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Ïðîäîâæåííÿ íà 2–3-é ñòîð.

Øàíîâí³ ñï³âðîá³òíèêè, âèêëàäà÷³
òà çäîáóâà÷³ âèùî¿ îñâ³òè!

Öüîãîð³÷íèé çâ³ò ðåêòîðà ïåðåä òðóäîâèì
êîëåêòèâîì ÊÏ² îðãàí³çîâàíî â äèñòàíö³é-
íîìó ðåæèì³ ó çâ'ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ ïîïå-
ðåäèòè áóäü-ÿê³ çàãðîçè çäîðîâ'þ  ³  æèòòþ
éîãî ÷ëåí³â.

Ïðîòÿãîì ðîêó, ùî ìèíóâ ï³ñëÿ Êîíôå-
ðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó 2019 ðîêó, Óêðà¿-
íà ïðîéøëà íèçêó âàæëèâèõ ñóñï³ëüíèõ ïîä³é,
ïîâ'ÿçàíèõ ç³ çì³íîþ ïîë³òè÷íèõ åë³ò òà ïåðå-
ôîðìàòóâàííÿì âëàäè. Â³äáóëèñÿ çì³íè ³ â
ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ òà íàóêîþ, ÿê³ ïî-
çíà÷èëèñÿ íà ôóíêö³îíóâàíí³ çàêëàä³â âèùî¿
îñâ³òè. Ïåðåä óí³âåðñèòåòàìè á³ëüø ÷³òêî
ñôîðìóëüîâàíî âèìîãè ùîäî çàòðåáóâàíîñò³
åêîíîì³êîþ òà ñóñï³ëüñòâîì ¿õ âèïóñêíèê³â ç
óðàõóâàííÿì øâèäêèõ çì³í õàðàêòåðó ³ ñòðóê-
òóðè ïðàö³.

²ç 2020 ðîêó çàïðîâàäæåíî ôîðìóëüíå
ô³íàíñóâàííÿ óí³âåðñèòåò³â. Çã³äíî ç íîâîþ
ñèñòåìîþ ô³íàíñóâàííÿ 80% áþäæåòíèõ
êîøò³â ÇÂÎ ãàðàíòîâàíî îòðèìóþòü äëÿ áàçî-
âèõ ïîòðåá, ðåøòó – çàëåæíî â³ä ïîçèö³¿ â
ì³æíàðîäíèõ ðåéòèíãàõ (QS, Times, Academic
Ranking, UniRank), ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñ-
êíèê³â, ìàñøòàáó óí³âåðñèòåòó, îáñÿãó êîøò³â,
çàëó÷åíèõ ç àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë, òîùî. Ïî-
ïðè òå, ùî ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî ó 2020 ðîö³
îòðèìàâ íàéá³ëüøå ô³íàíñóâàííÿ ç-ïîì³æ
â³ò÷èçíÿíèõ óí³âåðñèòåò³â, ðåàë³çîâàíèé ôîð-
ìóëüíèé ï³äõ³ä íå âðàõóâàâ ôàêòîðó ï³äâèùåí-
íÿ ðîçì³ð³â çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Çâàæàþ÷è íà çàçíà÷åí³ çì³íè, ï³äðîçä³ëàì óí³-
âåðñèòåòó âæå ñüîãîäí³ íåîáõ³äíî ñóòòºâî ïîñè-
ëèòè âçàºìîä³þ ç ðîáîòîäàâöÿìè äëÿ íàøèõ
âèïóñêíèê³â. Ïîñòàº çàâäàííÿ ïîãëèáëåííÿ àíà-
ë³òè÷íî¿, ïðîãíîçíî¿ ðîáîòè ùîäî ïåðñïåêòèâ
ðîçâèòêó êîæíîãî ³ç ñåêòîð³â ïðîìèñëîâîñò³ â
íîâ³é "öèôðîâ³é" åêîíîì³ö³. Â³äïîâ³ääþ íà âè-
êëèêè ñüîãîäåííÿ â óí³âåðñèòåò³ ìàþòü ñòàòè
øâèäê³ çì³íè ó ñòðóêòóð³, îáñÿãàõ, çì³ñò³ òà ÿêîñò³
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â çà âñ³ìà ñïåö³àëüíîñòÿìè é îñ-
â³òí³ìè ïðîãðàìàìè. Öèì ìàþòü îï³êóâàòèñÿ âñ³
ôàêóëüòåòè é êàôåäðè óí³âåðñèòåòó çà êîîðäèíàö³¿
ñèñòåìè âíóòð³øíüîãî çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ âèùî¿
îñâ³òè ÊÏ².

Ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó ðîçïî÷àâ ä³-
ÿëüí³ñòü äåðæàâíèé ðåãóëÿòîð – Íàö³îíàëüíå
àãåíòñòâî ³ç çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ âèùî¿ îñâ³òè
(ÍÀÇßÂÎ). Éîãî ãîëîâíèì çàâäàííÿì º ïðè-
âåäåííÿ ñòðóêòóðè é ê³ëüêîñò³ ôàõ³âö³â ç âè-
ùîþ îñâ³òîþ ó êðà¿í³ äî ¿¿ ðåàëüíèõ ïîòðåá.
Óæå ñüîãîäí³ 10 îñâ³òí³õ ïðîãðàì íàøîãî óí³-
âåðñèòåòó ïðîõîäÿòü àêðåäèòàö³þ çà íîâèìè
ïðàâèëàìè ÍÀÇßÂÎ. Íàñòóïíîãî ðîêó ïðîöå-
äóðó àêðåäèòàö³¿ áóäóòü ïðîõîäèòè äåê³ëüêà
äåñÿòê³â îñâ³òí³õ ïðîãðàì, ³ íàñàìïåðåä ïðî-
ãðàìè ï³äãîòîâêè äîêòîð³â ô³ëîñîô³¿.

Òàê³ ïðîöåñè é ïåðñïåêòèâè âèìàãàþòü â³ä
íàñ íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâíîãî îñâ³òíüîãî
ìåíåäæìåíòó íà âñ³õ ð³âíÿõ óïðàâë³ííÿ ÊÏ²:
â³ä êîæíî¿ êàôåäðè äî âñüîãî óí³âåðñèòåòó çà-
ãàëîì. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷àñó, ç ïî÷àòêó
íàâ÷àëüíîãî ðîêó ìè çä³éñíèëè çì³íè ó ñòðóê-
òóð³ óïðàâë³ííÿ íàøîãî óí³âåðñèòåòó, ïåðå-
ôîðìàòóâàâøè àäì³í³ñòðàòèâí³ ï³äðîçä³ëè,
ñóòòºâî îìîëîäèâøè âèùèé êåð³âíèé ñêëàä
ÊÏ²,  à òàêîæ ïðîäîâæèâøè äåöåíòðàë³çàö³þ
óïðàâë³ííÿ. Ïðè öüîìó îïòèì³çàö³ÿ âðàõîâóº
íåîáõ³äí³ñòü çáåðåæåííÿ ïîòóæíîãî íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó óí³âåðñèòåòó òà çà-
áåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ é ðîçâèòêó éîãî
ïðîâ³äíèõ íàóêîâèõ øê³ë.

Ó ïåðøó ÷åðãó áóëè ðîçìåæîâàí³ ôóíêö³¿
ðåêòîðà ³ ãîëîâè Â÷åíî¿ ðàäè. Íàì âäàëîñÿ
ïîáóäóâàòè âçàºìîä³þ àäì³í³ñòðàö³¿ ³ Â÷åíî¿
ðàäè çà çðàçêîì âçàºìîä³¿ âèêîíàâ÷î¿  òà çàêî-
íîäàâ÷î¿ ã³ëîê âëàäè â äåðæàâ³. Ð³øåííÿì Â÷å-
íî¿ ðàäè áóëè ñòâîðåí³ êîì³ñ³¿ çà êëþ÷îâèìè
íàïðÿìàìè ôóíêö³îíóâàííÿ ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ
Ñ³êîðñüêîãî, ÿê³ íàïðàöüîâóþòü âàæëèâ³ åêñ-
ïåðòí³ çíàííÿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî âäîñêîíà-
ëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó.

Âàæëèâèì êðîêîì ñòàëî íàïðàöþâàííÿ ³
çàòâåðäæåííÿ íèçêè íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â
ùîäî ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè âíóòð³øíüîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ âèùî¿ îñâ³òè â ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ
Ñ³êîðñüêîãî. Òàêà ñèñòåìà ñïðÿìîâàíà íà âäî-
ñêîíàëåííÿ âñ³õ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñè-
òåòó é ìàº íà ìåò³ çàáåçïå÷åííÿ âèñîêî¿ ÿêîñò³
âñ³õ ñêëàäîâèõ îñâ³òíüî-íàóêîâîãî ïðîöåñó,
â³äïîâ³äíîñò³ ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòàì, ï³äâè-
ùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íàøîãî

âèøó. Âîíà áåðå ñâ³é ïî÷àòîê ³ç âïðîâàäæåí-
íÿ ó 2005 ðîö³ ñèñòåìè êîìïëåêñíîãî ìîí³òî-
ðèíãó ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ³ äîñë³äæåí-
íÿ ïîòðåá ðîáîòîäàâö³â.

²íøèì âàæëèâèì êðîêîì óäîñêîíàëåííÿ
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ñòàëî ñòâîðåííÿ ñèñòåìè
ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ îñâ³òíüî¿ òðàºê-
òîð³¿ ñòóäåíò³â, ÿêà îõîïëþº â³ëüíèé âèá³ð äèñ-
öèïë³í, à òàêîæ çàðàõóâàííÿ ðåçóëüòàò³â íå-
ôîðìàëüíî¿ òà ³íôîðìàëüíî¿ îñâ³òè.

Ìèíóëîãî ðîêó áóëî ïðîâåäåíî òðåò³é åòàï
âíóòð³øíüîãî ñàìîàíàë³çó êàôåäð çà îñâ³òí³-
ìè ïðîãðàìàìè, ðåçóëüòàòè ÿêîãî äîçâîëèëè
çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ ñòðóêòóðí³ òà îðãàí³-
çàö³éí³ çì³íè â óí³âåðñèòåò³. Âîñåíè 2020 ðîêó
çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè íàñòóïíèé åòàï  àêðå-
äèòàö³éíîãî ñàìîàíàë³çó, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêî-
ãî ìàºìî àêòóàë³çóâàòè ïåðåë³ê îñâ³òí³õ ïðî-
ãðàì äëÿ íàñòóïíîãî ïîäàííÿ ¿õ íà àêðåäèòàö³þ
â ÍÀÇßÂÎ.

Ãëèáîêî óñâ³äîìëþþ÷è ñó÷àñí³ âèêëèêè,
ùî ïîñòàþòü ïåðåä ñèñòåìîþ âèùî¿ îñâ³òè, â
óí³âåðñèòåò³ áóëî ðîçðîáëåíî ³ çàïðîïîíîâà-
íî êîëåêòèâó íîâó Ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó. Âîíà
âðàõîâóº çëàìîïîä³áí³ çì³íè ó ñôåðàõ åêîíî-
ì³êè òà âèðîáíèöòâà, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç ôîðìó-
âàííÿì ²íäóñòð³¿ 4.0. Çâàæàþ÷è íà íàóêîâî
îá´ðóíòîâàí³ ñöåíàð³¿ ðîçâèòêó ñèñòåìè ï³ä-
ãîòîâêè ôàõ³âö³â â Óêðà¿í³, óí³âåðñèòåò îð³ºí-
òóâàâñÿ íà çàïî÷àòêóâàííÿ íîâèõ îñâ³òí³õ
ïðîãðàì, ôîðìóâàííÿ íîâèõ íàáîð³â êîìïå-
òåíòíîñòåé, ÿêèìè ïîâèíåí âîëîä³òè ôàõ³âåöü
ó ìàéáóòíüîìó. Âîäíî÷àñ óí³âåðñèòåò ïðî-
äîâæóâàâ â³äñòîþâàòè íåîáõ³äí³ñòü ãëèáîêî¿
ôóíäàìåíòàëüíî¿ ñêëàäîâî¿ â ñèñòåì³ ï³äãî-
òîâêè ñó÷àñíèõ ôàõ³âö³â.

Óïðîäîâæ çâ³òíîãî ïåð³îäó â ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ
Ñ³êîðñüêîãî ñèñòåìíî ³ ïîñë³äîâíî ñòâåðäæó-
âàëèñÿ çàñàäè äîáðî÷åñíîñò³ òà ñîö³àëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ âñ³õ ÷ëåí³â óí³âåðñèòåòñüêî¿
ãðîìàäè. Ïîïðè ñóòòºâ³ çáóðåííÿ â óêðà¿í-
ñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, óí³âåðñèòåòñüêà ãðîìàäà
çìîãëà çáåðåãòè ñòàá³ëüí³ñòü ³ çëàãîäæåí³ñòü
ðîáîòè, ïðîäåìîíñòðóâàòè çãóðòîâàí³ñòü òà
ïðèíöèïîâ³ñòü ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñòàòóòíèõ
çàâäàíü.

Звіт ректора Михайла Згуровського
про виконання Колективного договору

 Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè
"Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ³ìåí³ ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî"

çà ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2019 ð. ïî êâ³òåíü 2020 ð.

СПЕЦВИПУСК ДО КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ



Øàíîâí³ äåëåãàòè êîíôåðåíö³¿! Ïåðø
í³æ àíàë³çóâàòè âèêîíàííÿ Êîëåêòèâíîãî äîãî-
âîðó çà 2019 ð³ê çàçíà÷ó, ùî âñ³ éîãî ïóíêòè òà
Óãîäà ïðî îõîðîíó ïðàö³ â ö³ëîìó âèêîíàí³.

Ïåðøèé ðîçä³ë, ó ÿêîìó éäåòüñÿ ïðî âäîñ-
êîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ óí³âåðñèòå-
òîì, âèêîíàíî. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ
Ñ³êîðñüêîãî ñï³ëüíî ç ïðîôêîìîì ïðàö³âíèê³â
³ ñòóäåíò³â çä³éñíþâàëà ñèñòåìàòè÷íèé êîíò-
ðîëü çà ñâîº÷àñíèì äîòðèìàííÿì óìîâ Êîëåê-
òèâíîãî äîãîâîðó ç òðóäîâèì êîëåêòèâîì òà
³ç çäîáóâà÷àìè âèùî¿ îñâ³òè.

Òàê, êåð³âíèêè ôàêóëüòåò³â òà ³íñòèòóò³â
â³äçâ³òóâàëè ïåðåä ñâî¿ìè òðóäîâèìè êîëåêòè-
âàìè (êåð³âíèêè äâîõ ï³äðîçä³ë³â ó ðåæèì³ îí-
ëàéí ÷åðåç íàðîñòàííÿ ïàíäåì³¿ êîðîíàâ³-
ðóñó), à ïðîðåêòîðè – ïåðåä Â÷åíîþ ðàäîþ
óí³âåðñèòåòó.

Óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âèêëè-
êàëî çì³íè ³ ñàìî¿ ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ óí³-
âåðñèòåòîì, ùî âò³ëèëîñÿ â ¿¿ îïòèì³çàö³¿ ç îã-
ëÿäó íà õàðàêòåð íîâèõ çàâäàíü. Çîêðåìà, áóëè
ïåðåðîçïîä³ëåí³ ôóíêö³¿ ì³æ ïðîðåêòîðàìè ³
êåð³âíèêàìè àäì³í³ñòðàòèâíèõ ï³äðîçä³ë³â,
îìîëîäæåíî êåð³âíèé ñêëàä óí³âåðñèòåòó.

Ó çâåäåíîìó êîøòîðèñ³ ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ
Ñ³êîðñüêîãî òà êîøòîðèñàõ ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â áóëè ïåðåäáà÷åí³ òà ïðîô³íàíñî-
âàí³ âèòðàòè íà ðîçâèòîê ñîö³àëüíèõ îá'ºêò³â,
ãóðòîæèòê³â, áàç â³äïî÷èíêó; íà óòðèìàííÿ òà
îíîâëåííÿ àóäèòîðíîãî ôîíäó, ðîçâèòîê ìà-
òåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, íà ïðîâåäåííÿ ñîö³-
àëüíèõ âèïëàò – ó ðîçì³ð³ äî 2 % â³ä ïëàíîâî-
ãî ôîíäó çàðîá³òíî¿ ïëàòè òîùî.

Óñ³ íàêàçè ùîäî ïåðåãëÿäó òà çì³í íîðì îï-
ëàòè ïðàö³, îõîðîíè òà óìîâ ïðàö³, ðîáî÷îãî
÷àñó, â³äïî÷èíêó, ïîñàäîâèõ îêëàä³â, óìîâ
çàïðîâàäæåííÿ òà ðîçì³ð³â íàäáàâîê, äîïëàò,
ïðåì³é, âèíàãîðîä, íîðìàòèâ³â ðåéòèíãîâèõ
áàë³â âèêëàäàöüêî¿ ïðàö³, ìàòåð³àëüíî-ïîáó-
òîâîãî, ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïðàö³â-
íèê³â óí³âåðñèòåòó àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîãîäæóâà-
ëà ç ïðîôêîìîì.

Äîòðèìóþ÷èñü òðàäèö³é ïðîçîðîñò³ ô³-
íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðî íàäõîäæåííÿ òà âè-
êîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ ³ ïîçàáþäæåòíèõ
êîøò³â óí³âåðñèòåòó éøëà ìîâà íà çàñ³äàííÿõ
Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ³ Â÷åíî¿ ðàä, äàí³ ô³íàíñî-
âî¿ çâ³òíîñò³ ðåãóëÿðíî ïóáë³êóâàëèñÿ â ãàçåò³
"Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê" òà ðîçì³ùóâàëèñÿ íà
ñàéò³ óí³âåðñèòåòó.

Íîðìè áàëüíîãî îö³íþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ íà-
óêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â áóëè îíîâëåí³
é ïîãîäæåí³ ç ïðîôêîìîì.

Ïðîäîâæóâàëîñÿ ñèñòåìíå âèêîíàííÿ Àí-
òèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè óí³âåðñèòåòó. Óñ³ êå-
ð³âíèêè ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî, ÿê³ º ñó-
á'ºêòàìè äåêëàðóâàííÿ, ÿê ïðè ïðèçíà÷åíí³ íà
ïîñàäè, òàê ³ ï³ä ÷àñ ùîð³÷íî¿ êàìïàí³¿ ç äå-
êëàðóâàííÿ, â÷àñíî ïîäàëè é îïðèëþäíèëè
äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè.

Óñ³ ïóíêòè äðóãîãî ðîçä³ëó ùîäî óêëàäàí-
íÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó, îïëàòè òà íîðìóâàí-
íÿ ïðàö³, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ïðàö³âíèê³â óí³-
âåðñèòåòó âèêîíàíî.

