
4.2. Розвиток ринково-орієнтованих прикладних досліджень і розробок.
4.3. Збільшення кількості спільних науково-дослідницьких проектів із
іноземними партнерами-університетами, науковими установами та
фахівцями-практиками.
4.4. Забезпечення роботи ефективної системи перевірки наукових доробків
науково-педагогічних працівників та студентів на дотримання вимог
академічної доброчесності.
4.5. Преміювання науково-педагогічних працівників за публікації у наукових
періодичних виданнях, які індексуються міжнародними наукометричними
базами даних Scopus і WebofScience.
4.6. Збільшення кількості наукових періодичних видань університету.
4.7. Створення репозитарію публікацій Університету та інформаційної
системи підтримки доброчесності.
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5. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ
БАЗИ
5.1. Раціональне й прозоре використання бюджетних та позабюджетних
коштів.
5.2. Розроблення та реалізація комплексу заходів із енергоефективності та
енергозбереження.
5.3. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури, забезпечення
здобувачам вищої освіти, науково-педагогічним та науковим працівникам
широкого доступу до світових інформаційних науково-освітніх ресурсів.
5.4. Розвивати та удосконалювати мережу Wi-Fiвсіх структурних підрозділів
університету та гуртожитків за рахунок співпраці з підприємствами, які
працюють у сфері комп’ютерних та інформаційних технологій.
5.5. Удосконалення системи інформаційної та соціальної безпеки.
5.6. Проводити модернізацію існуючих та збільшувати кількість аудиторій
обладнаних персональними комп’ютерами, відео- та мультимедійною
технікою.
5.7. Залучити інвесторів для покращення умов дозвілля та занять спортом,
будівництво спорткомплексу, модернізацї приміщень, вирішення питання
недобудованого корпусу на вул. Пластовій.
5.8. Переглянути та оптимізувати договори оренди університетських
приміщень та площ.
5.9. Налагодити претензійно-позовну роботу для стягнення боргів
(університету нанесено збитки від пропуску строків позовної давності за
останні 3 роки у сумі 65230,00 грн.) та дебіторської заборгованості.
МАЮ НАДІЮ, ЩО
УНІВЕРСИТЕТУ.
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РОЗРАХОВУЮ НА ВАШЕ РОЗУМІННЯ ТА ПІДТРИМКУ.
З ВДЯЧНІСТЮ ПРИЙМУ ВСІ ПОРАДИ ТА ЗАУВАЖЕННЯ!
Р.S. Свої пропозиції, зауваження чи запитання прошу надсилати на мій
e-mail: stavitskyioleg@ukr.net
З повагою Олег Ставицький

