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Центральноукраїнський національний технічний університет на поточний час
перебуває у стані стагнації та турбулентності зумовленої як зовнішніми так й внутрішніми
чинниками. Являючись наймолодшим доктором технічних наук за всю більш ніж 90-річну
історію університету, мною пройдений шлях від старшого викладача до завідувача
кафедрою. На момент обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри програмного
забезпечення, кафедра знаходилася у стані в якому зараз перебуває університет. Тому
мені прийшлось виконувати крім обов’язків завідувача кафедрою, ще й обов’язки
кризис-менеджера.
Керуючись досвідом виведення з кризи кафедри зазначу, що мною був створений
згуртований колектив, який невпинно розвивається: були залучені молоді талановиті
викладачі; сформована наукова школа, у рамках якої кількість викладачів зі ступенями
кандидата технічних наук за профілем кафедри зросла більш ніж удвічі; застосовані
сучасні SMM-підходи до агітаційної кампанії, що дозволяло робити гарні набори
студентів, й відповідно дозволило зберегти й поліпшити кадровий склад кафедри;
впроваджені найкращі світові практики викладання ІТ-дисциплін; відкриті нові
спеціальності (кібербезпека та комп’ютерні науки), актуальність яких підтверджується
високими наборами студентів на них; оновлена матеріально-технічна база; з залученням
коштів спонсорів створена сучасна IT-лабораторія у вигляді open-space коворкингу;
студенти кафедри постійно займають призові місця у різного виду профільних олімпіадах;
й таким чином кафедра займає лідируючі позиції в університеті з науки, показників
студенів, наборів, якості штату та матеріально-технічного забезпечення.
Тому своєю візією бачу, опираючись на свій досвід кризис-менеджера, будучи
обраним на посаду ректора, відновити лідируючі позиції університету з інноваційною
освітою, актуальною наукою, високою корпоративною культурою, збереженням та
примноженням професорсько-викладацького складу та постійним прагненням
досконалості.
Реалізацію візії у даній програмі представлено у вигляді визначення актуальних
викликів, які стоять перед університетом та шляхів їх подолання.

Виклик

Падіння контингенту студентів

За останні роки відбулося суттєве падіння контингенту студентів, що викликано як
зовнішніми факторами (зменшення кількості випускників шкіл та коледжів, та масовим
отриманням вищої освіти за кордоном) так й внутрішніми факторами. Пропоную наступні
шляхи подолання.
– Зміна концепції проведення агітаційної роботи. Залучення професійних фахівців з
SMM та створення колаборації кваліфікованих SMM-фахівців з числа співробітників
університету з відповідним матеріальним заохоченням. Активне просування
університету у соціальних мережах, Youtube й т.і. Використання сучасних підходів до
реклами та таргетування абітурієнтів та їх батьків.
– Інформаційна політика університету на даний час нажаль провалена, тому одним з
першочергових завдань є відновлення престижу університету, системне доведення до
громадськості інформації щодо досягнень університету, використовуючи сучасні підходи
до цього. Інформування абітурієнтів щодо високого відсотку працевлаштованих за тими
спеціальностями на яких навчалися; щодо можливості працювати під час навчання у
вільний від навчання час; можливість дуальної освіти; програм подвійних дипломів;
можливостей міжнародного обміну та стажування, підвищення рівня міжнародної
взаємодії університету.

– Входження університету до лідируючих позицій у різних рейтингах, з метою
підвищення престижу навчання у Центральноукраїнському національному технічному
університеті.
– Підвищення рівня взаємодії університету та коледжів. Участь університету у
залученні абітурієнтів для вступу у коледжі з метою подальшого навчання в університеті.
Проведення спільних заходів, інтеграція навчальних планів, спільне використання
лабораторної бази й т.і.
– Прозора процедура поселення студентів у гуртожитки. Забезпечення якісного
житлового фонду для студентів з сучасним ремонтом та енергоефективністю.
– Жорстка боротьба з корупційними проявами.

Виклик

Непрозорий розподіл ставок між кафедрами

Непрозорий розподіл ставок між кафедрами пропонується вирішити шляхом
створення онлайн-платформи, де кожний працівник університету може подивитися,
яким чином, й за якими показниками відбувається розподіл.