Óñ³ êîíòðàêòè ç ïðàö³âíèêàìè óêëàäàëèñÿ
íà ï³äñòàâ³ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, à ó âèïàä-
êó çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ êîíòðàêòó ç íàóêî-
âî-ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêîì éîãî ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ çä³éñíþâàëîñÿ íà êîíêóðñí³é
îñíîâ³ àáî ÷åðåç ïðîäîâæåííÿ êîíòðàêòó â
ìåæàõ òåðì³íó êîíêóðñíîãî îáðàííÿ ç óðà-
õóâàííÿì ðåçóëüòàò³â çâ³òó íàóêîâî-ïåäàãî-
ã³÷íîãî ïðàö³âíèêà òà ðåêîìåíäàö³é êàôåäðè.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ óí³âåðñèòåòó âæèâàëà âñ³õ
ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè òà ñòèïåíä³¿ ïðàö³âíèêàì ³ ñòó-
äåíòàì óí³âåðñèòåòó ó âñòàíîâëåí³ çàêîíîäàâ-
ñòâîì òà Êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì ñòðîêè.
Ïðîôåñ³éíà ðîáîòà äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè
³ ô³íàíñ³â äîçâîëèëà â ëþòîìó öüîãî ðîêó
óíèêíóòè çàòðèìêè ç âèïëàòîþ çàðïëàò ³ ñòè-
ïåíä³é, ÿêà íå îìèíóëà áàãàòî ³íøèõ óí³âåð-
ñèòåò³â Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ä³þ-
÷èõ ïîëîæåíü â óí³âåðñèòåò³ òà Êîëåêòèâíîãî
äîãîâîðó ó 2019 ðîö³ áóëî âèïëà÷åíî:

– ì³ñÿ÷íèõ ³ êâàðòàëüíèõ ïðåì³é òà ïðåì³é
äî þâ³ëåéíèõ äàò – 18,9 ìëí ãðí;

– ùîð³÷íî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ïåäàãîã³÷-
íèì ïðàö³âíèêàì – 1,1 ìëí ãðí;

– äîïîìîãè íà îçäîðîâëåííÿ – 40,1 ìëí ãðí.
Ïîðÿäîê íàäàííÿ â³äïóñòîê ïðàö³âíèêàì

óí³âåðñèòåòó â³äïîâ³äàâ ÷èííîìó çàêîíîäàâ-
ñòâó òà â³äïîâ³äíèì ïîëîæåííÿì Êîëåêòèâíîãî
äîãîâîðó.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ óí³âåðñèòåòó ïðîòÿãîì ðîêó
ðåàë³çîâóâàëà êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî çàáåç-
ïå÷åííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó íà òåðèòîð³¿
óí³âåðñèòåòó. Çîêðåìà, çàîõî÷óâàëàñÿ ðîáî-
òà øòàáó ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ç îõîðîíè
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ï³äòðèìóâàëàñÿ âçàº-
ìîä³ÿ ç îðãàíàìè ïîë³ö³¿. Ùîá çàáåçïå÷èòè
áåçïå÷í³ óìîâè ïðàö³, çáåðåæåííÿ ìàéíà óí³-
âåðñèòåòó, ïðàö³âíèê³â ³ ñòóäåíò³â, ïðîäîâæó-
âàëàñÿ ðîáîòà ç óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ïåðå-
ïóñêíîãî ðåæèìó â íàâ÷àëüíèõ êîðïóñàõ.
Ïðîòÿãîì 2019 ðîêó íà òåðèòîð³¿ óí³âåðñèòå-
òó áóëî âñòàíîâëåíî 23 êàìåðè â³äåîñïîñòå-
ðåæåííÿ. Çàãàëîì íà ñüîãîäí³ óñï³øíî ïðà-
öþº 117 êàìåð.

Ïóíêòè òðåòüîãî ðîçä³ëó, â ÿêîìó éäåòü-
ñÿ ïðî îõîðîíó ïðàö³ òà çäîðîâ'ÿ, â ö³ëîìó âè-
êîíàí³. Çîêðåìà, ó âñ³õ ï³äðîçä³ëàõ óí³âåðñè-
òåòó áóëî çàïðîâàäæåíî êîìïëåêñí³ çàõîäè ç
ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³.

Ñâîº÷àñíî ïðîâîäèëîñÿ íàâ÷àííÿ ç îõîðî-
íè ïðàö³ â³äïîâ³äàëüíèõ çà ñòàí îõîðîíè ïðàö³
ó ï³äðîçä³ëàõ â³äïîâ³äíî äî íîðìàòèâíèõ äî-
êóìåíò³â.

Áóëî çä³éñíåíî ïåðåâ³ðêó çíàíü ÷èííèõ çà-
êîíîäàâ÷èõ àêò³â ³ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ó
ïðàö³âíèê³â óí³âåðñèòåòó, çàéíÿòèõ íà ðîáî-
òàõ ç ï³äâèùåíîþ íåáåçïåêîþ. Êð³ì òîãî, ïðî-

âåäåíî 1867 âñòóïíèõ ³íñòðóêòàæ³â ³ç ïðàö³â-
íèêàìè, ïðèéíÿòèìè íà ðîáîòó â ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ
Ñ³êîðñüêîãî. Ó ðåçóëüòàò³ âæèòèõ çàõîä³â òîð³ê
â óí³âåðñèòåò³ íå çàðåºñòðîâàíî âèïàäê³â òðà-
âìàòèçìó, ïîâ'ÿçàíèõ ç âèðîáíèöòâîì, òà
çíà÷íî çíèæåíî òðàâìàòèçì ó íåâèðîáíè÷³é
ñôåð³.

Ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó êîðïóñè òà
ãóðòîæèòêè óí³âåðñèòåòó çàáåçïå÷óâàëèñÿ
ïåðâèííèìè çàñîáàìè ïîæåæîãàñ³ííÿ òà
ïðîòèïîæåæíèìè ïðèëàäàìè, ÿê³ â³äïîâ³äà-
þòü òåõí³÷íèì âèìîãàì. Íà ïðîòèïîæåæí³
çàõîäè ïðîòÿãîì 2019 ðîêó áóëî âèä³ëåíî
482 òèñ. ãðí.

Ó õîëîäíèé ïåð³îä ðîêó çàáåçïå÷óâàâñÿ
íîðìàòèâíèé òåïëîâèé ðåæèì ó íàâ÷àëüíèõ
êîðïóñàõ ³ ãóðòîæèòêàõ. Äëÿ öüîãî áóëî
çá³ëüøåíî ñïîæèâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà
18,6 % ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì. Îäíî-
÷àñíî âèêîíóâàëèñÿ â³äïîâ³äí³ çàõîäè, çî-
êðåìà ³ç çàëó÷åííÿì êîøò³â ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â, ùîäî åíåðãîçáåðåæåííÿ, çáåðå-
æåííÿ òåïëà òà ñâîº÷àñíîãî ðîçðàõóíêó çà
ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿.

Çîáîâ'ÿçàííÿ ÷åòâåðòîãî ðîçä³ëó, ïðèñâÿ-
÷åíîãî ñîö³àëüíîìó ñòðàõóâàííþ, ìåäè÷íî-
ìó îáñëóãîâóâàííþ, îðãàí³çàö³¿ ñàíàòîðíî-
êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ ³ â³äïî÷èíêó, âèêîíàíî
ïîâí³ñòþ. Çîêðåìà, óòðèìóâàëèñÿ â íàëåæíî-
ìó ñòàí³ áàçè â³äïî÷èíêó "Ìàÿê", "Ïîë³-
òåõí³ê", "Ñîñíîâèé". Ñï³âðîá³òíèêè òà ÷ëåíè
¿õ ñ³ìåé ìàëè ð³âí³ ìîæëèâîñò³ ïðèäáàòè ïó-
ò³âêè íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ ³ áåç îáìåæåíü. Òàê,
ó 2019 ðîö³ 1629 ïðàö³âíèê³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé,
à òàêîæ 325 ñòóäåíò³â â³äïî÷èëè íà îçäîðîâ-
÷èõ áàçàõ óí³âåðñèòåòó. Äîõîäè ç óñ³õ áàç
â³äïî÷èíêó çá³ëüøèëèñÿ íà 26 % òà ñêëàëè
8,02 ìëí ãðí. Ðàçîì ç òèì, íà ðîçâèòîê áàç ñêå-
ðîâàíî ïîíàä 1 ìëí ãðí çàðîáëåíèõ îçäîðîâ-
÷èìè ï³äðîçä³ëàìè ó ìèíóëîìó ðîö³ êîøò³â.
Ïðè öüîìó ö³íà ïóò³âêè çàëèøèëàñü íà ð³âí³
îäí³º¿ ç íàéíèæ÷èõ ñåðåä îçäîðîâ÷èõ ï³ä-
ðîçä³ë³â ÇÂÎ Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ì³æ ïðîôêîìîì òà
àäì³í³ñòðàö³ºþ óí³âåðñèòåòó ³ ç ìåòîþ ôîðìó-
âàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ é â³äíîâëåí-
íÿ ô³çè÷íî¿ ïðàöåçäàòíîñò³ ïðàö³âíèêàì òà ¿õ
ä³òÿì, ÷ëåíàì çá³ðíèõ êîìàíä ïðàö³âíèê³â ÊÏ²
³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî íàäàâàëèñÿ ï³ëüãîâ³ òà
áåçîïëàòí³ ïîñëóãè Öåíòðó ô³çè÷íîãî âèõî-
âàííÿ ³ ñïîðòó. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà
Öåíòðó óòðèìóâàëàñü çà ðàõóíîê íàäàííÿ
ïëàòíèõ ïîñëóã ô³çè÷íèì òà þðèäè÷íèì îñî-
áàì, çà ùî ó 2019 ðîö³ áóëî îòðèìàíî íàäõî-
äæåíü ó ñóì³ 5,3 ìëí ãðí.

Ï'ÿòèé ðîçä³ë, ó ÿêîìó éäåòüñÿ ïðî óìî-
âè ïðàö³ é ïîáóòó æ³íîê, íàäàííÿ ¿ì äîïîìî-
ãè ó âèõîâàíí³ ä³òåé, òàêîæ âèêîíàíî ïîâí³ñòþ.
Ïðîòÿãîì ðîêó ä³ÿâ "ãíó÷êèé" ðåæèì ðîáî-
÷îãî ÷àñó äëÿ æ³íîê, ÿê³ ìàþòü ä³òåé äîøê³ëü-
íîãî òà ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó, çà ¿õ çàÿ-
âàìè òà çà çãîäîþ êåð³âíèêà ³ ãîëîâè
ïðîôáþðî ï³äðîçä³ëó.
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Ïóíêòè øîñòîãî ðîçä³ëó, ïðèñâÿ÷åíî-
ãî æèòëîâî-ïîáóòîâèì óìîâàì, îðãàí³-

çàö³¿ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà çàáåçïå÷åí-
íþ êóëüòóðíèõ ïîòðåá ïðàö³âíèê³â, âèêîíàíî
ïîâí³ñòþ. Íà ñüîãîäí³ ïðîäîâæóºòüñÿ ñï³âïðà-
öÿ ç ³íâåñòîðàìè ùîäî ñïîðóäæåííÿ íîâîãî
æèòëà äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñü-
êîãî. Âåäåòüñÿ ðåºñòð ïðàö³âíèê³â óí³âåðñèòå-
òó, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ
òà ïåðåáóâàþòü íà äåðæàâíîìó êâàðòèðíîìó
îáë³êó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿.

Çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíîãî ãðîìàäñüêîãî õàð÷ó-
âàííÿ áóëî íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³ ó àäì³í³ñò-
ðàö³¿ òà ïðîôêîìó óí³âåðñèòåòó òà ãðîìàäñü-
êî¿ êîì³ñ³¿ ç õàð÷óâàííÿ.

Çä³éñíþâàëèñÿ çàõîäè ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿
ïàðêîâî¿ çîíè ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî, îíîâ-
ëþâàëàñü ñèñòåìà çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òåðè-
òîð³¿ óí³âåðñèòåòó. Âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó áóëî
îðãàí³çîâàíî ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íèé ïðîºêò
"Ïîñàäè äåðåâî", ó ìåæàõ ÿêîãî áóëî âèñàäæå-
íî ïîíàä 200 ñàäæàíö³â ó ïàðêó òà íà òåðèòîð³¿
êàìïóñó.

Ïîâí³ñòþ âèêîíàíî ñüîìèé ðîçä³ë äîãîâîðó,
â ÿêîìó éøëîñÿ ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîâèõ ãà-
ðàíò³é ïðîôêîìó òà ïðîôñï³ëêîâîìó àêòèâó.
Öå ñòîñóºòüñÿ íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèáîðíèì
ïðàö³âíèêàì ïðîôñï³ëêè âèêîíóâàòè îáîâ'ÿç-
êè â ðîáî÷èé ÷àñ, áåçîïëàòíî êîðèñòóâàòèñÿ
àâòîòðàíñïîðòîì, çàñîáàìè çâ'ÿçêó, ðîçìíî-
æóâàëüíîþ òåõí³êîþ, ïðèì³ùåííÿìè. Ïðåä-
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Çà âèíÿòêîâèõ îáñòàâèí, ùî ñêëàëèñÿ â êðà¿í³
âíàñë³äîê îðãàí³çàö³¿ ïðîòèä³¿ ïîøèðåííþ êîðî-
íàâ³ðóñó, öüîãîð³÷í³ çâ³òè ïðîâîäÿòüñÿ â äèñ-
òàíö³éí³é ôîðì³. Ïðîòå ðîáîòà òà ôóíêö³îíóâàí-
íÿ óí³âåðñèòåòó çä³éñíþþòüñÿ ó øòàòíîìó, õî÷à
é âèäîçì³íåíîìó, âèãëÿä³. Âèêëàäà÷³ ïðîäîâæó-
þòü íàâ÷àòè, âäîñêîíàëþþòü ñâî¿ äèñòàíö³éí³
êóðñè òà çàïðîâàäæóþòü íîâ³ ôîðìè â³ääàëåíîãî
êîíòðîëþ.

Ç îãëÿäó íà ïîòî÷íó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó
ñèòóàö³þ, 2019 ð³ê òà îñîáëèâî ïî÷àòîê ðîêó
2020-ãî âèÿâèëèñÿ äîâîë³ íàïðóæåíèìè. Îíîâ-
ëåííÿ óðÿäó íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ 2019 ðîêó íåãà-
òèâíî ïîçíà÷èëîñÿ íà çàêîíîäàâ÷èõ ³í³ö³àòèâàõ
ùîäî ðåãóëþâàííÿ òðóäîâèõ âçàºìîâ³äíîñèí òà
ïðîôñï³ëêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî áóëî ï³äãîòîâëå-
íî ³ ñõâàëåíî. Î÷åâèäíà íåêîìïåòåíòí³ñòü òà
ïîñï³õ ó ïðåäñòàâëåíí³ ö³ëî¿ íèçêè "íîâèõ" çà-
êîíîïðîºêò³â ïðî ïðàöþ âèêëèêàëè ïîòóæíèé
ñïðîòèâ íàö³îíàëüíèõ ïðîôñï³ëîê ð³çíèõ ãàëó-
çåé òà ð³âí³â, Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³, à
òàêîæ çàêîðäîííèõ îðãàí³çàö³é. Ïðàâî ðîáîòî-
äàâöÿ çâ³ëüíèòè ïðàö³âíèêà ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè
(áåç áóäü-ÿêèõ îá´ðóíòîâàíèõ ïðè÷èí) àáî áóäü-
ÿêîãî ÷àñó ðîç³ðâàòè êîðîòêîñòðîêîâèé òðóäî-
âèé äîãîâ³ð, ïîïåðåäèâøè ïðàö³âíèêà ïðî öå çà
3 êàëåíäàðí³ äí³; ìîæëèâ³ñòü óêëàäàòè òðóäîâ³
äîãîâîðè ç íåô³êñîâàíèì ðîáî÷èì ÷àñîì;
â³äñóòí³ñòü çàáîðîíè íà çâ³ëüíåííÿ îäèíîêèõ

ìàòåð³â; çàïðîâàäæåííÿ äîïëàòè çà ïîíàäíîð-
ìîâó ðîáîòó, ó ñâÿòêîâ³ òà âèõ³äí³ äí³ â ðîçì³ð³
20%, à íå â ïîäâ³éíîìó, ÿê äîòåïåð; íåîáìåæå-
íå çàñòîñóâàííÿ ïîíàäíîðìîâèõ ðîá³ò; ñêàñó-
âàííÿ îêðåìèõ âèä³â â³äïóñòîê; ñêàñóâàííÿ ãà-
ðàíò³é ùîäî âèõ³äíèõ äí³â; âñòàíîâëåííÿ
ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íèæ÷å â³ä
ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàò-
íèõ îñ³á – îñü äàëåêî íå âè÷åðïíèé ïåðåë³ê ïðî-
ïîçèö³é, ÿêèìè óðÿä õîò³â "ïîêðàùèòè" æèòòÿ
ïðàöþþ÷èõ óêðà¿íö³â. Áåçïðåöåäåíòíèé òèñê,
Ïðîôñï³ëêîâå â³÷å òà "Õâèëÿ ãí³âó", ùî ïðîêî-
òèëàñÿ  óñ³ìà îáëàñíèìè öåíòðàìè Óêðà¿íè òà
ñòîëèöåþ, ñòàëè ïðè÷èíîþ ñïî÷àòêó â³äòåðì³-
íóâàííÿ ðîçãëÿäó, à çãîäîì ³ â³äêëèêàííÿ çàêî-
íîïðîºêò³â ÿê òàêèõ, ùî íå ñïðèéìàþòüñÿ ñóñ-
ï³ëüñòâîì ³ íå ìàþòü î÷åâèäíîãî åêîíîì³÷íîãî
ï³ä´ðóíòÿ.

²íøèì íåïðèºìíèì ñþðïðèçîì íà ïî÷àòêó
íîâîãî ðîêó ñòàëî ïðèçóïèíåííÿ ä³¿ Ïîñòàíîâè
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 822 "Ïðî îïëàòó
ïðàö³ ïåäàãîã³÷íèõ, íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ òà íà-
óêîâèõ ïðàö³âíèê³â çàêëàä³â ³ óñòàíîâ îñâ³òè ³ íà-
óêè", ÿêà é íå âñòèãëà âñòóïèòè â ñèëó. Íèí³ ïî-
íîâëåííÿ ä³¿ ïîñòàíîâè çàïëàíîâàíå íà 1ñ³÷íÿ
2021 ðîêó, ïðîòå âæå çàðàç º î÷åâèäíèì, ùî ðåà-
ë³çàö³ÿ ãàðàíò³é ïðàö³âíèê³â îñâ³òè íà ã³äíèé
ðîçì³ð îïëàòè ïðàö³ ç óðàõóâàííÿì ñó÷àñíèõ
ðåàë³é íå çä³éñíèòüñÿ. ×åðãîâà êðèçà – ÷åðãîâå
óð³çàííÿ âèäàòê³â íà îñâ³òó.

Ö³ îáñòàâèíè ³ º ïðè÷èíîþ, ÷îìó ïðîôêîì
ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî çíà÷íó ÷àñòèíó ñâî-
ãî ÷àñó ïðèä³ëÿº â³äñòîþâàííþ ïîçèö³¿ ïðà-
ö³âíèê³â óí³âåðñèòåòó â îðãàíàõ äåðæàâíî¿
âëàäè òà íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³. 29 æîâòíÿ
á³ëÿ ñò³í Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç³áðàëîñÿ ïîíàä
20 òèñÿ÷ îñâ³òÿí ï³ä îðóäîþ ÊÌÎÏÏ³ÍÓ ç âè-
ìîãîþ â³äêëèêàòè çàêîíîïðîºêòè ïðî íîâ³
êðèòåð³¿ ô³íàíñóâàííÿ âèùî¿ øêîëè. Ñîë³äàð-
íó ï³äòðèìêó àêö³¿ íàäàëè îñâ³òÿíè âñ³º¿ êðà¿-
íè, ³ öå äîçâîëèëî íàì óñ³ì âïåâíåíî òà øâèä-
êî äîñÿãòè ïîñòàâëåíî¿ ìåòè.

Íàòîì³ñòü ïðèøâèäøåíèìè òåìïàìè, áåç
óðàõóâàííÿ ïîçèö³é òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â, óðÿä
çàïðîâàäèâ "ôîðìóëüíèé" ï³äõ³ä ó ô³íàíñó-
âàíí³ çàêëàä³â âèùî¿ îñâ³òè. Ïðè÷îìó ö³ºþ
ôîðìóëîþ â³í ïðèâ'ÿçàâ âèäàòêè íà óòðèìàí-
íÿ êîðïóñ³â, ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿ óí³âåðñè-
òåò³â, òåïëî â ïðèì³ùåííÿõ óçèìêó äî äîñÿã-
íåíü âèø³â ó íàóö³ òà ïóáë³êàö³éíî¿ àêòèâíîñò³.
Àëå æ àäì³í³ñòðàòèâí³ áóä³âë³ îðãàí³â äåðæàâ-
íî¿ òà ì³ñöåâî¿ âëàäè óòðèìóþòüñÿ çà îêðåìè-
ìè ñòàòòÿìè áþäæåò³â ³ íå çàëåæàòü â³ä ïîçèö³¿
êðà¿íè àáî ì³ñöÿ â ì³æíàðîäíèõ ðåéòèíãàõ!
Óò³ì, ÿê ³ çàðïëàòè ÷èíîâíèê³â… Â³ä íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ìîæíà âèìàãàòè
ðåéòèíãîâèõ ïóáë³êàö³é, à áàçîâå ô³íàíñóâàí-
íÿ íàóêè ïðè öüîìó íå çä³éñíþâàòè – òàê³ óê-
ðà¿íñüê³ ³ííîâàö³¿.

