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Стратегічні цілі
Відновлення рівня довіри до університету з боку громадян і входження
до ТОП‐50 кращих університетів України за основними показниками
освітньої та наукової діяльності.
Забезпечення економічногоросту ЦНТУ.
Розвиток університетської науки.
Удосконалення матеріально‐технічної бази ЦНТУ у відповідності до
вимог часу.
Прозорість діяльності і прийняття рішень з боку адміністрації.
Навчальна робота
Коригування об’єму і змісту навчальних дисциплін під конкретні
спеціальності з урахуванням поточного рівня знань студентів.
Стимулювання викладачів у залученні студентів до предметних олімпіад.
Впровадження електронного on‐lineконтролю проведення занять
викладачами.
Впровадження електронного on‐lineконтролю відвідування занять
студентами.
Створення і реалізація концепції «Дуальна освіта», як платної послуги
для підприємств.

Методична робота
1. Забезпечення 100% наповнення дисциплін в системі Moodle.
2. Стимулювання забезпечення і систематичного оновлення навчальних
курсів власними навчальними посібниками і підручниками, а також
діючими лабораторними стендами, установками.
3. Створення професійного відділу ліцензування і акредитації діяльності
університету.
Наукова робота
1. Всебічне стимулювання і підтримка участі викладачів у виконанні
бюджетних і госпдоговірних тем, грантів тощо.

2. Організація і стимулювання (за рахунок ІІ половини навантаження)
внутрішніх НДР з метою осучаснення засобів, обладнання тощо та
підвищення іміджу ЦНТУ.
3. Сприяння впровадженню оригінальних розробок викладачів і
співробітників в межах дослідно‐виробничих можливостей ЦНТУ.
4. Стимулювання винахідницької діяльності;
5. Стимулювання викладачів і співробітників до публікацій у збірниках
наукових праць категорії «А».
6. Стимулювання викладачів і співробітників у залученні студентів до
наукової роботи (у тому числі при публікації сумісних робіт і поданні
наукових робіт на конкурси);
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Організаційна робота
Впровадження повного електронного документообігу;
Організація неупередженої профорієнтаційної та вступної кампаній;
Стимулювання викладачів до стажування за кордоном;
Підвищення рівня взаємодії ЦНТУ і коледжів ЦНТУ;

Різне
1. Перебудова і ремонт кімнат гуртожитків.
2. Створення навчальних дослідно‐виробничих структур: майстерень,
меблевого цеху, СТО, навчально‐дослідної ділянки звиробництва
продукції рослинництватощо.
3. Реконструкція перезапуск бази відпочинку «Сосновий гай».