Виклик

Підвищення рівня науки

В університеті фактично відсутня мотивація займатися науковою діяльністю. Для
вирішення цієї проблеми пропонуються наступні кроки:
– Преміювання за публікації у виданнях, які індексуються у Scopus та Web of Science,
підвищення індексу Гірша, збірниках категорії «А», патенти, видання монографій,
підготовку призерів олімпіад та конкурсів наукових робіт тощо.
– Фінансова підтримка та стимулювання у підготовці докторів філософії та докторів
наук.
– Зменшення бюрократизації у питаннях пов’язаних з науково-дослідною діяльністю.
– Оформлення фінансових відносин виконавців держбюджетних та госпдоговірних
науково-дослідних тем у вигляді договорів, а не частини ставки викладача.
– Залучення коштів у рамках міжнародних та грантових проектів на кшталт «Горизонт
2020», з дебюрократизацією отримання оплати роботи виконавців.

Виклик

Підвищення рівня викладання та навчання

Підвищення рівня викладання та навчання пропонується реалізувати наступним
шляхом:
– Впровадження студентоорієнтованих методик навчання. Підтримка діяльності
студентського самоврядування, підтримка студентських ініціатив.
– Створення реальної системи заохочення студентів.
– Створення відкритого рейтингу усього професорсько-викладацького складу з
застосуванням процедур заохочення тих, хто очолює цей список. Тобто буде реалізована
справедлива оплата праці та стимулювання розвитку викладачів та співробітників.
– Прозора процедура отримання почесних знань з метою стимулювання підвищення
рівня викладання та зайняття науковою діяльністю.
– Фінансова підтримка та заохочення підвищення рівня викладачів (проходження
стажувань, курсів й т.і.).
– Співпраця зі стейкхолдерами, а саме з роботодавцями у сфері підвищення та
осучаснення рівня знань, які потрібні на виробництві, моніторинг актуальності професій у
регіоні й відповідно відкриття нових перспективних спеціальностей).
– Активне впровадження дуальної освіти з заохоченням роботодавців.

– Створення галузевих шкіл (на прикладі ІТ-школи, яка працює на кафедрі
кібербезпеки та програмного забезпечення. За цим зразком створення шкіл
енергетичного менеджменту, електриків, автошколи, бізнес-школи, курсів підвищення
кваліфікації держслужбовців й т.і.).
– Подальший розвиток системи дистанційної освіти; впровадження найкращих
світових практик надання освітніх послуг та викладення навчального матеріалу;
запровадження автоматизованої системи документообігу на усіх рівнях.
– Перегляд організаційної структури університету з метою підвищення якості освіти.
– Створення відділу ліцензування та акредитації діяльності університету з метою
підвищення якості цих процесів та розвантаження професорсько-викладацького складу.
Отримання усіх даних з єдиної електронної бази, а не постійне дублювання однієї й тієї ж
інформації.
– Житлове забезпечення співробітників, які вимагають поліпшення житлових умов,
як засіб заохочення.

Виклик

Незадовільний фінансовий стан та матеріально-технічна база

Системне недофінансування вищої освіти привело до таких наслідків, як
неможливість матеріально стимулювати працівників університету та його підрозділів й
застарілість матеріально-технічної бази (це відноситься, як до стану будівель університету
так й до обладнання). Пропонується залучати грантові, конкурсні, спонсорські та
бюджетні кошти; збільшити державне та регіональне замовлення, суттєве збільшити
контингент іноземних студентів; надавати платні послуги у сферах ІТ-технологій,
сільського господарства, машинобудування, енергоефективності, економіки та
управління, будівництва, для досягнення наступних цілей:
– Матеріально стимулювати працівників університету та його підрозділів.
– Продовжити ремонт корпусів університету, підпорядкованих коледжів та
гуртожитків (утеплення стін, установка металопластикових вікон, поточний ремонт
навчальних аудиторій та місць загального користування, створення за сучасними
вимогами).
– Привести гуртожиток №4 у стан гуртожитку №3.
– Відремонтувати гуртожитки № 1, 2. Створити
санаторію-профілакторію лабораторію готельного справи.

на

базі

колишнього

– Відновити бази відпочинку у м. Світловодськ та перевести її на госпрозрахунок, з
метою одержання додаткових коштів для університету.
– Кардинально осучаснити ІТ-інфраструктуру та лабораторну базу. Впровадити
вільний якісний Wi-Fi на усій території університету та структурних підрозділах.
– Матеріально заохотити співробітників, які залучають кошти та обладнання для
оновлення лабораторної бази університету.

Шановні колеги та студенти!
У разі обрання на посаду ректора Центральноукраїнського національного
технічного університету зобов’язують подолати усі виклики спираючись на
колектив університету, й вивести його у лідируючі позиції не тільки в регіоні, але
й в України, з розширенням фінансових можливостей, зростанням наборів
студентів та штатного складу працівників університету.
З повагою, Олексій Смірнов.
У разі надання пропозицій й зауважень, з вдячністю їх отримаю за наступною
адресою: Dr.SmirnovOA@gmail.com, та врахую у своїй діяльності на посаді ректора.