ñòàâíèêè ïðîôñï³ëêè º ÷ëåíàìè ð³çíîìàí³òíèõ
ðàä, ¿õ çàëó÷àëè äî ðîáîòè âñ³õ êîì³ñ³é, çîêðå-
ìà áþäæåòíî¿, îðåíäíî¿, îçäîðîâ÷î¿, òåíäåð-
íî¿, êîì³ñ³¿ ç äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ òà ³íøèõ.

Áóäü-ÿê³ çì³íè óìîâ òðóäîâîãî äîãîâîðó, îï-
ëàòè ïðàö³, ïðèòÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ º ÷ëåíàìè âè-
áîðíèõ ïðîôñï³ëêîâèõ îðãàí³â, çä³éñíþâàëèñÿ
ëèøå çà ïîïåðåäíüîþ çãîäîþ âèáîðíîãî îðãà-
íó, ÷ëåíîì ÿêîãî âîíè º.

Âîñüìèé ðîçä³ë, ÿêèé ïðèñâÿ÷åíî ðîçïîä³-
ëó ïîâíîâàæåíü ì³æ àäì³í³ñòðàö³ºþ, ïðîô-
ñï³ëêàìè òà òðóäîâèì êîëåêòèâîì, âèêîíàíî
ïîâí³ñòþ. Êåð³âíèêè âñ³õ ð³âí³â â³äçâ³òóâàëè
ïåðåä ñâî¿ìè êîëåêòèâàìè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ
êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó òà çàòâåðäèëè êîëåê-
òèâí³ óãîäè íà íîâèé òåðì³í. Óñ³ äîãîâîðè
ï³äðîçä³ë³â áóëî óêëàäåíî ó âèçíà÷åíèé òåðì³í
³ â³äïîâ³äíèì ÷èíîì çàðåºñòðîâàíî ó ïðîô-
ñï³ëêîâîìó êîì³òåò³ ñï³âðîá³òíèê³â ÊÏ².

Êîëåêòèâíó óãîäó ì³æ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà
ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì ñòóäåíò³â íà 2019 ð³ê
òàêîæ âèêîíàíî. Óí³âåðñèòåò âèä³ëÿâ ñòóäåíòñü-
êèì îðãàí³çàö³ÿì íåîáõ³äí³ ïðèì³ùåííÿ ç îá-
ëàäíàííÿì òà çâ'ÿçêîì äëÿ ¿õ ðîáîòè. Ïðåäñòàâ-
íèêè ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó ñòóäåíò³â òà
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ áðàëè
ó÷àñòü ó ðîáîò³ âñ³õ êîì³ñ³é, ÿê³ ðîçãëÿäàëè ñòó-
äåíòñüê³ ïèòàííÿ.

Êð³ì òîãî, àäì³í³ñòðàö³ÿ óí³âåðñèòåòó, êåð³-
âíèêè ôàêóëüòåò³â òà ³íñòèòóò³â îñîáëèâó óâà-

ãó ïðèä³ëÿëè ïîêðàùåííþ íàâ÷àëüíî¿, íàóêî-
âî-äîñë³äíî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîë³-
ïøåííþ æèòëîâî-ïîáóòîâèõ óìîâ, îðãàí³çàö³¿
äîçâ³ëëÿ ñòóäåíò³â, ðîçâèòêó ìàòåð³àëüíî¿ áàçè
îá'ºêò³â êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ñïîðòèâí³é ðîáîò³
òà îçäîðîâëåííþ ñòóäåíò³â.

Ùîäî âèêîíàííÿ çàâäàíü Óãîäè ç îõîðîíè
ïðàö³, òî ¿¿ òàêîæ âèêîíàíî ïîâí³ñòþ. Âåëèêà
óâàãà ïðèä³ëÿëàñÿ ñòâîðåííþ áåçïå÷íèõ óìîâ
ïðàö³ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöå-
ñó, ðåàë³çàö³¿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ïðàö³â-
íèê³â íà îõîðîíó ¿õ çäîðîâ'ÿ ³ æèòòÿ.

Òîæ óçàãàëüíþþ÷è, ìîæíà êîíñòàòóâàòè,
ùî Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð ì³æ àäì³í³ñòðàö³ºþ
óí³âåðñèòåòó, ïðîôñï³ëêîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè
ïðàö³âíèê³â ³ ñòóäåíò³â ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîð-
ñüêîãî çà 2019 ð³ê âèêîíàíî. Íîâ³ çàâäàííÿ,
ñôîðìóëüîâàí³ ó ïðîºêò³ Êîëåêòèâíîãî äî-
ãîâîðó íà 2020 ð³ê, îïðèëþäíåíîìó â óí³-
âåðñèòåòñüê³é ãàçåò³. Õî÷ó âèñëîâèòè âïåâ-
íåí³ñòü ó òîìó, ùî, ÿê ³ â ïîïåðåäí³ ðîêè,
âîíè áóäóòü âèêîíàí³. Çàïîðóêîþ º çëàãîäæå-
íà òâîð÷à ðîáîòà âñüîãî êîëåêòèâó, âçàºìî-
ðîçóì³ííÿ òà âçàºìíà ï³äòðèìêà âñ³õ ÷ëåí³â
óí³âåðñèòåòñüêî¿ ðîäèíè.

Øàíîâí³ êîëåãè, ñï³ëüíèìè çëàãîäæåíèìè
ä³ÿìè íàø êîëåêòèâ ã³äíî ïîäîëàº íîâ³ âèêëè-
êè ³ ç íîâèìè äîñÿãíåííÿìè ïðîéäå íàñòóïíèé
åòàï ñâîãî ðîçâèòêó. Áàæàþ ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ,
íàòõíåííÿ é óñï³õ³â ó ðîáîò³.

Äÿêóþ çà óâàãó!

32 êâ ³òíÿ  2020  ð .

Ç à ê ³ í ÷ å í í ÿ  í à  4- é  ñ ò î ð .



Ó çâ'ÿçêó ç ñóòòºâîþ îïòèì³çàö³þ ïðîãðàì
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà êàôåäðàõ òà â³äïîâ³äíîþ
àêðåäèòàö³ºþ, ùî áóäå ïðîâåäåíà íåçàëåæíèì
Íàö³îíàëüíèì àãåíòñòâîì ³ç çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³
âèùî¿ îñâ³òè, ïðîôêîì â³äñë³äêîâóâàòèìå íå-
óõèëüíå äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà òà ñîö³àëüíî¿
ñïðàâåäëèâîñò³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ñêîðî÷åí-
íÿ ñï³âðîá³òíèê³â àáî ïåðåâåäåííÿ ¿õ íà íåïîâí³
ñòàâêè. Ïðàêòèêà, êîëè äåÿê³ êàôåäðè, ³íêîëè ï³ä
òèñêîì, éäóòü íà ð³âíîì³ðíå çíèæåííÿ ñòàâîê
óñ³ì ïðàö³âíèêàì íåçàëåæíî â³ä ¿õí³õ ïîêàçíèê³â
ä³ÿëüíîñò³, ïîâèííà â³ä³éòè ó ìèíóëå. Îñîáëèâó
óâàãó ñë³ä ïðèä³ëèòè êîíòðîëþ çà çáåðåæåííÿì
ìîëîä³ òà íàéá³ëüø ðåéòèíãîâèõ çà ì³í³ñòåðñüêè-
ìè êðèòåð³ÿìè âèêëàäà÷³â íà ïîâíèõ ñòàâêàõ ïî-
ñàäîâèõ îêëàä³â ÍÏÏ.

Çà áàãàòîð³÷íîþ òðàäèö³ºþ, êîëäîãîâ³ðíà êàì-
ïàí³ÿ ïî÷àëàñÿ â óí³âåðñèòåò³ íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ,
êîëè áóëî ñòâîðåíî êîì³ñ³þ äëÿ ïåðåâ³ðêè âèêî-
íàííÿ ä³þ÷îãî òà óêëàäåííÿ íîâîãî Êîëåêòèâ-
íîãî äîãîâîðó. Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ óâ³éøëè 20
ïðåäñòàâíèê³â àäì³í³ñòðàö³¿ òà ïðîôñï³ëêîâèõ êîì³-
òåò³â ïðàö³âíèê³â ³ ñòóäåíò³â. Ïðàêòèêó äåöåíòðà-
ë³çîâàíèõ äîìîâëåíîñòåé áóëî çáåðåæåíî ³ ïðè
êîëäîãîâ³ðí³é êàìïàí³¿ íà ôàêóëüòåòàõ, ó íàâ÷àëü-
íî-íàóêîâèõ ³íñòèòóòàõ òà ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-
ëàõ. Êîíôåðåíö³¿ òà çáîðè òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â
â³äáóëèñÿ íà âñ³õ ôàêóëüòåòàõ/³íñòèòóòàõ, îêð³ì
ÌÌ² òà ÏÁÔ, äå ¿õ â³äòåðì³íîâàíî ÷åðåç çàïðî-
âàäæåííÿ êàðàíòèíó.

Öüîãîð³÷í³ çâ³òè ïðîðåêòîð³â ³ ãîëîâíîãî áóõ-
ãàëòåðà áóëè ðîçãëÿíóò³ òà ñõâàëåí³ íà çàñ³äàííÿõ
Â÷åíî¿ ðàäè óí³âåðñèòåòó â ñ³÷í³-áåðåçí³. Òàêèì
÷èíîì, á³ëüø³ñòü êåð³âíèê³â ï³äðîçä³ë³â óí³âåðñè-
òåòó â³äçâ³òóâàëè ïðî ñâîþ ðîáîòó çà ð³ê, ÿê òîãî
âèìàãàº ÷èííå çàêîíîäàâñòâî.

Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè âèêîíàííÿ ïîëîæåíü
êîëåêòèâíèõ äîãîâîð³â ï³äðîçä³ë³â òà çàãàëüíî-
óí³âåðñèòåòñüêîãî Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó, ìîæ-
íà êîíñòàòóâàòè, ùî ¿õ ðîçä³ëè â ö³ëîìó âèêîíàí³,
ïðî ùî ñâ³ä÷àòü â³äïîâ³äí³ àêòè, ï³äïèñàí³ ïðåä-
ñòàâíèêàìè àäì³í³ñòðàòèâíî¿ òà ïðîôñï³ëêîâî¿
ñòîð³í. Óãîäà ç îõîðîíè ïðàö³ âèêîíàíà â ö³ëîìó,
îêð³ì ïóíêòó 9, ùî ñòîñóºòüñÿ ðåìîíò³â òóàëåò³â
ó íàâ÷àëüíîìó êîðïóñ³ ¹22. Öåé ïóíêò ïåðå-
íåñåíî äî Óãîäè ç îõîðîíè ïðàö³ íà íàñòóïíèé
ïåð³îä.

Ô³íàíñóâàííÿ óí³âåðñèòåòó çà çàõèùåíèìè
ñòàòòÿìè ó 2019 ðîö³ áóëî ñòàá³ëüíèì, îêðåì³
ï³äðîçä³ëè ïîë³ïøèëè ñâî¿ ïîêàçíèêè íàäõîä-
æåííÿ ïî ñïåöôîíäó. Çàðîá³òíà ïëàòà âèïëà÷ó-
âàëàñÿ ñâîº÷àñíî ³ â ïîâíîìó îáñÿç³. Â³äïîâ³ä-
íî äî Ïîëîæåííÿ âèïëà÷óâàëèñÿ íàäáàâêè çà
íàóêîâ³ ñòóïåí³ òà â÷åí³ çâàííÿ, à òàêîæ çà âèñ-
ëóãó ðîê³â.

Ñòàòóòíó ä³ÿëüí³ñòü ïðîôêîìó âïðîäîâæ îñ-
òàííüîãî ðîêó áóëî ñïðÿìîâàíî íà ðåàë³çàö³þ
çàõîä³â ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, ñîö³àëüíîãî òà
ïðàâîâîãî çàõèñòó, ïðåäñòàâëåííÿ ³íòåðåñ³â ïðà-
ö³âíèê³â ó êîì³ñ³ÿõ òà ðàäàõ óí³âåðñèòåòó, îðãàí³-
çàö³þ êóëüòóðíî-ìàñîâèõ òà ñïîðòèâíî-ìàñîâèõ

çàõîä³â ³, çâè÷àéíî æ, îçäîðîâëåííÿ ñï³âðîá³ò-
íèê³â ³ ÷ëåí³â ¿õ ðîäèí. Öå º îñîáëèâî âàæëèâèì
ç îãëÿäó íà ñóòòºâå çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ äí³â òèì-
÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ ñåðåä ïðàö³âíèê³â
óí³âåðñèòåòó. Òàê ó 2019 ðîö³, ïîð³âíÿíî ç ïîïå-
ðåäí³ì, ê³ëüê³ñòü òàêèõ äí³â çðîñëà ìàéæå íà 14%.

Çàãàëîì ïîíàä 480 ïîë³òåõí³ê³â ñêîðèñòàëèñÿ
ìèíóëîãî ðîêó ìîæëèâ³ñòþ â ë³òí³é ïåð³îä â³äïî-
÷èòè â îçäîðîâ÷èõ êîìïëåêñàõ óí³âåðñèòåòó, ïî-
êàçàâøè çðîñòàííÿ ïîð³âíÿíî ç ïîçàìèíóëèì
ðîêîì ìàéæå íà 20%. Êîíñîë³äàö³ÿ çóñèëü àäì³-
í³ñòðàö³¿ òà ïðîôêîìó äîçâîëèëà çäåøåâèòè
âàðò³ñòü ïóò³âîê íà 1100 ãðèâåíü ïðàö³âíèêàì, ¿õ
ä³òÿì òà îíóêàì. Öüîãî ðîêó ïèòàííÿ ë³òíüîãî
îçäîðîâëåííÿ íà óí³âåðñèòåòñüêèõ áàçàõ ó çâ'ÿç-
êó ç êàðàíòèííîþ ñèòóàö³ºþ çàëèøàºòüñÿ â³äêðè-
òèì, àëå ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ ïðè çðîñòàíí³ âàðòîñò³
ïóò³âîê çðîñòå ³ ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿. Ó 2019 ðîö³
ïðîäîâæóâàëàñü ï³äòðèìêà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íî¿ áàçè îçäîðîâ÷èõ ï³äðîçä³ë³â óí³âåðñèòåòó.
Áóëî ïðèäáàíî ð³çíîìàí³òíîãî ³íñòðóìåíòó òà
îáëàäíàííÿ äëÿ "Ìàÿêà" ³ "Ïîë³òåõí³êà" íà çàãàëü-
íó ñóìó ïîíàä 60 òèñ. ãðí.

Ìèíóëîãî ðîêó ïðîôêîì çà ðàõóíîê âëàñíî-
ãî ðåñóðñó ïðîäîâæóâàâ ðåàë³çàö³þ ïðîãðàìè
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ äëÿ ïðàö³âíèê³â
óí³âåðñèòåòó â³äïîâ³äíî äî ìåäè÷íèõ ïîêàçíèê³â.
49 îñ³á îòðèìàëè 50% çíèæêó íà  â³äíîâëþâàëü-
íèé êóðñ 12-14 äí³â â ñàíàòîð³ÿõ Êè¿âùèíè, Ìîð-
øèíà, Êóÿëüíèêà, Õì³ëüíèêà, Ìèðãîðîäà, Òðó-
ñêàâöÿ òà ³íøèõ. Îðãàí³çàö³éíó ï³äòðèìêó
çä³éñíþâàëà êîì³ñ³ÿ ç ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ òà
îçäîðîâëåííÿ.

Çàâäÿêè ñï³âïðàö³ ç ìåðåæåþ òóðèñòè÷íèõ
êîìïëåêñ³â "Â³äïî÷èíîê ö³ëèé ð³ê" ïðàö³âíèêè
ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî òà ÷ëåíè ¿õ ðîäèí çìîã-
ëè ñêîðèñòàòèñü òóðèñòè÷íî-åêñêóðñ³éíèìè òó-
ðàìè ó Âîðîõòó òà Òðóñêàâåöü ç ï'ÿòäåñÿòèâ³äñîò-
êîâîþ  çíèæêîþ.

Äèòÿ÷èé â³äïî÷èíîê áóëî îðãàí³çîâàíî â òà-
áîðàõ "Ñîíÿ÷íèé áåðåã" â Îäåñüê³é îáëàñò³ òà
"Âåðõîâèíà" ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ äëÿ 40
ä³òåé ïðàö³âíèê³â óí³âåðñèòåòó çà ïóò³âêàìè, íà-
äàíèìè Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ ïðîô-
ñï³ëêè íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 380 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Áàòüê³âñüêà ïëàòà ïðè öüîìó ñêëàäàëà 20%. Çàâ-
äÿêè ³í³ö³àòèâ³ ïðîôêîìó áóëî â³äíîâëåíî ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíå ë³êóâàííÿ â ñàíàòîð³ÿõ äëÿ ìàòåð³
³ äèòèíè â îçäîðîâ÷îìó çàêëàä³ "Ìåäèê" â
Îäåñüê³é îáëàñò³. Âë³òêó 2019 ðîêó 10 ïóò³âîê áóëî
íàäàíî ïðàö³âíèêàì ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî òà
¿õ ä³òÿì.

Òðàäèö³éíî ïðàö³âíèêè óí³âåðñèòåòó ìàëè
ìîæëèâ³ñòü ï³äòðèìàòè ô³çè÷íó ôîðìó òà áåçî-
ïëàòíî ñêîðèñòàòèñÿ îçäîðîâ÷èìè ìîæëèâîñòÿ-
ìè Öåíòðó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó çã³äíî
ç îêðåìèì ãðàô³êîì â³äâ³äóâàíü êîíêðåòíèõ
ñåêö³é. Öüîãî ðîêó ïðîôêîìîì áóëî ïðîäîâæå-
íî ï³ëüãó íà êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè ÖÔÂÑ äëÿ
ä³òåé òà îíóê³â ïðàö³âíèê³â óí³âåðñèòåòó ç ðîçðà-
õóíêó 8 â³äâ³äóâàíü íà ì³ñÿöü ç 50% çíèæêîþ.
Ïðîòå òàêîþ ìîæëèâ³ñòþ ñêîðèñòàëàñÿ äóæå íå-
çíà÷íà ÷àñòèíà íàøèõ ïðàö³âíèê³â.

Ïðîôêîì ïðîäîâæóâàâ ô³íàíñîâî ï³äòðèìó-
âàòè ð³çí³ êàòåãîð³¿ ñï³âðîá³òíèê³â ÊÏ², ó òîìó
÷èñë³ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³: ó 2019 ðîö³ ìè
íàäàëè ãðîøîâó äîïîìîãó á³ëüø í³æ 2300 ïðàö³â-
íèêàì-÷ëåíàì ïðîôñï³ëêè íà ñóìó 4 ìëí 352 òèñ.
ãðí. Òàêîæ ï³ä ãàðàíò³þ ïðîôêîìó ó 2019 ðîö³
áóëî íàäàíî êðåäèò³â ïðàö³âíèêàì íà çàãàëüíó
ñóìó ïîíàä 350 òèñ. ãðí.

Îñü óæå 12 ðîê³â ïðîôêîì ïðîäîâæóº ïë³äíó
ñï³âïðàöþ ç ïðîôñï³ëêàìè Âàðøàâñüêî¿ ïîë³òåõ-
í³êè. Òîð³ê 18 ñï³âðîá³òíèê³â ìàëè çìîãó â³äïî-
÷èòè çà êóëüòóðíîþ ïðîãðàìîþ íà áàç³ â³äïî÷èí-
êó Âàðøàâñüêî¿ ïîë³òåõí³êè íà Áàëò³éñüêîìó ìîð³,
â ì³ñò³ Ñàðá³íîâî ç åêñêóðñ³éíèì òóðîì ì³ñòîì
Ãäàíñüê. Ùå 22 äèòèíè ïðàö³âíèê³â â³êîì â³ä 10
äî 14 ðîê³â 12 äí³â â³äïî÷èâàëè ó Âàðøàâ³ òà íà
áàç³ â³äïî÷èíêó â ã³ðñüêîìó ì³ñòå÷êó Ãðèáóâ.
Ïîëüñüê³ êîëåãè íà óìîâàõ ïàðèòåòíîñò³ â³äâ³äà-
ëè Óêðà¿íó íàâåñí³ òà âîñåíè çà ïðîãðàìîþ "Òå-
àòðàëüíèé Êè¿â", ùî áóëà îðãàí³çîâàíà êîì³ñ³ºþ
ç ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ïðîôêîìó.

Ä³ºâ³ñòü äèòÿ÷î¿ êîì³ñ³¿ ïðîôêîìó äîçâîëèëà
íå ò³ëüêè ï³äòðèìàòè äèòÿ÷å îçäîðîâëåííÿ òà
â³äïî÷èíîê ó 2019 ðîö³, àëå é îðãàí³çîâóâàòè
÷èñëåíí³ çàõîäè, çîêðåìà òåàòðàëüíèé êâåñò ó
Íàö³îíàëüí³é îïåðåò³, â³äâ³äóâàííÿ òåàòð³â òîùî.
Çàâäÿêè êåð³âíèöòâó Öåíòðó êóëüòóðè òà ìèñ-
òåöòâ óí³âåðñèòåòó, âæå òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü áóëî
îðãàí³çîâàíî íîâîð³÷íó äèòÿ÷ó âèñòàâó äëÿ
á³ëüø í³æ 800 ä³òåé ïðàö³âíèê³â. Íàòîì³ñòü ïðîô-
êîì ï³äòðèìóâàâ ³ ïðîäîâæóâàòèìå ìàòåð³àëüíî
äîïîìàãàòè òâîð÷èì êîëåêòèâàì ÖÊÌ óí³âåðñè-
òåòó. Òàê, ìèíóëîãî ðîêó òàêà äîïîìîãà áóëà
íàäàíà íà ñóìó 54 òèñ. ãðí.

×èñëåííèìè âèÿâèëèñü ³ êóëüòóðíî-ìàñîâ³
çàõîäè, îðãàí³çîâàí³ â³äïîâ³äíîþ êîì³ñ³ºþ ïðîô-
êîìó òà ïðîôáþðî ï³äðîçä³ë³â. Ó 2019 ðîö³ áëèçü-
êî 450 ñï³âðîá³òíèê³â â³äâ³äàëè ì³ñöÿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â Ñóìàõ, Óìàí³, Ìóêà÷åâ³, Á³ë³é Öåðêâ³,
×åðí³âöÿõ, Êîðîñòåí³, Â³ííèö³. Òàêîæ áóëî ðîç-
ïîâñþäæåíî áëèçüêî 790 êâèòê³â äî òåàòð³â.

Ïðî ïîòî÷íó ³íôîðìàö³þ ùîäî ä³ÿëüíîñò³
ïðîôêîìó ìîæíà ä³çíàòèñü ç îíîâëåíîãî ñàéòó
òà ñòîð³íîê ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ.

Ñïîðòèâíî-ìàñîâà êîì³ñ³ÿ îðãàí³çóâàëà òðà-
äèö³éí³ ð³çäâÿíèé òà ë³òí³é òóðí³ðè íà Êóáîê ïðîô-
êîìó, çàïî÷àòêóâàëà äèòÿ÷³ ð³çäâÿí³ çìàãàííÿ ç
ôóòçàëó, ï³äòðèìóâàëà âîëåéáîëüíó êîìàíäó
âåòåðàí³â. Ó ëþòîìó 2020 ðîêó íà âèñîêîìó ð³âí³
ïðîéøîâ òðåò³é òóðí³ð ç ì³í³ôóòáîëó, ïðèñâÿ÷å-
íèé ïàì'ÿò³ áàãàòîð³÷íîãî ãîëîâè ïðîôêîìó
Â.². Ìîë÷àíîâà. Çàãàëîì ñïîðòèâíèõ çàõîä³â áóëî
ï³äòðèìàíî íà ñóìó á³ëüø í³æ 40 òèñ. ãðí.

Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè çàçíà÷ó, ùî ïðîôñï³ëêî-
âèé êîì³òåò ïðè ðîçãëÿä³ ðåàë³çàö³¿ Êîëåêòèâíîãî
äîãîâîðó çà ìèíóëèé ïåð³îä êîíñòàòóâàâ, ùî
àäì³í³ñòðàö³ÿ óí³âåðñèòåòó òà àäì³í³ñòðàö³¿ ï³ä-
ðîçä³ë³â äîòðèìóâàëèñÿ éîãî ïîëîæåíü, ³ òîìó
ðåêîìåíäóº ïðèéíÿòè çâ³òè àäì³í³ñòðàö³¿ òà ïðîô-
êîì³â ïðî âèêîíàííÿ ïîëîæåíü Êîëåêòèâíîãî
äîãîâîðó óí³âåðñèòåòó çà ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2019 ð.
ïî êâ³òåíü 2020 ð.

Äÿêóþ çà óâàãó!

4 2 êâ ³òíÿ  2020  ð .

Звіт голови профкому Михайла Безуглого
про виконання Колективного договору

 Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè
"Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ³ìåí³ ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî"

çà ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2019 ð. ïî êâ³òåíü 2020 ð.
Ç à ê ³ í ÷ å í í ÿ .
Ï î ÷ à ò î ê  í à  3-é ñ ò î ð .



Ïðîôñï³ëêîâà îðãàí³çàö³ÿ ñòóäåíò³â  óí³âåð-
ñèòåòó º ÷àñòèíîþ îá'ºäíàíî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿
îðãàí³çàö³¿ ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî òà Ïðîô-
ñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè. Öå
äàº ìîæëèâ³ñòü âèð³øóâàòè ïðîáëåìè ñòó-
äåíò³â íå ò³ëüêè íà ð³âí³ óí³âåðñèòåòó, àëå é íà
ð³âí³ äåðæàâè.

Ðîáîòà âåëàñÿ çà òàêèìè îñíîâíèìè íàïðÿ-
ìàìè:

– ñîö³àëüíèé çàõèñò;
– æèòëîâî-ïîáóòîâà ðîáîòà;
– îçäîðîâ÷à ðîáîòà;
– ³íôîðìàö³éíà ðîáîòà;
– êóëüòóðíî-ñïîðòèâíà ðîáîòà.
Ñîö³àëüíèé çàõèñò º îñíîâíèì ñòàòóòíèì

çàâäàííÿì ïðîôñï³ëêè. Äëÿ éîãî ðåàë³çàö³¿ ìè
âåäåìî îáë³ê ÷ëåí³â ïðîôñï³ëêè, ÿê³ ïîòðåáó-
þòü ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, òà âèäàºìî ¿¿
â³äïîâ³äíî äî ïîäàíèõ çàÿâ. Òàêîæ çà äîïîìî-
ãîþ îíëàéí-çàìîâëåííÿ ùîì³ñÿ÷íî îðãàí³çî-
âóºòüñÿ ïðèäáàííÿ òà âèäà÷à ï³ëüãîâèõ ïðî¿çíèõ
êâèòê³â íà ìóí³öèïàëüíèé òðàíñïîðò ì. Êèºâà.
Ïåâíà ð³÷, ó çâ'ÿçêó ç êàðàíòèíîì çàìîâëåí³ íà
êâ³òåíü ïðî¿çí³ áóäóòü ïåðåíåñåí³ íà ïåðøèé
ì³ñÿöü ï³ñëÿ êàðàíòèíó. Êð³ì òîãî, ñï³ëüíî ç³
ÑÏÀ ì. Êèºâà ìè  âèäàºìî ºäèí³ êâèòêè äëÿ
áåçêîøòîâíîãî ïðî¿çäó â òðàíñïîðò³ âñ³ì ñòó-
äåíòàì-ñèðîòàì, à òàêîæ íàäàºìî ³íø³ ï³ëüãè.

Äëÿ ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â, ÿê³ ìàþòü ä³òåé,
ùîð³÷íî âèäàþòüñÿ ñîëîäê³ ïîäàðóíêè.

Ïðîôêîì ñòóäåíò³â íå çàëèøàºòüñÿ îñòî-
ðîíü ä³é ïðîôñï³ëîê ïðîòè àíòèñîö³àëüíèõ
³í³ö³àòèâ âëàäè: ìè ïîñò³éíî áåðåìî ó÷àñòü â
àêö³ÿõ ïðîòåñòó, ï³êåòóâàííÿõ, ð³çíîìàí³òíèõ
ìåðåæåâèõ ôîðìàõ ñïðîòèâó. 29 æîâòíÿ íà
áàãàòîòèñÿ÷í³é àêö³¿ îñâ³òÿí ì. Êèºâà ìè âèñ-
ëîâèëè ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî íåïðèïóñòèìîñò³
ñêîðî÷åííÿ ô³íàíñóâàííÿ íà âèùó îñâ³òó òà
íåäîïóùåííÿ ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ñòèïåíä³-
àò³â,  äëÿ ÷îãî çóñòð³ëèñÿ ç î÷³ëüíèêîì
ïàðò³¿ "Ãîëîñ"  Ñ.². Âàêàð÷óêîì òà çàñòóïíè-
êîì ì³í³ñòðà îñâ³òè ³ íàóêè ª.À. Ñòàäíèì. Òà-
êîæ ç ïî÷àòêó 2020 ðîêó ðîçïî÷àëàñÿ áîðîòü-
áà ïðîòè ïðèéíÿòòÿ óðÿäîâîãî ïðîºêòó
Òðóäîâîãî êîäåêñó, ïðîºêòó Çàêîíó Óêðà¿íè
"Ïðî ïðîôñï³ëêè". Çàâäÿêè â òîìó ÷èñë³ é
êîíñîë³äîâàí³é ðîáîò³  ïðîôñï³ëîê ö³  çàêîíî-
ïðîºêòè ïîñòàâëåí³ íà ïàóçó. Ïðîòå ìàëîéìî-
â³ðíî, ùî ³í³ö³àòîðè ðîçðîáêè öèõ äîêóìåíò³â
â³äìîâëÿòüñÿ â³ä ñâî¿õ ³äåé, òîìó ñë³ä ³ íàäàë³
ïðîäîâæóâàòè ðîáîòó ùîäî íåäîïóùåííÿ
çâóæåííÿ òðóäîâèõ ïðàâ ³ ãàðàíò³é.

Ó íàïðÿì³ æèòëîâî-ïîáóòîâî¿ ðîáîòè
ïðîôêîì ñòóäåíò³â ñï³âïðàöþº ç äèðåêö³ºþ

Звіт голови профкому студентів Ігоря Степанюка
 про виконання Колективної угоди

ì³æ Àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì ñòóäåíò³â
Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè

"Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ³ìåí³ ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî"
çà ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2019 ð. ïî êâ³òåíü 2020 ð.

ñòóäì³ñòå÷êà òà çàâ³äóâà÷àìè ãóðòîæèòê³â. Ó
ãóðòîæèòêàõ ïðîæèâàþòü ïîíàä 10 000 ñòó-
äåíò³â ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ  Ñ³êîðñüêîãî. Âîíè ïîòðå-
áóþòü ïîñò³éíî¿ äîïîìîãè ó âèð³øåíí³ òèõ ÷è
³íøèõ ïðîáëåì. Íàø³ ïðåäñòàâíèêè áåðóòü àê-
òèâíó ó÷àñòü ó  ðîáîò³ Ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ òà
êîì³ñ³¿ ç ïîñåëåííÿ. Öüîãî ðîêó ìè äîïîìàãà-
ëè â îðãàí³çàö³¿ ïîñåëåííÿ ïåðøîãî êóðñó øëÿ-
õîì ÿê ìîäåðàö³¿ ÷åðã ó ïîë³êë³í³ö³ ³ â³éñüêêî-
ìàò³, òàê ³ áåçïîñåðåäíüî â ãóðòîæèòêàõ.

Âàæëèâó ì³ñ³þ âèêîíóº êîì³ñ³ÿ ç ïðîô³ëàê-
òèêè ïðàâîïîðóøåíü: ¿¿ íåôîðìàëüíà, ïðåä-
ìåòíà ðîáîòà äîçâîëèëà çáåðåãòè ìîæëèâ³ñòü
ïðîæèâàòè â ãóðòîæèòêàõ òèì ïîðóøíèêàì,
ÿê³ ìàþòü äëÿ öüîãî ï³äñòàâè ³ óñâ³äîìèëè ñâîþ
ïðîâèíó.

Ñï³ëüíî ç ñîö³àëüíèìè ïðàö³âíèêàìè ñòóä-
ì³ñòå÷êà áóëî îðãàí³çîâàíî íèçêó çàõîä³â –
òóðí³ð ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó, øàõ³â, ùîð³÷í³ çà-
õîäè äëÿ ä³òåé: "Ñîíöå äèòèíñòâà", âèñòàâêó
"Âñ³ áàðâè îñåí³", çàõ³ä äî Äíÿ Ñâÿòîãî Ìèêî-
ëàÿ  òà ³íø³. Óïðîäîâæ çâ³òíîãî ðîêó âäàëîñÿ
ïåðåòâîðèòè "Åñòàôåòó çäîðîâ'ÿ" íà ñó÷àñí³-
øèé "Polyana Fest", ùî ñïðèÿëî çá³ëüøåííþ
ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â ³ ï³äâèùåííþ ð³âíÿ ïðîâå-
äåííÿ çàõîäó.

Ùîðîêó ïðîôêîì ñòóäåíò³â îðãàí³çîâóº
ïðèâ³òàííÿ ä³òåé, ÿê³ ìåøêàþòü ó ñ³ìåéíèõ ãóð-
òîæèòêàõ, Ä³äîì Ìîðîçîì òà Ñí³ãóðîíüêîþ.

Ãîâîðÿ÷è ïðî îñíîâí³ ðåçóëüòàòè îçäîðîâ-
÷î¿ ðîáîòè, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïðîôêîì ñòó-
äåíò³â ïîñò³éíî äîïîìàãàº ñòóäåíòàì ñêîðèñ-
òàòèñÿ íàøèìè áàçàìè â³äïî÷èíêó òà áàçàìè
ïàðòíåð³â. Ó çâ³òíîìó ðîö³ áóëî ïðèäáàíî
ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð äëÿ îçäîðîâ÷îãî êîìï-
ëåêñó "Ìàÿê", à òàêîæ íàïðàâëåíî àêòèâ³ñò³â
äëÿ îðãàí³çàö³¿ êóëüòóðíî¿ òà ñïîðòèâíî¿ ðî-
áîòè íà ö³é áàç³. "Ãëîáóñó" áóëî ïåðåäàíî
ñïîðòèâíèé òà òóðèñòè÷íèé ³íâåíòàð.

Îðãàí³çîâóºìî âèäà÷ó ïîñâ³ä÷åíü äëÿ áåç-
êîøòîâíîãî â³äâ³äóâàííÿ áàñåéíó óí³âåðñèòå-
òó äëÿ âñ³õ ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â – çà çâ³òíèé
ïåð³îä ïîíàä 700 ñòóäåíò³â ñêîðèñòàëèñü öèì
ïðàâîì.

Äóæå âàæëèâèì º ³íôîðìàö³éíèé íàïðÿì.
Äëÿ êîìóí³êàö³¿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñàéò ïðîô-
êîìó ñòóäåíò³â, ãðóïà Ôåéñáóê, êàíàë â Òåëå-
ãðàì, ñòîð³íêà â ²íñòàãðàì. Íà âñ³ ö³ ðåñóðñè
íàäõîäÿòü çâåðíåííÿ â³ä ñòóäåíò³â. ×àñòèíà ç
íèõ ïîòðåáóº ïðîñòî¿ â³äïîâ³ä³, ÷àñòèíà – ìàñ-
øòàáíî¿ ðîáîòè ³ç çàëó÷åííÿì ñëóæá ÊÏ² ³ì.
²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî. Ñâîº÷àñíå ðåàãóâàííÿ  äàº
çìîãó ðîçâ'ÿçóâàòè  ïðîáëåìè íà ðàíí³õ ñòàä³-
ÿõ. Îêð³ì òîãî, íà ïðîôêîì³âñüêèõ ðåñóðñàõ

ïóáë³êóºòüñÿ àêòóàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïå-
ðåá³ã æèòòÿ â óí³âåðñèòåò³, îñâ³òí³é ïðîöåñ,
ìîæëèâîñò³ äëÿ äîçâ³ëëÿ, îçäîðîâëåííÿ òîùî.

Êóëüòóðíî-ñïîðòèâíà ðîáîòà õî÷ ³ íå º îñ-
íîâíèì íàïðÿìîì ä³ÿëüíîñò³ ïðîôêîìó ñòó-
äåíò³â, àëå ¿é ïðèä³ëÿºòüñÿ çíà÷íà óâàãà. Çà
çâ³òíèé ð³ê áóëî ïðîâåäåíî íèçêó çàõîä³â ôà-
êóëüòåòñüêîãî òà óí³âåðñèòåòñüêîãî ìàñøòàáó.
×àñòèíà ç íèõ (Ñïàðòàê³àäà ÊÏ² ç øàõ³â, "Äåáþò
ïåðøîêóðñíèêà") ïðîõîäÿòü ùîð³÷íî. Âîñåíè
äî íèõ  äîäàëèñÿ é íîâ³ – Ñïàðòàê³àäà ïåðøî-
êóðñíèê³â ÊÏ², ùî  ç³áðàëà ïîíàä 300 ó÷àñíèê³â
ç 21 ôàêóëüòåòó; çìàãàííÿ ç ê³áåðñïîðòó; Êó-
áîê ç âîëåéáîëó. Ïëàíóºìî íàäàë³ çðîáèòè ö³
çàõîäè òðàäèö³éíèìè.

Öüîãî ðîêó ïðîôêîì ñòóäåíò³â çà äîïîìî-
ãîþ ñòóäì³ñòå÷êà çàáåçïå÷èâ  â³äíîâëåííÿ
âîëåéáîëüíîãî òà áàñêåòáîëüíîãî ìàéäàí-
÷èê³â. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ  êàðàíòèíó âîíè áó-
äóòü â³äêðèò³ äëÿ ñòóäåíò³â ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ
Ñ³êîðñüêîãî.

Îêð³ì âëàñíèõ çàõîä³â, ïðîôêîì ñòóäåíò³â
äîïîìàãàº â îðãàí³çàö³¿ ³íøèõ – òàêèõ ÿê Ì³ñòåð
³ Ì³ñ ôàêóëüòåò³â, Äí³â ãóðòîæèòê³â òîùî. Êð³ì
òîãî, äîïîìàãàºìî â ïðîâåäåíí³ á³ëüø ÿê 30
ôàêóëüòåòñüêèõ çàõîä³â, ÿê³ îðãàí³çîâóþòü
ïðîôáþðî ³íñòèòóò³â ³ ôàêóëüòåò³â.

Âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ êóëüòóðíî-ìàñîâî¿
ðîáîòè º çàáåçïå÷åííÿ ñòóäåíò³â áåçêîøòîâíè-
ìè òà ï³ëüãîâèìè êâèòêàìè íà êóëüòóðí³ òà
ñïîðòèâí³ ïîä³¿. Çà çâ³òíèé ð³ê áóëî ðîçäàíî
ïîíàä 900  áåçêîøòîâíèõ êâèòê³â íà ìàò÷³ ÔÊ
"Äèíàìî", ðîç³ãðàíî 10 áåçêîøòîâíèõ êâèòê³â
íà ìàò÷ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç ôóòáîëó òà ðîçïîâ-
ñþäæåíî áëèçüêî 500 êâèòê³â íà ³íø³ ïîä³¿ (áàñ-
êåòáîë, òóðí³ð ç³ çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ, êîí-
öåðòè òîùî).

Ó âåðåñí³-æîâòí³ á³ëÿ êîðïóñ³â ¹¹ 4 òà 18
áóëî ïðîâåäåíî ê³ëüêà áåçêîøòîâíèõ ê³íîïî-
êàç³â.

Äîïîìàãàºìî é çîâí³øí³ì îðãàí³çàö³ÿì, ÿê³
çàéìàþòüñÿ ìîëîä³æíîþ ðîáîòîþ: "YMCA
Êè¿â", "Ñï³ëö³ ³í³ö³àòèâíî¿ ìîëîä³", ESTIEM.
Ïðèºìíî, ùî â ðîáîò³ öèõ îðãàí³çàö³é áåðóòü
ó÷àñòü áàãàòî ñòóäåíò³â òà âèïóñêíèê³â ÊÏ²
³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî.

ßê ï³äñóìîê õî÷åìî ñêàçàòè, ùî Êîëåêòèâ-
íó óãîäó ç³ ñòóäåíòàìè â ö³ëîìó âèêîíàíî.
Ïëàíóþ÷è ðîáîòó íà íàñòóïíèé, äóæå íåëåã-
êèé ð³ê, õî÷åìî çàêëèêàòè âñ³õ äî ºäíîñò³,
àäæå ç íàéìåíøèìè âòðàòàìè ïîäîëàòè  òðóä-
íîù³, ç ÿêèìè ìè ç³òêíóëèñÿ, ìîæíà áóäå
ò³ëüêè ðàçîì.

Äÿêóþ!

52 êâ ³òíÿ  2020  ð .



Îáãîâîðåííÿ ñï³âïðàö³
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Áþäæåò óí³âåðñèòåòó íà 2019 ð³ê,

çàòâåðäæåíèé ó ñóì³ 1 656,0 ìëí ãðí,
âèêîíàíî íà 101,6 %, ïðè÷îìó ïëàí
íàäõîäæåíü çàãàëüíîãî ôîíäó âèêî-
íàíî íà 100 %, à ïëàí íàäõîäæåíü
ñïåö³àëüíîãî ôîíäó – íà 107,4 %.

Ïîð³âíÿíî ç 2018 ðîêîì áþäæåò
çá³ëüøèâñÿ íà 207,5 ìëí ãðí, àáî íà
14,1 %, ó òîìó ÷èñë³ çà ïðîãðàìîþ
"Ï³äãîòîâêà êàäð³â" íà 14,4 %, à çà ïðî-
ãðàìîþ "Âèêîíàííÿ ÍÄÐ" íà 106,9 %.

Ïðîòÿãîì 2019 ðîêó íå áóëî æîä-
íèõ çàòðèìîê íàäõîäæåíü êîøò³â ³ç
çàãàëüíîãî ôîíäó, ñâîº÷àñíî òà â ïî-
âíîìó îáñÿç³ çä³éñíþâàëèñü îïëàòà çà
äîãîâîðàìè íà ïðèäáàííÿ òîâàð³â,
ìàòåð³àë³â, ïîñëóã òà ðîá³ò, âèïëàòè
çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà âñ³õ ³íøèõ ñîö³àëü-
íèõ âèïëàò, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì  ùîäî îïëàòè ïðàö³ òà
Êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

Ôîíä çàðîá³òíî¿ ïëàòè âñ³õ ïðàö³â-
íèê³â óí³âåðñèòåòó ïîð³âíÿíî ç ïîïå-
ðåäí³ì ðîêîì çá³ëüøèâñÿ íà 14,2 % ³
ñêëàâ 1 027 980 òèñ. ãðí.

Ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè çð³ñ íà 12 %.

Â³äïîâ³äíî äî Êîëåêòèâíîãî äîãî-
âîðó, êð³ì ïîñàäîâèõ îêëàä³â, îáî-
â'ÿçêîâèõ ³ ñòèìóëþþ÷èõ íàäáàâîê òà
äîïëàò, ïðàö³âíèêàì óí³âåðñèòåòó
áóëî âèïëà÷åíî:

– ì³ñÿ÷íèõ ³ êâàðòàëüíèõ ïðåì³é
òà ïðåì³é äî þâ³ëåéíèõ äàò íà ñóìó
18 868,3 òèñ. ãðí;

– ùîð³÷íî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè
ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì íà ñóìó
1 137 òèñ. ãðí;

– ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè çà çàÿâà-
ìè íà ñóìó 438,6 òèñ. ãðí;

– äîïîìîãè ïðàö³âíèêàì íà îçäî-
ðîâëåííÿ íà ñóìó 40 095,9 òèñ. ãðí;

– çàðïëàòè, çáåðåæåíî¿ çà ìîá³ë³-
çîâàíèìè ïðàö³âíèêàìè, íà ñóìó
840,7 òèñ. ãðí;

– íàäáàâîê äî îêëàä³â âèêëàäà÷àì-
äîñë³äíèêàì íà ñóìó 854,6 òèñ. ãðí.

Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà ïëàòà
çà 2019 ð³ê ñòàíîâèëà 11 354,2 ãðí, àáî
íà 23,5 % á³ëüøå, í³æ â³äïîâ³äíèé
ïîêàçíèê çà 2018 ð³ê.

Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî Êîëåêòèâ-
íîãî äîãîâîðó òà Çàêîíó Óêðà¿íè
"Ïðî ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ¿õ ïðàâà òà

ãàðàíò³¿ ä³ÿëüíîñò³" ïðîòÿãîì ðîêó íà
ï³äñòàâ³ çàÿâîê ïðîôêîìó àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ âèä³ëèëà 1 250,0 òèñ. ãðí íà êóëü-
òóðíî-ìàñîâó, ô³çêóëüòóðíó ³ îçäî-
ðîâ÷ó ðîáîòó ñåðåä ïðàö³âíèê³â
óí³âåðñèòåòó.

Óñ³ âèäè ñîö³àëüíèõ âèïëàò ñòóäåí-
òàì, àñï³ðàíòàì òà äîêòîðàíòàì
çä³éñíþâàëèñü â³äïîâ³äíî äî ÷èííî-
ãî çàêîíîäàâñòâà â ìåæàõ çàòâåðäæå-
íèõ êîøòîðèñîì àñèãíóâàíü.

Ñåðåäíüîð³÷íà ÷èñåëüí³ñòü ñòó-
äåíò³â-ñòèïåíä³àò³â ñêëàëà 48,7 % â³ä
çàãàëüíîãî êîíòèíãåíòó áþäæåòíèõ
ñòóäåíò³â. Ð³÷íèé ñòèïåíä³àëüíèé
ôîíä çà 2019 ð³ê ó ñóì³ 142 769,6 òèñ.
ãðí áóâ âèêîðèñòàíèé íà 100 %.

Êð³ì òîãî, çà ðàõóíîê ³íøèõ äæå-
ðåë òà ôîíä³â áóëî äîäàòêîâî âèïëà-
÷åíî ñòèïåíä³é íà ñóìó 847,4 òèñ.
ãðí.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Â÷åíî¿ ðàäè
óí³âåðñèòåòó êîøòè íà ô³íàíñóâàííÿ
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ áóëî âèä³ëåíî â ðîçì³ð³ 0,5 % íàä-
õîäæåíü â³ä îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à
ñàìå 805,2 òèñ. ãðí.

Ôàêòè÷í³ âèòðàòè íà îïëàòó êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã (âíàñë³äîê çðîñòàííÿ
òàðèô³â) çá³ëüøèëèñü íà 16,8% ³ ñêëà-
ëè ïî çàãàëüíîìó ³ ñïåö³àëüíîìó
ôîíäàõ 117,8 ìëí ãðí.

Ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ñêîðî÷åííÿ
îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ åíåðãîíîñ³¿â íà
çàõîäè ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â êîðïó-
ñàõ òà ãóðòîæèòêàõ çà 2019 ð³ê âèêîðè-
ñòàíî êîøò³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó íà
ñóìó 9 158,8 òèñ. ãðí.

Âèäàòêè âëàñíèõ êîøò³â íà ïðèä-
áàííÿ îáëàäíàííÿ äîâãîñòðîêîâîãî
êîðèñòóâàííÿ â 2019 ðîö³ ñêëàëè
45 716,5 òèñ. ãðí.

Ðåìîíòíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò
íà îá'ºêòàõ óí³âåðñèòåòó ïðîòÿãîì
ðîêó âèêîíàíî íà 36 606,7 òèñ. ãðí, àáî
íà 19,4 % á³ëüøå, í³æ ó ïîïåðåäíüî-
ìó ðîö³.

Ð³øåííÿì Â÷åíî¿ ðàäè óí³âåðñèòå-
òó â³ä 10 áåðåçíÿ 2020 ðîêó áþäæåò
ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî íà 2019 ð³ê
çà âñ³ìà îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè
âèçíàíî ïîâí³ñòþ âèêîíàíèì.

Ëþäìèëà ÑÓÁÁÎÒ²ÍÀ,
ãîëîâíèé áóõãàëòåð

Акт перевірки виконання Колективного договору

Протокол спільного рішення адміністрації
та первинної профспілкової організації
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ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî çà 2019 ð. òà ïåðøèé êâàðòàë 2020 ð. â³ä 25.03.2020 ð.
Ðîáî÷à êîì³ñ³ÿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà

ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó óí³âåðñè-
òåòó, óïîâíîâàæåíà ð³øåííÿì êîí-
ôåðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó ÊÏ² ³ì.
²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî â³ä 18 êâ³òíÿ 2019
ðîêó, ïðîâåëà ïåðåâ³ðêó ñòàíó âèêî-
íàííÿ Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó çà ïå-
ð³îä ç êâ³òíÿ 2019 ðîêó ïî êâ³òåíü 2020
ðîêó. Êîì³ñ³ÿ âñòàíîâèëà òàêèé ñòàí
âèêîíàííÿ Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó
íà 25.03.2020 ðîêó:

Â³ä àäì³í³ñòðàö³¿:
Ïåðøèé ïðîðåêòîð
Þð³é ßÊÈÌÅÍÊÎ

Â³ä ïðîôêîìó:
Çàñòóïíèê ãîëîâè ïðîôêîìó

Âàëåð³é ÊÎÐÑÀÊÎÂ

Äîäàòîê 1 – âèêîíàíî.
Äîäàòîê 2 – âèêîíàíî.
Äîäàòîê 3 – â ö³ëîìó âèêîíàíî,

àëå ï. 9 íå âèêîíàíèé.

ÂÈÑÍÎÂÎÊ
Êîì³ñ³ÿ ââàæàº: Êîëåêòèâíèé

äîãîâ³ð óí³âåðñèòåòó ç êâ³òíÿ
2019 ðîêó ïî êâ³òåíü 2020 ðîêó
â ö³ëîìó âèêîíàíî.

Ïðîòîêîë ñêëàäåíî ðîáî÷îþ
êîì³ñ³ºþ äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíèõ
ïåðåãîâîð³â ùîäî ïåðåâ³ðêè âè-
êîíàííÿ Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó çà
ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2019 ð. ïî êâ³òåíü
2020 ð. òà óêëàäåííÿ Êîëåêòèâíîãî
äîãîâîðó íà íàñòóïíèé ïåð³îä,
óïîâíîâàæåíîþ ð³øåííÿì êîíôå-
ðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó ÊÏ²
³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî â³ä 18 êâ³òíÿ
2019 ðîêó, ó ñêëàä³ 20 îñ³á ç ð³âíèì
ïðåäñòàâíèöòâîì â³ä ñòîð³í.

Ó çâ'ÿçêó ³ç çàïðîâàäæåííÿì
çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïîøè-
ðåííþ êîðîíàâ³ðóñó COVID-19 ç
óðàõóâàííÿì ïîñòàíîâ Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11.03.2020 ð.
¹ 211 òà â³ä 25.03.2020 ð. ¹ 239, à
òàêîæ íàêàç³â òà ðåêîìåíäàö³é
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óê-
ðà¿íè ðîáî÷à êîì³ñ³ÿ óõâàëèëà
ð³øåííÿ, ÿêèìè ðåêîìåíäóº òðó-
äîâîìó êîëåêòèâó ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ
Ñ³êîðñüêîãî:

1)  ïðèéíÿòè çâ³òè àäì³í³ñòðàö³¿
òà ïðîôêîì³â ïðî âèêîíàííÿ ïî-
ëîæåíü Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó
óí³âåðñèòåòó çà ïåð³îä ç êâ³òíÿ
2019 ð. ïî êâ³òåíü 2020 ð.;

2)  ðîçãëÿíóòè ïðîºêò Êîëåê-
òèâíîãî äîãîâîðó ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ
Ñ³êîðñüêîãî ç³ çì³íàìè òà äîïîâ-

íåííÿìè, ñõâàëåíèìè ðîáî÷îþ
êîì³ñ³ºþ íà ï³äñòàâ³ ñüîìîãî àá-
çàöó ïðåàìáóëè äîãîâîðó íà çà-
ñ³äàíí³ 13 áåðåçíÿ 2020 ð., ³ íàäà-
òè ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ äî
16 êâ³òíÿ 2020 ð.;

3) âèêîðèñòîâóâàòè ïîëîæåííÿ
Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó ÊÏ² ³ì.
²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî ç³ çì³íàìè òà
äîïîâíåííÿìè, îïðàöüîâàíèìè
ðîáî÷îþ êîì³ñ³ºþ íà ï³äñòàâ³ îò-
ðèìàíèõ ïðîïîçèö³é òà çàóâà-
æåíü, ï³äïèñàíîãî òà çàðåºñòðîâà-
íîãî ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

4) ââåñòè â ä³þ Ñòðàòåã³þ ðîç-
âèòêó Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî

óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè "Êè¿âñüêèé
ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ³ìåí³ ²ãîðÿ
Ñ³êîðñüêîãî" íà 2020-2025 ðîêè,
ðåêîìåíäîâàíó ð³øåííÿì Â÷åíî¿
ðàäè óí³âåðñèòåòó â³ä 09 ãðóäíÿ
2019 ð. ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é
çà ðåçóëüòàòàìè îáãîâîðåííÿ â
êîëåêòèâàõ.

Â³ä àäì³í³ñòðàö³¿:
Ïåðøèé ïðîðåêòîð
Þð³é ßÊÈÌÅÍÊÎ

Â³ä ïðîôêîìó:
Çàñòóïíèê ãîëîâè Ïðîôêîìó

Âàëåð³é ÊÎÐÑÀÊÎÂ

Í à ö ³ î í à ë ü í î ã î  òåõ í ³ ÷ í î ã î  ó í ³ âå ð ñ è òå òó  Óê ð à ¿ í è
«Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ³ìåí³ ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî»

Ïðåàìáóëà – âèêîíàíî.
Ðîçä³ë 1 – âèêîíàíî.
Ðîçä³ë 2 – â ö³ëîìó âèêîíàíî,

àëå ï. 2.13 âèêîíàíèé ÷àñòêîâî.
Ðîçä³ë 3 – âèêîíàíî.
Ðîçä³ë 4 – âèêîíàíî.
Ðîçä³ë 5 – âèêîíàíî.
Ðîçä³ë 6 – âèêîíàíî.
Ðîçä³ë 7 – âèêîíàíî.
Ðîçä³ë 8 – âèêîíàíî.
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Ñ. Òèõîíîâ ³ À. Êîâàëåíêî

Ï Ð Î ª Ê Ò

Ðîçä³ë 1
ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß

ÑÈÑÒÅÌÈ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÎÌ

1.1. Ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ ñè-
ñòåìè óïðàâë³ííÿ Óí³âåðñèòåòîì
(ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè Óí³-
âåðñèòåòó, äàë³ – ï³äðîçä³ëàìè)
Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîð-
ñüêîãî òà êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â
çîáîâ’ÿçóþòüñÿ íàïðèê³íö³ ñòðî-
êó ä³þ÷îãî Êîëåêòèâíîãî äîãî-
âîðó ñï³ëüíî ç Ïðîôêîìîì Óí³-
âåðñèòåòó (ïðîôáþðî) çâ³òóâàòè
ïåðåä Êîíôåðåíö³ºþ òðóäîâîãî
êîëåêòèâó Óí³âåðñèòåòó (êîíôå-
ðåíö³ÿìè òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â
ï³äðîçä³ë³â) ç ïèòàíü âèêîíàííÿ
Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó òà ï³ä-
ïèñàòè Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð íà
íîâèé òåðì³í.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, êå-
ð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â, ãîëîâè ïðîô-
áþðî ï³äðîçä³ë³â)

1.2. Ïåðåäáà÷èòè ó çâåäåíîìó
êîøòîðèñ³ Óí³âåðñèòåòó òà êîøòî-
ðèñàõ ï³äðîçä³ë³â òàê³ âèòðàòè:

– íà ðîçâèòîê ñîö³àëüíèõ îá’ºêò³â
Óí³âåðñèòåòó, â ò.÷. ãóðòîæèòê³â, áàç
â³äïî÷èíêó;

– íà óòðèìàííÿ òà îíîâëåííÿ
àóäèòîðíîãî ôîíäó, ðîçâèòîê ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè (ç óðàõóâàí-
íÿì âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà);

– íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íîãî
ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ ïðàö³â-
íèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó âàæêèõ òà
øê³äëèâèõ óìîâàõ;

– íà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåð-
ñîíàëó – íå ìåíøå í³æ 2% â³ä ôîí-
äó îïëàòè ïðàö³;

– íà ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíèõ âèï-
ëàò – ó ðîçì³ð³ äî 2% â³ä ïëàíîâîãî
ôîíäó çàðîá³òíî¿ ïëàòè;

– íà îõîðîíó ïðàö³ íå ìåíøå í³æ
0,2% â³ä ôîíäó îïëàòè ïðàö³ (ÇÓ
“Ïðî îõîðîíó ïðàö³”, ñò. 19);

– íà êóëüòóðíî-ìàñîâó, ô³çêóëü-
òóðíó ³ îçäîðîâ÷ó ðîáîòó ñåðåä ïðà-
ö³âíèê³â Óí³âåðñèòåòó â ðîçì³ð³ íå
ìåíøå í³æ 0,3% â³ä ôîíäó çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè (ñò. 44 ÇÓ “Ïðî ïðîôåñ³éí³
ñï³ëêè, ¿õ ïðàâà òà ãàðàíò³¿ ä³ÿëü-
íîñò³”).

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, íà-
÷àëüíèê ÄÅÔ, êåð³âíèêè òà ãîëîâè
ïðîôáþðî ï³äðîçä³ë³â)

1.3. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ òðóäî-
âèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ
ïðàö³âíèê³â íàêàçè òà ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ùîäî ïåðåãëÿäó òà çì³í íîðì îï-
ëàòè ïðàö³, îõîðîíè òà óìîâ ïðàö³,
ðîáî÷îãî ÷àñó, â³äïî÷èíêó, òàðèô-
íèõ ñòàâîê, ïîñàäîâèõ îêëàä³â, óìîâ
çàïðîâàäæåííÿ òà ðîçì³ð³â íàä-
áàâîê, äîïëàò, ïðåì³é, âèíàãîðîä,
³íøèõ çàîõî÷óâàëüíèõ, êîìïåíñà-
ö³éíèõ âèïëàò, íîðìàòèâ³â ðåéòèí-
ãîâèõ áàë³â âèêëàäàöüêî¿ ïðàö³, ìà-
òåð³àëüíî-ïîáóòîâîãî, ìåäè÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïðàö³âíèê³â Óí³-
âåðñèòåòó Àäì³í³ñòðàö³ÿ çîáîâ’ÿ-
çóºòüñÿ ïîãîäæóâàòè ç Ïðîôêî-
ìîì.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó)
1.4. Àäì³í³ñòðàö³ÿ çîáîâ’ÿçóºòü-

ñÿ ó 4-ìó êâàðòàë³ ïîòî÷íîãî ðîêó

îïðèëþäíèòè íà ñàéò³ ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ
Ñ³êîðñüêîãî íîðìè áàëüíîãî îö³íþ-
âàííÿ ðåéòèíãóâàííÿ íàóêîâî-ïåäà-
ãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â (ÍÏÏ), à äîñ-
òóï ÍÏÏ äî ðîáîòè ç À²Ñ “Ðåéòèíã
ÍÏÏ” â³äêðèòè ó 1-ìó êâàðòàë³ íà-
ñòóïíîãî êàëåíäàðíîãî ðîêó.

Ó âèïàäêó îïðèëþäíåííÿ íîðì
áàëüíîãî îö³íþâàííÿ ðåéòèíãóâàí-
íÿ ÍÏÏ ï³çí³øå çàçíà÷åíîãî ñòðîêó,
ïðîäîâæóþòü ä³ÿòè ïîïåðåäí³ íîð-
ìè áàëüíîãî îö³íþâàííÿ.

(Ðåêòîð, ïåðøèé ïðîðåêòîð)
1.5. Àäì³í³ñòðàö³ÿ Óí³âåðñèòåòó,

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â ñâîº÷àñíî
íàäàþòü Ïðîôêîìó îá´ðóíòîâàí³
â³äïîâ³ä³ íà çâåðíåííÿ, â³äïîâ³äí³
äîêóìåíòè àáî ¿õ êîï³¿, â³äîìîñò³,
ïîÿñíåííÿ òà ðîçðàõóíêè äëÿ ìîæ-
ëèâîñò³ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âè-
êîíàííÿì Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó,
Óãîäè ç îõîðîíè ïðàö³, äîòðèìàí-
íÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ,
îðãàí³çàö³ºþ îçäîðîâëåííÿ òà â³ä-
ïî÷èíêó ïðàö³âíèê³â ³ ÷ëåí³â ¿õ
ñ³ìåé, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà
³íøèõ ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ òðó-
äîâèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ïðàö³âíèê³â Óí³-
âåðñèòåòó.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó)
1.6. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî îðåíäè,

ïðîäîâæåííÿ äîãîâîð³â îðåíäè
ïðèì³ùåíü, ïëîù Óí³âåðñèòåòó â
êîðïóñàõ òà ãóðòîæèòêàõ äëÿ ö³ëåé
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî õàðàêòåðó
ðîçãëÿäàþòüñÿ çà ïîïåðåäíüîþ çãî-
äîþ Ïðîôêîìó.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó)

1.7. Àäì³í³ñòðàö³ÿ Óí³âåðñèòåòó
ðàçîì ç Ïðîôêîìîì çîáîâ’ÿçó-
þòüñÿ çà äâà òèæí³ äî ïî÷àòêó Êîí-
ôåðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Óí³-
âåðñèòåòó îïóáë³êóâàòè â ãàçåò³
“Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê” ³íôîðìàö³þ
ùîäî ðåçóëüòàò³â ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ Óí³âåðñèòåòó çà ïîïåðåäí³é
ð³ê.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, íà-
÷àëüíèê ÄÅÔ)

1.7.1. Êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â ïî-
âèíí³ ùîð³÷íî çâ³òóâàòè íà êîíôå-
ðåíö³ÿõ (çáîðàõ) òðóäîâîãî êîëåê-
òèâó â³äïîâ³äíîãî ï³äðîçä³ëó çà
ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèêà Ðåêòîðàòó,
ãîëîâè Ïðîôêîìó (òà/àáî óïîâíî-
âàæåíèõ íèìè îñ³á) ïðî âèêîíàííÿ
êëþ÷îâèõ ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³
(ÊÐ²), âèçíà÷åíèõ ó êîíòðàêò³, à òà-
êîæ ïðî âèêîíàííÿ Êîëåêòèâíîãî
äîãîâîðó. Çâ³ò òà ðåêîìåíäàö³¿ êîí-
ôåðåíö³¿ (çáîð³â) ïåðåäàþòüñÿ äî
ÅÊÊ Óí³âåðñèòåòó äëÿ ïðèéíÿòòÿ
ð³øåííÿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîí-
òðàêòó.

(Ïðîðåêòîðè, ãîëîâà Ïðîôêî-
ìó, êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â)

1.8. Àäì³í³ñòðàö³ÿ îçíàéîìëþº
ïðàö³âíèê³â ç Êîëåêòèâíèì äîãîâî-
ðîì, Ïðàâèëàìè âíóòð³øíüîãî ðîç-
ïîðÿäêó Óí³âåðñèòåòó, Ïîëîæåííÿì
ïðî îá’ºêòè ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñò³, ùî ñòâîðåí³ â Óí³âåðñè-
òåò³, óìîâàìè ïðàö³ òà ñëóæáîâèìè
îáîâ’ÿçêàìè.

(Ðåêòîð, êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â,
â³ää³ë êàäð³â (ÂÊ))

Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð óêëàäåíî â³äïîâ³äíî äî
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ó òîìó ÷èñë³ ç äîòðèìàí-
íÿì Çàêîí³â Óêðà¿íè "Ïðî êîëåêòèâí³ äîãîâîðè ³
óãîäè", "Ïðî îñâ³òó", "Ïðî âèùó îñâ³òó", "Ïðî îï-
ëàòó ïðàö³", "Ïðî îõîðîíó ïðàö³", "Ïðî â³äïóñòêè",
"Ïðî ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ¿õ ïðàâà òà ãàðàíò³¿ ä³ÿëü-
íîñò³", ÊÇïÏ Óêðà¿íè, Ãåíåðàëüíî¿ ³ Ãàëóçåâî¿
óãîä òà ³í.

Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
ñò.ñò. 10-20 ÊÇïÏ Óêðà¿íè.

Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî
ðåãóëþº âèðîáíè÷³, òðóäîâ³ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³
â³äíîñèíè ì³æ Àäì³í³ñòðàö³ºþ Óí³âåðñèòåòó òà
éîãî òðóäîâèì êîëåêòèâîì äëÿ óçãîäæåííÿ ³íòå-
ðåñ³â ïðàö³âíèê³â òà ðîáîòîäàâö³â, ãàðàíòóº çàõèñò
ïðàâ òà ³íòåðåñ³â óñ³õ ïðàö³âíèê³â Óí³âåðñèòåòó
íåçàëåæíî â³ä ¿õ ÷ëåíñòâà ó ïðîôñï³ëö³.

Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Óí³âåðñèòå-
òó äîðó÷àº ïðîôñï³ëêîâîìó êîì³òåòó ïåðâèííî¿
ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³âíèê³â Óí³âåðñèòå-
òó (äàë³ – Ïðîôêîìó) ïðåäñòàâëÿòè ³ çàõèùàòè ³íòå-
ðåñè òðóäîâîãî êîëåêòèâó, óêëàäàòè Êîëåêòèâíèé

äîãîâ³ð Óí³âåðñèòåòó òà îðãàí³çîâóâàòè óêëàäàí-
íÿ êîëåêòèâíèõ äîãîâîð³â ó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-
ä³ëàõ ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî ó ìåæàõ ¿õ êîì-
ïåòåíö³¿.

Ï³ëüãè, êîìïåíñàö³¿, äîïîìîãà òà ³íø³ ïðåôå-
ðåíö³¿, ùî ìàþòü ãðîøîâå àáî ìàòåð³àëüíå âèðà-
æåííÿ ³ çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ïðîô-
ñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ Óí³âåðñèòåòó, íàäàþòüñÿ
âèêëþ÷íî ÷ëåíàì ïðîôñï³ëêè.

Äîãîâ³ð íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó çàòâåðä-
æåííÿ Êîíôåðåíö³ºþ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Óí³-
âåðñèòåòó ³ ä³º ùîíàéìåíøå îäèí ð³ê â³äïîâ³äíî
äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, àëå â áóäü-ÿêîìó âè-
ïàäêó äî äíÿ çàòâåðäæåííÿ íîâîãî Êîëåêòèâíî-
ãî äîãîâîðó.

Çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî ä³þ÷îãî Êîëåêòèâíîãî
äîãîâîðó íà êîðèñòü òðóäîâîãî êîëåêòèâó ìîæóòü
áóòè âíåñåí³ íà îñíîâ³ äîìîâëåíîñò³ ñòîð³í:
Àäì³í³ñòðàö³¿ òà Ïðîôêîìó, îôîðìëåíî¿ ñï³ëüíèì
ð³øåííÿì êîì³ñ³¿ Óí³âåðñèòåòó, ÿêà ãîòóâàëà
Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð. Ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ ðåêòî-
ðîì ³ ãîëîâîþ Ïðîôêîìó òà ðåºñòðàö³¿ â îðãàíàõ

äåðæàâíî¿ âëàäè çàçíà÷åí³ çì³íè ³ äîïîâíåííÿ ñòà-
þòü íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ ä³þ÷îãî Êîëåêòèâ-
íîãî äîãîâîðó.

Êîëåêòèâí³ äîãîâîðè ì³æ àäì³í³ñòðàö³ºþ
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òà ïðîôñï³ëêîâèìè áþðî
(ïðîôáþðî) íàáèðàþòü ÷èííîñò³ çã³äíî ç³ ñòàòòÿ-
ìè 9 òà 13 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî êîëåêòèâí³ äîãî-
âîðè ³ óãîäè".

Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð, çàòâåðäæåíèé Êîíôåðåí-
ö³ºþ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Óí³âåðñèòåòó, ïîâèíåí
áóòè íàäðóêîâàíèé òà ïîøèðåíèé ó âñ³õ ï³äðîçä³-
ëàõ Óí³âåðñèòåòó ó äâîòèæíåâèé ñòðîê ï³ñëÿ éîãî
ðåºñòðàö³¿ â Ñîëîì'ÿíñüê³é ðàéîíí³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî ñï³ëüíî
ç Ïðîôêîìîì ñï³âðîá³òíèê³â Óí³âåðñèòåòó
çä³éñíþþòü ñèñòåìàòè÷íèé êîíòðîëü çà ñâîº÷àñ-
íèì âèêîíàííÿì Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó.

Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó çàñëóõîâóº
çâ³òè Àäì³í³ñòðàö³¿ òà Ïðîôêîìó ïðî âèêîíàííÿ
Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó i ïðèéìàº â³äïîâ³äí³
ð³øåííÿ.

Ïðîäîâæåííÿ íà 8–9-é ñòîð.
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Ðîçä³ë 2
ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÄÎÃÎÂ²Ð, ÎÏËÀÒÀ

ÒÀ ÍÎÐÌÓÂÀÍÍß ÏÐÀÖ²,
ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÑÏÐÈßÒËÈÂÈÕ
ÓÌÎÂ ÏÐÀÖI, ÑÎÖIÀËÜÍÈÉ

ÇÀÕÈÑÒ
2.1. Òðóäîâèé äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ

ì³æ ïðàö³âíèêîì òà Àäì³í³ñòðàö³ºþ
íà ï³äñòàâ³ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ó âèïàäêó çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ä³¿
êîíòðàêòó ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì
ïðàö³âíèêîì ïîäàëüøå éîãî ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà
êîíêóðñí³é îñíîâ³ àáî øëÿõîì
ïðîäîâæåííÿ êîíòðàêòó â ìåæàõ
òåðì³íó êîíêóðñíîãî îáðàííÿ ç
óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â çâ³òó íà-
óêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïðàö³âíèêà òà
ðåêîìåíäàö³é êàôåäðè.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, íà-
÷àëüíèê ÂÊ)

2.1.1. Ðîç³ðâàííÿ òðóäîâîãî äîãî-
âîðó çä³éñíþºòüñÿ ç ³í³ö³àòèâè ïðà-
ö³âíèêà àáî Àäì³í³ñòðàö³¿ Óí³âåðñè-
òåòó. Ïðè ðîç³ðâàíí³ òðóäîâîãî
äîãîâîðó ç ³í³ö³àòèâè Àäì³í³ñòðàö³¿
ïîòð³áíà çãîäà Ïðîôêîìó (ó âèïàä-
êàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óê-
ðà¿íè).

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, íà-
÷àëüíèê ÂÊ)

2.1.2. Çà ïðàö³âíèêàìè Óí³âåðñè-
òåòó, çâ³ëüíåíèìè çà ñêîðî÷åííÿì
øòàò³â (çà íàÿâíîñò³ ñòàæó ðîáîòè â
Óí³âåðñèòåò³ íå ìåíø í³æ 15 ðîê³â),
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîíòðîëüíîìó
ñïèñêó êâàðòèðíîãî îáë³êó ÊÏ² ³ì.
²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî íå ìåíøå 5 ðîê³â,
çáåð³ãàºòüñÿ ÷åðãà íà æèòëî â³äïî-
â³äíî äî êîíòðîëüíîãî ñïèñêó íà ïå-
ð³îä ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ÿêèé âñòà-
íîâëåíî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

(Ãîëîâà Ïðîôêîìó, æèòëîâà
êîì³ñ³ÿ Óí³âåðñèòåòó)

2.1.3. Âèïðîáíèé òåðì³í ïðè
ïðèéíÿòò³ íà ðîáîòó íå ìîæå ïåðå-
âèùóâàòè òðüîõ ì³ñÿö³â, à äëÿ êåð³â-
íèê³â ï³äðîçä³ë³â, çà ïîãîäæåííÿì ç
Ïðîôêîìîì – øåñòè ì³ñÿö³â. Ñòðîê
âèïðîáóâàííÿ ïðè ïðèéíÿòò³ íà
ðîáîòó ðîá³òíèê³â ðîáî÷èõ ïðî-
ôåñ³é íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè îäíî-
ãî ì³ñÿöÿ.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, ïðî-
ðåêòîðè, íà÷àëüíèê ÂÊ)

2.1.4. Ïðàö³âíèêàì, ÿê³ îòðèìó-
þòü çàðîá³òíó ïëàòó çà ðàõóíîê
êîøò³â çàãàëüíîãî ôîíäó, çà óìîâè
¿õ ó÷àñò³ ó âèêîíàíí³ ïåðåäáà÷åíèõ
Ñòàòóòîì Óí³âåðñèòåòó ïëàòíèõ ïî-
ñëóã, ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ íàä-
áàâêè ñòèìóëþþ÷îãî õàðàêòåðó (çà

ñêëàäí³ñòü òà íàïðóæåí³ñòü ó ðîáîò³,
çà âèêîíàííÿ îñîáëèâî âàæëèâî¿
ðîáîòè, çà âèñîê³ äîñÿãíåííÿ ó ðî-
áîò³) òà âèïëà÷óâàòèñü ïðåì³¿ çà ðà-
õóíîê ñïåö³àëüíîãî ôîíäó â ìåæàõ
ôîíäó çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, íà-
÷àëüíèê ÄÅÔ, êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â)

2.2. Îïëàòà òà íîðìóâàííÿ ïðàö³
çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà òà íàñòóïíèõ ïîëîæåíü
ä³þ÷îãî Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó)
2.2.1. Àäì³í³ñòðàö³ÿ Óí³âåðñèòåòó

òà Ïðîôêîì çîáîâ’ÿçóþòüñÿ âæèâà-
òè óñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ ñâîº-
÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè
ïðàö³âíèêàì Óí³âåðñèòåòó â³äïîâ³-
äíî äî ñò. 115 ÊÇïÏ Óêðà¿íè òà ñò. 24
ÇÓ “Ïðî îïëàòó ïðàö³”: çà ïåðøó
ïîëîâèíó ì³ñÿöÿ ó ñòðîêè äî 15 ÷èñ-
ëà ïîòî÷íîãî ì³ñÿöÿ, çà äðóãó ïîëî-
âèíó ì³ñÿöÿ ó ñòðîêè äî îñòàííüî-
ãî äíÿ ïîòî÷íîãî ì³ñÿöÿ.

Ðîçì³ð çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà ïåðøó
ïîëîâèíó ì³ñÿöÿ ìàº ñêëàäàòè â³ä 40
äî 50 â³äñîòê³â ïîñàäîâîãî îêëàäó òà
âñ³õ íàäáàâîê ³ äîïëàò, âñòàíîâëåíèõ
ïðàö³âíèêîâ³ ïîñò³éíî, çà ôàêòè÷íî
â³äïðàöüîâàíèé ÷àñ. Çà äðóãó ïîëîâè-
íó ì³ñÿöÿ âèïëà÷óºòüñÿ ðåøòà âèïëàò.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, íà-
÷àëüíèê ÄÅÔ, áóõãàëòåðè ï³ä-
ðîçä³ë³â)

2.2.2. Àäì³í³ñòðàö³ÿ Óí³âåðñèòåòó
òà Ïðîôêîì çîáîâ’ÿçóþòüñÿ çàáåç-
ïå÷óâàòè âñòàíîâëåííÿ ì³æêâàë³ô³-
êàö³éíèõ (ì³æïîñàäîâèõ) ñï³ââ³äíî-
øåíü â îïëàò³ ïðàö³ â³äïîâ³äíî äî
íîðì, âèçíà÷åíèõ ó Ãàëóçåâ³é óãîä³,
òà çàòâåðäæåíèõ êîåô³ö³ºíò³â ï³äâè-
ùåííÿ ïîñàäîâèõ îêëàä³â çã³äíî ç
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä
30.08.2004 ð. ¹ 1023/2004.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, íà-
÷àëüíèê ÄÅÔ)

2.2.3. Âèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè
÷åðåç óñòàíîâè áàíê³â çä³éñíþºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà ëèøå íà ï³äñòàâ³ îñîáèñòèõ çàÿâ
ïðàö³âíèê³â.

(Íà÷àëüíèê ÄÅÔ, áóõãàëòåðè
ï³äðîçä³ë³â)

2.2.4. Çà çâåðíåííÿì ïðàö³âíèê³â,
ÿê³ îôîðìëþþòü àáî ïåðåîôîðì-
ëþþòü ïåíñ³þ, çàáåçïå÷èòè ñâîº-
÷àñíó âèäà÷ó íåîáõ³äíèõ äîâ³äîê
ïðî çàðîá³òíó ïëàòó, òðóäîâèé ñòàæ
òîùî.

(Íà÷àëüíèê ÄÅÔ, áóõãàëòåðè
ï³äðîçä³ë³â, íà÷àëüíèê ÂÊ)

2.2.5. Âèðàõóâàííÿ ³ç çàðïëàòè, íå
ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì òà Êîäåêñîì çàêîí³â ïðî ïðà-

öþ Óêðà¿íè, çä³éñíþâàòè ò³ëüêè çà
ïèñüìîâîþ çàÿâîþ ïðàö³âíèêà.

(Íà÷àëüíèê ÄÅÔ, áóõãàëòåðè
ï³äðîçä³ë³â)

2.2.6. Îïëàòó çà ðîáîòó â í³÷íèé
÷àñ çä³éñíþâàòè â ðîçì³ð³ 40% â³ä
ïîãîäèííî¿ ñòàâêè ïîñàäîâîãî îêëà-
äó (òàðèôíî¿ ñòàâêè) çà êîæíó ãîäè-
íó ðîáîòè ç 22:00 äî 06:00 çã³äíî ç³
ñò. ñò. 54, 55 òà 108 ÊÇïÏ Óêðà¿íè.

Çàëó÷åííÿ ïðàö³âíèê³â äî ðîáî-
òè ó ñâÿòêîâ³ òà íåðîáî÷³ äí³
çä³éñíþâàòè íà ï³äñòàâ³ íàêàç³â Ðåê-
òîðà, ïîãîäæåíèõ ç Ïðîôêîìîì, ³
îïëà÷óâàòè òàêó ðîáîòó çã³äíî ç³ ñò.
ñò. 72, 107 ÊÇïÏ Óêðà¿íè.

(Íà÷àëüíèê ÄÅÔ, íà÷àëüíèê ÂÊ,
çàñòóïíèê ãîëîâè Ïðîôêîìó)

2.2.7. Îïåðàòèâíî âèäàâàòè íàêà-
çè òà ðîçïîðÿäæåííÿ ïî Óí³âåðñè-
òåòó, ùî ðåãëàìåíòóþòü ïèòàííÿ
îïëàòè ïðàö³.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, ïðî-
ðåêòîðè, íà÷àëüíèê ÄÅÔ)

2.2.8. Â³äïîâ³äíî äî Ãàëóçåâî¿ óãî-
äè âèðàõîâóâàòè ³ç çàðïëàòè ïðàö³â-
íèêà – ÷ëåíà ïðîôñï³ëêè çà éîãî
ïèñüìîâîþ çàÿâîþ ÷ëåíñüê³ âíåñêè
òà çàáåçïå÷èòè áåçîïëàòíå, áåçãîò³-
âêîâå ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê
Ïðîôêîìó ñï³âðîá³òíèê³â Óí³âåð-
ñèòåòó â òðèäåííèé ñòðîê ï³ñëÿ íà-
ðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ âèïëàò ïðàö³-
âíèêîâ³.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, íà-
÷àëüíèê ÄÅÔ, êåð³âíèêè òà áóõãàë-
òåðè ï³äðîçä³ë³â, ãîëîâè ïðîôáþðî)

2.2.9. Íàäàòè ïðàâî Àäì³í³ñòðàö³¿
Óí³âåðñèòåòó, çà óìîâè îáîâ’ÿçêî-
âîãî ïîãîäæåííÿ ç Ïðîôêîìîì, ó
ðàç³ çìåíøåííÿ ô³íàíñóâàííÿ ç íå-
çàëåæíèõ â³ä Óí³âåðñèòåòó ïðè÷èí
óêëàäàòè êîíòðàêòè ç íàóêîâèìè
ïðàö³âíèêàìè ÍÄ× ÷è âíîñèòè
çì³íè äî ä³þ÷èõ êîíòðàêò³â ùîäî
ðîáîòè íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü àáî
íåïîâíèé ðîáî÷èé òèæäåíü.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó)
2.2.10. Âîä³ÿì àâòîìîá³ë³â ÀÒÏ

Óí³âåðñèòåòó:
– óñòàíîâèòè ðåæèì ðîáîòè ç

íåíîðìîâàíèì ðîáî÷èì äíåì ³
â³äïîâ³äí³ íàäáàâêè â ðîçì³ð³ 25%
òàðèôíî¿ ñòàâêè çà â³äïðàöüîâàíèé
÷àñ;

– íàäáàâêè çà êëàñí³ñòü íàðàõîâó-
âàòè çà âåñü â³äïðàöüîâàíèé ÷àñ.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ)
2.3. Ïîðÿäîê íàäàííÿ â³äïóñòîê

ïðàö³âíèêàì Óí³âåðñèòåòó çä³é-
ñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà òà íàñòóïíèõ ïîëîæåíü ä³þ-
÷îãî Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó)

2.3.1. Âñòàíîâèòè òàêó òðèâàë³ñòü
ùîð³÷íî¿ â³äïóñòêè ïðàö³âíèêàì
Óí³âåðñèòåòó (êð³ì íàóêîâèõ, ïåäà-
ãîã³÷íèõ ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â):

à) ùîð³÷íà îñíîâíà â³äïóñòêà – 24
êàëåíäàðí³ äí³;

ùîð³÷íà îñíîâíà â³äïóñòêà äëÿ:
– ³íâàë³ä³â I,II ãðóïè – 30 êàëåí-

äàðíèõ äí³â;
– ³íâàë³ä³â III ãðóïè – 26 êàëåí-

äàðíèõ äí³â;
– îñ³á â³êîì äî 18 ðîê³â – 31 êà-

ëåíäàðíèé äåíü;
á) ùîð³÷íà äîäàòêîâà ñîö³àëüíî-

ïîáóòîâà â³äïóñòêà – 4 êàëåíäàðíèõ
äí³ çã³äíî ç³ ñò. 13 ÊÇïÏ Óêðà¿íè,
ñò. 7 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî êîëåê-
òèâí³ äîãîâîðè ³ óãîäè”, ñò.ñò. 4, 8 òà
23 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî â³äïóñòêè”;

â) ç ìåòîþ ðîçøèðåííÿ òðóäîâèõ
ïðàâ ïðàö³âíèê³â Öåíòðó ñòóäåíòñü-
êîãî õàð÷óâàííÿ íàäàâàòè ¿ì äîäàò-
êîâî, çà ¿õ çâåðíåííÿì, ó êàí³êóëÿð-
íèé ïåð³îä â³äïóñòêó äî 15 äí³â áåç
çáåðåæåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè;

ã) â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ï. 2. ñò. 8 Çà-
êîíó Óêðà¿íè “Ïðî â³äïóñòêè” íàäà-
âàòè äîäàòêîâó îïëà÷óâàíó â³äïóñ-
òêó òðèâàë³ñòþ äî 7 êàëåíäàðíèõ
äí³â ïðàö³âíèêàì ç íåíîðìîâàíèì
ðîáî÷èì äíåì â³äïîâ³äíî äî ïåðå-
ë³êó ïîñàä ïðàö³âíèê³â ç íåíîðìî-
âàíèì ðîáî÷èì äíåì, ÿêèì ìîæå
íàäàâàòèñÿ äîäàòêîâà â³äïóñòêà
(Äîäàòîê ¹ 1 äî Êîëåêòèâíîãî
äîãîâîðó íà ñòîð. 12 ).

(Ïðîðåêòîðè, çàñòóïíèê ãîëîâè
Ïðîôêîìó, êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â,
íà÷àëüíèê ÂÊ)

2.3.2. Êåð³âíèêàì ï³äðîçä³ë³â
ïîäàâàòè äî ÂÊ óçãîäæåí³ ç ïðîô-
áþðî ï³äðîçä³ëó ³ äîâåäåí³ äî óñ³õ
ïðàö³âíèê³â ãðàô³êè â³äïóñòîê
ïðàö³âíèê³â íà íàñòóïíèé ð³ê íå
ï³çí³øå 15 ñ³÷íÿ.

Êîíêðåòíèé ïåð³îä íàäàííÿ ùî-
ð³÷íèõ â³äïóñòîê ó ìåæàõ, âñòà-
íîâëåíèõ ãðàô³êîì, óçãîäæóºòüñÿ
ì³æ ïðàö³âíèêîì ³ êåð³âíèêîì
ï³äðîçä³ëó, ÿêèé çîáîâ’ÿçàíèé
ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðàö³âíèêà
ïðî äàòó ïî÷àòêó â³äïóñòêè íå
ï³çí³ø ÿê çà äâà òèæí³ äî âñòàíîâ-
ëåíîãî ãðàô³êîì òåðì³íó (ñò. 10 ÇÓ
“Ïðî â³äïóñòêè”). Ïåðåíåñåííÿ
òåðì³íó â³äïóñòîê ïðîâîäèòè ó
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Çàêîíîì
Óêðà¿íè “Ïðî â³äïóñòêè”.

(Ïðîðåêòîðè, çàñòóïíèê ãîëîâè
Ïðîôêîìó, íà÷àëüíèê ÂÊ, êåð³âíè-
êè ï³äðîçä³ë³â, ãîëîâè ïðîôáþðî)

2.3.3. Çà íàÿâíîñò³ êîøò³â,
íå ï³çí³øå í³æ çà òðè äí³ äî

8 2 êâ ³òíÿ  2020  ð .

Ï ð î ä î â æ å í í ÿ .
Ï î ÷ à ò î ê  í à  7 - é  ñ ò î ð .



92 êâ ³òíÿ  2020  ð .

ïî÷àòêó â³äïóñòêè, çä³éñíþ-
âàòè îïëàòó â³äïóñòîê òà âèï-

ëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Ó âèïàäêó
íåñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè ãðîøåé
(ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí) çà çàÿâîþ
ïðàö³âíèêà çä³éñíþâàòè âèïëàòó
íàëåæíî¿ ñóìè çàðîá³òíî¿ ïëàòè
çà ÷àñ â³äïóñòêè ó íàéáëèæ÷èé
ñòðîê, âñòàíîâëåíèé äëÿ âèïëàòè
àâàíñó àáî çàðïëàòè.

(Ïðîðåêòîðè, çàñòóïíèê ãîëîâè
Ïðîôêîìó, íà÷àëüíèê ÄÅÔ, íà÷àëü-
íèê ÂÊ)

2.4. Çà çàÿâêàìè ï³äðîçä³ë³â çàáåç-
ïå÷óâàòè ¿õ àâòîòðàíñïîðòîì äëÿ
ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â â³äïîâ³äíî
äî âèðîáíè÷èõ ïîòðåá ç îïëàòîþ çà
ðàõóíîê ï³äðîçä³ë³â.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Ïðîôêîìó, äèðåêòîð ÀÒÏ)

2.5. Ó ðàç³ îñòàòî÷íîãî çâ³ëüíåí-
íÿ øòàòíîãî ïðàö³âíèêà Óí³âåðñèòå-
òó ³ âèõîäó íà ïåíñ³þ çà îêðåìèì
ïîäàííÿì ³ â³äïîâ³äíèì íàêàçîì
âèïëà÷óºòüñÿ îäíîðàçîâà ïðåì³ÿ çà
áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, ðîç-
ì³ð ÿêî¿ âèçíà÷àºòüñÿ ó â³äñîòêàõ â³ä
éîãî ïîñàäîâîãî îêëàäó, ÷èííîãî íà
äàòó çâ³ëüíåííÿ:

– ïðàö³âíèêàì ³ç ÷èñëà íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó ïðè ñòàæ³
ðîáîòè â Óí³âåðñèòåò³ 20 ³ á³ëüøå
ðîê³â – ó ðîçì³ð³ äî 50 %;

– ïðàö³âíèêàì ³ç ÷èñëà âñ³õ ³íøèõ
êàòåãîð³é ïåðñîíàëó ïðè ñòàæ³ ðî-
áîòè â Óí³âåðñèòåò³:

– 15 ðîê³â – ó ðîçì³ð³ äî 50 %;
– á³ëüøå 15 ³ äî 25 ðîê³â – äî

75 %;
– 25 ðîê³â ³ á³ëüøå – ó ðîçì³ð³ äî

100 %.
(Ðåêòîð, çàñòóïíèê ãîëîâè

Ïðîôêîìó, êåð³âíèêè òà ãîëîâè
ïðîôáþðî ï³äðîçä³ë³â, íà÷àëüíèê
ÄÅÔ, íà÷àëüíèê ÂÊ, áóõãàëòåð³¿
ï³äðîçä³ë³â)

2.5.1. Ïðè ïðèïèíåíí³ òðóäîâîãî
äîãîâîðó çà çàÿâîþ ïðàö³âíèêà Óí³-
âåðñèòåò âèïëà÷óº íàëåæíó ñóìó
çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà êîìïåíñàö³þ çà
íåâèêîðèñòàíó â³äïóñòêó â íàé-
áëèæ÷èé ñòðîê, âñòàíîâëåíèé äëÿ
âèïëàòè àâàíñó àáî çàðïëàòè.

(Ïðîðåêòîðè, çàñòóïíèê ãîëîâè
Ïðîôêîìó, íà÷àëüíèê ÄÅÔ, íà÷àëü-
íèê ÂÊ)

2.6. Ó ðàç³ ñìåðò³ ïðàö³âíèêà Óí³-
âåðñèòåòó àáî ÷ëåíà éîãî ðîäèíè
ïåðåäáà÷èòè íàäàííÿ çà ðàõóíîê
Óí³âåðñèòåòó îêðåìèõ âèä³â ïîñëóã
òà ãðîøîâî¿ äîïîìîãè â ðîçì³ð³ íå
ìåíøå 1000 ãðí, àëå íå á³ëüøå ïî-
ñàäîâîãî îêëàäó.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, íà-
÷àëüíèê ÄÅÔ, íà÷àëüíèê ÂÊ, êåð³â-
íèêè ï³äðîçä³ë³â)

2.7. Øòàòíèì ïðàö³âíèêàì, ÿê³
îòðèìóþòü çàðîá³òíó ïëàòó çà ðàõó-
íîê êîøò³â çàãàëüíîãî ôîíäó äåð-
æàâíîãî áþäæåòó, çà îñîáèñòèìè
çàÿâàìè, óçãîäæåíèìè ç êåð³âíèêà-
ìè òà ïðîôáþðî ï³äðîçä³ë³â, ñï³ëü-
íèì ð³øåííÿì Àäì³í³ñòðàö³¿ òà

Ïðîôêîìó ìîæå íàäàâàòèñü ìàòå-
ð³àëüíà äîïîìîãà â ìåæàõ ôîíäó
çàðîá³òíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåí-
øå 1000 ãðí, àëå íå á³ëüøå ïîñàäî-
âîãî îêëàäó íà ð³ê çà íåîáõ³äíîñò³
ïðîâåäåííÿ ñêëàäíî¿ îïåðàö³¿, òðè-
âàëîãî ë³êóâàííÿ òà â ³íøèõ åêñòðå-
íèõ òà íàäçâè÷àéíèõ âèïàäêàõ.

Øòàòíèì ïðàö³âíèêàì, ÿê³ îòðè-
ìóþòü çàðîá³òíó ïëàòó çà ðàõóíîê
êîøò³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó, ìàòåð³àëüíà äîïîìî-
ãà â òàêèõ ñàìèõ âèïàäêàõ ³ ðîçì³ðàõ
ìîæå âèïëà÷óâàòèñÿ â ìåæàõ öüîãî
ôîíäó.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, íà-
÷àëüíèê ÄÅÔ, êåð³âíèêè ï³äðî-
çä³ë³â, ãîëîâè ïðîôáþðî)

2.7.1. Çà íàÿâíîñò³ åêîíîì³¿ ôîí-
äó çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ïîäàííÿì
êåð³âíèêà òà ãîëîâè ïðîôáþðî
ï³äðîçä³ëó, íàêàçàìè ïî Óí³âåðñè-
òåòó ïðàö³âíèêàì ìîæóòü âñòàíîâ-
ëþâàòèñü íàäáàâêè: çà ñêëàäí³ñòü,
íàïðóæåí³ñòü ó ðîáîò³, çà âèêîíàí-
íÿ îñîáëèâî âàæëèâî¿ ðîáîòè, çà
âèñîê³ äîñÿãíåííÿ ó ïðàö³ òà ïðè-
çíà÷àòèñü ïðåì³¿ â³äïîâ³äíî äî Ïî-
ëîæåííÿ ïðî ïðåì³þâàííÿ ïðàö³â-
íèê³â òà Ïîëîæåííÿ ïðî ôîðìè ³
ñèñòåìè îïëàòè ïðàö³, ïîðÿäîê óñ-
òàíîâëåííÿ òà ðîçì³ðè íàäáàâîê ³
äîïëàò äî ïîñàäîâèõ îêëàä³â ïðà-
ö³âíèêàì Óí³âåðñèòåòó, çã³äíî ç³ ñò. 32
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âèùó îñâ³òó”, íà-
êàçîì ÌÎÍ Óêðà¿íè â³ä 26.09.2005 ð.
¹ 557 òà Ñòàòóòîì ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ
Ñ³êîðñüêîãî (çàçíà÷åí³ Ïîëîæåííÿ
äîäàþòüñÿ äî Êîëäîãîâîðó).

(Ðåêòîð, çàñòóïíèê ãîëîâè
Ïðîôêîìó, íà÷àëüíèê ÄÅÔ, êåð³â-
íèêè òà ãîëîâè ïðîôáþðî ï³ä-
ðîçä³ë³â)

2.8. Øòàòíèì ïðàö³âíèêàì, áåçïå-
ðåðâíèé ñòàæ ðîáîòè ÿêèõ â Óí³âåð-
ñèòåò³ íå ìåíøå í³æ 5 ðîê³â, ïðè
ñóìë³ííîìó ñòàâëåíí³ äî âèêîíàí-
íÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â, çà ïîäàí-
íÿì êåð³âíèêà òà ïðîôáþðî ï³äðîç-
ä³ëó äî þâ³ëåéíî¿ äàòè ìîæå áóòè
íàäàíà íàêàçîì ïî Óí³âåðñèòåòó
ïðåì³ÿ â ðîçì³ð³ íå ìåíøå 700 ãðí,
àëå íå á³ëüøå çà ïîñàäîâèé îêëàä
(ðàçîì ïî çàãàëüíîìó òà ñïåö³àëü-
íîìó ôîíäàõ).

Þâ³ëåéíèìè äàòàìè ââàæàòè
50, 60, 70 ðîê³â ³ äàë³ êîæí³ íàñòóïí³
5 ðîê³â ïðàö³âíèêà.

Êð³ì òîãî, äëÿ æ³íîê þâ³ëåéíîþ
ââàæàòè òàêîæ äàòó äîñÿãíåííÿ â³êó,
ùî íàäàº ïðàâî íà îòðèìàííÿ ïåíñ³¿.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, íà-
÷àëüíèê ÄÅÔ, êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â,
ãîëîâè ïðîôáþðî)

2.9. Àäì³í³ñòðàö³ÿ òà Ïðîôêîì
íàäàþòü äîïîìîãó â ðîáîò³ Ðàäè
âåòåðàí³â Óí³âåðñèòåòó.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó)
2.10. Àäì³í³ñòðàö³ÿ òà ïðîôñï³ë-

êîâ³ êîì³òåòè Óí³âåðñèòåòó çä³éñíþ-
þòü çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ãðî-
ìàäñüêîãî ïîðÿäêó íà òåðèòîð³¿
Óí³âåðñèòåòó.

(Ïðîðåêòîðè, çàñò. ãîëîâè Ïðî-
ôêîìó, êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â, äè-
ðåêòîð Äåïàðòàìåíòó áåçïåêè)

2.11. Àäì³í³ñòðàö³ÿ Óí³âåðñèòåòó
ñïðèÿº ðîáîò³ îðãàí³â ïîë³ö³¿ äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêî-
ãî ïîðÿäêó íà òåðèòîð³¿ Óí³âåðñè-
òåòó.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, äè-
ðåêòîð Äåïàðòàìåíòó áåçïåêè)

2.12. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñïðèÿòëè-
âèõ, áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³, çáåðå-
æåííÿ ìàéíà Óí³âåðñèòåòó, ïðà-
ö³âíèê³â ³ ñòóäåíò³â ïðîäîâæóâàòè
ðîáîòó ç óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè
ïåðåïóñêíîãî ðåæèìó â íàâ÷àëüíèõ
êîðïóñàõ.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ òà ïðîðåêòîð
ç ÍÂÐ)

2.13. Çàáåçïå÷èòè ïîêðàùåííÿ
óìîâ ïðàö³ âèêëàäà÷àì ÔÌÔ òà
ÔÑÏ, ÿê³ çàêð³ïëåí³ çà ãðóïàìè ñòó-
äåíò³â ó êîðïóñàõ ³íøèõ ôàêóëüòåò³â,
³íñòèòóò³â Óí³âåðñèòåòó – âèä³ëèòè
òà îáëàäíàòè äëÿ íèõ âèêëàäàöüêó
ê³ìíàòó. Äèðåêòîðàì òà äåêàíàì ó
êîðïóñàõ ¹¹ 1, 4, 17, 18, 19, 22, 23
îáîâ’ÿçêîâî âèêîíàòè öåé ïóíêò.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, äåêàíè çàçíà-
÷åíèõ ôàêóëüòåò³â, äèðåêòîðè
³íñòèòóò³â)

2.14. Àäì³í³ñòðàö³¿, Ïðîôêîìó,
ïðîôáþðî ï³äðîçä³ë³â ïðîâîäèòè
âèõîâíó ðîáîòó ñåðåä ïðàö³âíèê³â
Óí³âåðñèòåòó ç ìåòîþ:

– äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ìàòå-
ð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, àóäèòîðíîãî òà
ëàáîðàòîðíîãî ôîíä³â;

– ïîêðàùåííÿ òðóäîâî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ äèñöèïë³íè;

– åêîíîì³¿ òåïëîâî¿, åëåêòðè÷íî¿
åíåðã³¿ òà âîäè;

– ïîêðàùåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó
òà ïîæåæíî¿ áåçïåêè â êîðïóñàõ òà
íà òåðèòîð³¿ Óí³âåðñèòåòó;

– äîòðèìàííÿ ä³þ÷èõ íîðì îõî-
ðîíè ïðàö³.

2.15. Ó âèïàäêàõ âèêîíàííÿ ðîá³ò,
äå çà óìîâàìè ðîáîòè íå ìîæå áóòè
âñòàíîâëåíà ùîäåííà àáî ùîòèæ-
íåâà òðèâàë³ñòü ðîáî÷îãî ÷àñó, ðîç-
ðîáëÿòè ãðàô³êè ö³ëîäîáîâîãî àáî
ïîçì³ííîãî ÷åðãóâàííÿ á³áë³îòå÷-
íèõ ïðàö³âíèê³â, âàõòåð³â, ÷åðãî-
âèõ, øâåéöàð³â, ìåäñåñòåð Öåíòðó
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó
(ÖÔÂÑ) çã³äíî ç ï³äñóìîâàíèì îá-
ë³êîì ðîáî÷îãî ÷àñó ç òèì, ùîá òðè-
âàë³ñòü ðîáî÷îãî ÷àñó çà îáë³êîâèé
ïåð³îä íå ïåðåâèùóâàëà çàêîíîäàâ-
÷î âèçíà÷åíî¿ ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ ãî-
äèí (ñò. 61 ÊÇïÏÓ).

Ïåðåäáà÷èòè ñòâîðåííÿ ìîæëè-
âîñòåé äëÿ ïðèéíÿòòÿ ¿æ³ áåç â³äðè-
âó â³ä âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáî-
â’ÿçê³â çàçíà÷åíèì ïðàö³âíèêàì,
ÿê³ çàéíÿò³ íà ðîáîòàõ, äå íåìîæëè-
âî âñòàíîâèòè ô³êñîâàíó ïåðåðâó
äëÿ õàð÷óâàííÿ.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Ïðîôêîìó, äèðåêòîð ÍÒÁ,
äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó áåçïåêè,
äèðåêòîð ÖÔÂÑ)

Ðîçä³ë 3
ÎÕÎÐÎÍÀ ÏÐÀÖI ÒÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß

3.1. Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ áåçïå÷-
íèõ óìîâ ïðàö³, åêîëîã³÷íî ÷èñòîãî
ñåðåäîâèùà, çíèæåííÿ çàõâîðþâà-
íîñò³ Àäì³í³ñòðàö³ÿ òà Ïðîôêîì
çîáîâ’ÿçóþòüñÿ:

3.1.1. Çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå
ïðîâåäåííÿ çà çàÿâêàìè ï³äðîçä³ë³â
Óí³âåðñèòåòó àòåñòàö³¿ (ïåðåàòåñ-
òàö³¿) ðîáî÷èõ ì³ñöü ³ç øê³äëèâèìè
òà âàæêèìè óìîâàìè ïðàö³ çà ðà-
õóíîê êîøò³â ï³äðîçä³ë³â ³ Óí³âåð-
ñèòåòó. Íå äîïóñêàòè ïîðóøåííÿ
òåðì³í³â ³ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ àòå-
ñòàö³¿ ðîáî÷èõ ì³ñöü çà óìîâàìè
ïðàö³.

Çàëó÷àòè ïðåäñòàâíèê³â Ïðîôêî-
ìó (ïðîôáþðî ï³äðîçä³ëó) äî ñêëà-
äó êîì³ñ³é ³ç ïðîâåäåííÿ àòåñòàö³¿
ðîáî÷èõ ì³ñöü çà óìîâàìè ïðàö³,
îáñòåæåííÿ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ
óìîâ ïðàö³ íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ ç
ìåòîþ êîíòðîëþ çà óñóíåííÿì
øê³äëèâèõ òà íåáåçïå÷íèõ óìîâ
ïðàö³, âèÿâëåíèõ çà ðåçóëüòàòàìè
àòåñòàö³¿.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Ïðîôêîìó, íà÷àëüíèê ÄÅÔ,
íà÷àëüíèêè â³ää³ëó îõîðîíè ïðàö³
òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî â³ää³ëó,
ãîëîâà êîì³ñ³¿ Ïðîôêîìó ç îõîðî-
íè ïðàö³, êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â)

3.1.2. Ñâîº÷àñíî ïðîâîäèòè íà-
â÷àííÿ ç îõîðîíè ïðàö³ â³äïîâ³äàëü-
íèõ çà ñòàí îõîðîíè ïðàö³ â ïðè-
ì³ùåííÿõ ï³äðîçä³ë³â â³äïîâ³äíî äî
íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, íà÷àëüíèê
â³ää³ëó îõîðîíè ïðàö³, êåð³âíèêè
ï³äðîçä³ë³â)

3.1.3. Ïðîäîâæèòè ïðàêòèêó ïðî-
âåäåííÿ îãëÿä³â-êîíêóðñ³â ç ïèòàíü
îõîðîíè ïðàö³ â ï³äðîçä³ëàõ Óí³âåð-
ñèòåòó.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Ïðîôêîìó, ãîëîâà êîì³ñ³¿
Ïðîôêîìó ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³,
íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè ïðàö³,
êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â)

3.1.4. Ïðîäîâæèòè âäîñêîíàëþ-
âàòè, îíîâëþâàòè îôîðìëåííÿ â
³íñòèòóòàõ ³ íà ôàêóëüòåòàõ êàá³íåò³â
ç îõîðîíè ïðàö³ â îäí³é ç ä³þ÷èõ
àóäèòîð³é, íå âèâîäÿ÷è ¿¿ ç ðîçêëàäó
çàíÿòü òà íå çì³íþþ÷è ¿¿ çàêð³ïëåí-
íÿ çà ï³äðîçä³ëîì.

(Êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â, íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó îõîðîíè ïðàö³)

3.1.5. Çàáåçïå÷èòè çà çàÿâêàìè
ï³äðîçä³ë³â, à òàêîæ çã³äíî ³ç çàòâåð-
äæåíèì ãðàô³êîì ïðîâåäåííÿ ïåðå-
â³ðêè êîíòóðó çàçåìëåííÿ òà ÿêîñò³
³çîëÿö³¿ åëåêòðîäðîò³â ó ï³äðîçä³ëàõ
Óí³âåðñèòåòó. (Çã³äíî ç Ïðàâèëàìè
áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ åëåêòðîóñ-
òàíîâîê ñïîæèâà÷³â, çàòâåðäæåíè-
ìè íàêàçîì Ì³íïðàö³ òà ñîöïîë³òè-
êè Óêðà¿íè â³ä 09.01.1998 ð. ¹ 4.)

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, ãîëîâíèé
³íæåíåð, ãîëîâíèé åíåðãåòèê, êå-
ð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â)
Çàê³í÷åííÿ íà 10–12-é ñòîð.



3.1.6. Ïåðåäáà÷èòè ó çâåäåíîìó
êîøòîðèñ³ Óí³âåðñèòåòó êîøòè íà
âñòàíîâëåííÿ íàäáàâîê äî ïîñàäî-
âèõ îêëàä³â ïðàö³âíèêàì, ÿê³ ïðàöþ-
þòü ó øê³äëèâèõ óìîâàõ (â³äïîâ³äíî
äî àòåñòàö³¿ ðîáî÷èõ ì³ñöü), òà â³äïî-
â³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî â³äïó-
ñòêè” (ñò.ñò. 7, 8) íàäàâàòè òàêèì ïðà-
ö³âíèêàì äîäàòêîâó îïëà÷óâàíó
â³äïóñòêó äî 7 äí³â çà ðîáîòó ç³
øê³äëèâèìè òà âàæêèìè óìîâàìè
ïðàö³.

(Íà÷àëüíèê ÄÅÔ, çàñòóïíèê
ãîëîâè Ïðîôêîìó, íà÷àëüíèê ÂÊ,
ãîëîâíèé ³íæåíåð, êåð³âíèêè ï³ä-
ðîçä³ë³â, íà÷àëüíèêè â³ää³ëó îõî-
ðîíè ïðàö³ òà ñîö³àëüíî-ïîáóòî-
âîãî â³ää³ëó)

3.1.7. Çàáåçïå÷èòè ïðàö³âíèêàì,
ÿê³ ïðàöþþòü ó øê³äëèâèõ óìîâàõ,
â³äïîâ³äí³ óìîâè ïðàö³ çã³äíî ç Ãàëó-
çåâîþ óãîäîþ (ï. 7.2.3.) òà ñò. 8 Çàêî-
íó Óêðà¿íè “Ïðî îõîðîíó ïðàö³”.

Âñòàíîâëþâàòè òàêèì ïðàö³âíè-
êàì ñêîðî÷åíèé 36-ãîäèííèé ðîáî-
÷èé òèæäåíü â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíî-
âè ÊÌÓ ¹ 163 â³ä 21.02.2001 ð.
çàëåæíî â³ä ðåçóëüòàò³â àòåñòàö³¿
ðîáî÷èõ ì³ñöü çà óìîâàìè ïðàö³.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Ïðîôêîìó, ãîëîâíèé ³íæåíåð,
êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â, íà÷àëüíèêè
â³ää³ëó îõîðîíè ïðàö³ òà ñîö³àëü-
íî-ïîáóòîâîãî â³ää³ëó)

3.1.8. Çàáåçïå÷èòè áåçóìîâíå
âèêîíàííÿ êîæíèì ïðàö³âíèêîì
âèìîã áåçïåêè, ïðàâèë êîðèñòó-
âàííÿ ìàøèíàìè, âåðñòàòàìè, ìå-
õàí³çìàìè, ³íñòðóìåíòîì, âèêî-
ðèñòàííÿ çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî ³
êîëåêòèâíîãî çàõèñòó òîùî.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Ïðîôêîìó, ãîëîâíèé ³íæåíåð,
êåð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-
ä³ë³â, íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè
ïðàö³, íà÷àëüíèêè ä³ëüíèöü, êîìåí-
äàíòè êîðïóñ³â)

3.1.9. Óíåìîæëèâèòè çàáðóäíåí-
íÿ àáî ³íø³ çì³íè ïðèðîäíèõ âëàñ-
òèâîñòåé àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â
ïðèì³ùåííÿõ íàâ÷àëüíèõ êîðïóñ³â,
øê³äëèâ³ äëÿ æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ ïðàö³-
âíèê³â ³ ñòóäåíò³â.

Ñâîº÷àñíî ðîçãëÿäàòè ïîäàííÿ,
àêòè ïðîôáþðî ï³äðîçä³ë³â, êîì³ñ³é
Ïðîôêîìó ùîäî ïîðóøåíü óìîâ
îõîðîíè ïðàö³ òà âæèâàòè çàõîä³â
äëÿ ¿õ øâèäêîãî óñóíåííÿ.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, äèðåêòîð
Äåïàðòàìåíòó ç ìàéíîâèõ òà
ñîö³àëüíèõ ïèòàíü, äèðåêòîð
Äåïàðòàìåíòó áåçïåêè, êåð³âíèêè
ï³äðîçä³ë³â, íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõî-

ðîíè ïðàö³, íà÷àëüíèêè ä³ëüíèöü,
êîìåíäàíòè êîðïóñ³â)

3.1.10. Çàáåçïå÷èòè íàëåæíó
ï³äãîòîâêó äî åêñïëóàòàö³¿ â çè-
ìîâèõ óìîâàõ áîéëåðíèõ ³ òåïëî-
ïóíêò³â Óí³âåðñèòåòó. Ïðîäîâæèòè
ðåìîíò, ðåêîíñòðóêö³þ ñèñòåì îá³-
ãð³âó ïðèì³ùåíü êîðïóñ³â, ïðîìèâ-
êó áàòàðåé â³ä íàêîïè÷åíî¿ ³ðæ³ äî
ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
(çã³äíî ³ç çàÿâàìè ï³äðîçä³ë³â). Ïðî-
äîâæèòè ïîñòóïîâó, ïëàíîâó çàì³íó
ñòàðèõ áàòàðåé îïàëþâàííÿ íà íîâ³.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, ãîëîâíèé
³íæåíåð, êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â,
êîìåíäàíòè òà çàâ³äóâà÷³ ãîñïî-
äàðñòâ êîðïóñ³â)

3.1.11. Çàáåçïå÷èòè ó õîëîäíèé
ïåð³îä ðîêó íîðìàòèâíèé òåïëîâèé
ðåæèì ó íàâ÷àëüíèõ êîðïóñàõ ³ ãóð-
òîæèòêàõ Óí³âåðñèòåòó. Äëÿ öüîãî
ïëàíóâàòè òà âèêîíóâàòè â³äïîâ³äí³
çàõîäè, ó òîìó ÷èñë³ ³ç çàëó÷åííÿì
êîøò³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ùî-
äî åíåðãîçáåðåæåííÿ, çáåðåæåííÿ
òåïëà òà ñâîº÷àñíîãî ðîçðàõóíêó çà
ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, ãîëîâíèé ³í-
æåíåð, êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â, ãî-
ëîâè ïðîôáþðî, êîìåíäàíòè òà
çàâ³äóâà÷³ ãîñïîäàðñòâ êîðïóñ³â)

3.1.12. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ
Ïðîãðàìè åíåðãîçáåðåæåííÿ òà
åíåðãîåôåêòèâíîñò³ Óí³âåðñèòåòó
íà 2017–2020 ðð., âò³ëåííÿ ¿¿ åòàï³â ç
ìåòîþ åêîíîì³¿ êîøò³â íà êîìó-
íàëüí³ ïëàòåæ³ òà ðåàë³çàö³þ ï. 3.1.11
öüîãî Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â ïî-
âíîìó îáñÿç³.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, äèðåêòîð
Äåïàðòàìåíòó ç ìàéíîâèõ òà
ñîö³àëüíèõ ïèòàíü, äèðåêòîð
²ÅÅ, äåêàí ÒÅÔ, çàñòóïíèê ãîëîâè
Ïðîôêîìó, íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõî-
ðîíè ïðàö³)

3.1.13. Ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ çà-
òîïëåííþ íàâ÷àëüíèõ ³ ñëóæáîâèõ
ïðèì³ùåíü êîðïóñ³â óíàñë³äîê
â³äëèã ó çèìîâèé ïåð³îä çàáåçïå÷è-
òè ñâîº÷àñíå î÷èùåííÿ äàõ³â â³ä
ñí³ãó, ëüîäîâèõ ïðîáîê ó ñèñòåìàõ
çëèâó âîäè ç äàõ³â.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, êåð³âíèêè
ï³äðîçä³ë³â, êîìåíäàíòè òà çàâ³äó-
âà÷³ ãîñïîäàðñòâ êîðïóñ³â)

3.1.14. Ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ â çè-
ìîâèé ïåð³îä íà òåðèòîð³¿ Óí³âåð-
ñèòåòó òðàâìàòèçìó ïðàö³âíèê³â òà
îñ³á, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ, çàáåçïå÷èòè
ñâîº÷àñíå ÿê³ñíå î÷èùåííÿ â³ä
ñí³ãó òà ëüîäó ï³äõîä³â äî êîðïóñ³â,
âèêîðèñòàííÿ ï³ñî÷íî¿ ñóì³ø³ íà
íåáåçïå÷íèõ ÷àñòèíàõ ì³æêîðïóñ-
íèõ äîð³ã, òðîòóàð³â òîùî. Ó ðàç³
ñòèõ³éíîãî ëèõà íàäàòè ïðàâî Àä-

ì³í³ñòðàö³¿ ðàçîì ç Ïðîôêîìîì òà
Ðàäîþ ñòóäåíò³â äîäàòêîâî çàëó÷à-
òè ïðàö³âíèê³â òà îñ³á, ÿê³ íàâ÷à-
þòüñÿ, äëÿ á³ëüø øâèäêîãî î÷è-
ùåííÿ â³ä ñí³ãó òà ëüîäó ï³äõîä³â äî
íàâ÷àëüíèõ êîðïóñ³â òà ãóðòîæèòê³â
Óí³âåðñèòåòó.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, ïðî-
ðåêòîð ç ÀÐ, êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â,
êîìåíäàíòè òà çàâ³äóâà÷³ ãîñïî-
äàðñòâ êîðïóñ³â)

3.1.15. Ñâîº÷àñíî çàáåçïå÷óâàòè
êîðïóñè, ï³äðîçä³ëè òà ãóðòîæèòêè
Óí³âåðñèòåòó ïåðâèííèìè çàñîáà-
ìè ïîæåæîãàñ³ííÿ òà ïðîòèïîæåæ-
íèìè ïðèëàäàìè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü
òåõí³÷íèì âèìîãàì.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, êåð³âíèêè
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, â³ää³ë
ïîæåæíî¿ îõîðîíè, â³ää³ë îõîðî-
íè ïðàö³)

3.1.16. Äëÿ äîòðèìàííÿ ñàí³-
òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì ó ïðè-
ì³ùåííÿõ êîðïóñ³â òà çàïîá³ãàííÿ
çàõâîðþâàííÿì ïðèáèðàëüíèöü
âíàñë³äîê âèêîðèñòàííÿ äëÿ âèêî-
íàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â õî-
ëîäíî¿ âîäè ïðîäîâæèòè îñíàùåí-
íÿ êîðïóñ³â âîäîíàãð³âàëüíèì
îáëàäíàííÿì.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, ãîëîâíèé
³íæåíåð, êåð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â, ãîëîâè ïðîôáþðî
ï³äðîçä³ë³â)

3.1.17. Ñâîº÷àñíî çàáåçïå÷óâà-
òè ìåäè÷íèìè àïòå÷êàìè âñ³
ï³äðîçä³ëè Óí³âåðñèòåòó.

(Êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â, ãîëîâè
ïðîôáþðî, â³ää³ë îõîðîíè ïðàö³)

3.1.18. Ïðîäîâæóâàòè íåîáõ³äí³
çàõîäè ùîäî ôóíêö³îíóâàííÿ â
Óí³âåðñèòåò³ ñèñòåìè êâàë³ô³êîâà-
íî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ñï³âðîá³ò-
íèêàì ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî òà
îñîáàì, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, äè-
ðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ç ìàéíîâîãî
òà ñîöçàáåçïå÷åííÿ, äåêàí ÔÁÌ²)

3.2. Çà ðåçóëüòàòàìè àòåñòàö³¿
ðîáî÷èõ ì³ñöü âêëþ÷èòè äî Êîëåê-
òèâíîãî äîãîâîðó ïåðåë³ê ðîáî-
÷èõ ì³ñöü, ðîáîòà íà ÿêèõ äàº ïðà-
âî ïðàö³âíèêàì íà ïåíñ³þ çà â³êîì
íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ (Äîäàòîê ¹ 2
íà ñòîð.12 ).

3.3. Óõâàëèòè Óãîäó ç îõîðîíè
ïðàö³ (Äîäàòîê ¹ 3 íà ñòîð.12 )
íà Êîíôåðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòè-
âó Óí³âåðñèòåòó îäíî÷àñíî ç óêëà-
äàííÿì Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, çàñòóïíèê
ãîëîâè Ïðîôêîìó)

3.4. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ Óãî-
äè ç îõîðîíè ïðàö³ ç³ ùîêâàðòàëü-
íîþ ïåðåâ³ðêîþ ¿¿ âèêîíàííÿ.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, çàñòóïíèê
ãîëîâè Ïðîôêîìó, äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó ìàéíîâèõ òà ñî-
ö³àëüíèõ ïèòàíü, ãîëîâà êîì³ñ³¿
Ïðîôêîìó ç îõîðîíè ïðàö³, íà-
÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè ïðàö³)

3.5. Àäì³í³ñòðàö³¿ òà Ïðîôêîìó
çàáåçïå÷èòè ñï³ëüíèé êîíòðîëü çà
âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ çàõîä³â ùîäî çàïîá³-
ãàííÿ ïàë³ííþ ó ïðèì³ùåííÿõ Óí³-
âåðñèòåòó.

(Ïðîðåêòîð ç ÍÂÐ, çàñòóïíèê
ãîëîâè Ïðîôêîìó, äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó áåçïåêè, êåð³âíèêè
ï³äðîçä³ë³â, ãîëîâè ïðîôáþðî,
êîìåíäàíòè òà çàâ³äóâà÷³ ãîñïî-
äàðñòâ êîðïóñ³â)

3.6. Çä³éñíþâàòè çàõîäè ùîäî
ñòâîðåííÿ óìîâ áåçïåêè, íàëåæ-
íîãî ñàí³òàðíîãî ñòàíó â êîðïó-
ñàõ, íà òåðèòîð³¿ Óí³âåðñèòåòó, ó
òîìó ÷èñë³ â ³ñòîðè÷í³é ïàðêî-
âî-àðõ³òåêòóðí³é çîí³ Óí³âåðñè-
òåòó.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, ïðîðåêòîð ç
ÍÂÐ, ãîëîâà Ïðîôêîìó, äèðåêòîð
Äåïàðòàìåíòó áåçïåêè, êåð³âíèêè
ï³äðîçä³ë³â, ãîëîâè ïðîôáþðî)

Ðîçä³ë 4
ÑÎÖIÀËÜÍÅ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß,

ÌÅÄÈ×ÍÅ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß,
ÎÐÃÀÍIÇÀÖIß ÑÀÍÀÒÎÐÍÎ-
ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ ËIÊÓÂÀÍÍß

I ÂIÄÏÎ×ÈÍÊÓ
Ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè òà çíè-

æåííÿ ê³ëüêîñò³ âèïàäê³â çàõâîðþ-
âàíü ïðàö³âíèê³â Óí³âåðñèòåòó,
îðãàí³çàö³¿ ¿õ ÿê³ñíîãî â³äïî÷èíêó
Àäìiíiñòðàöiÿ i Ïðîôêîì äîìîâè-
ëèñü:

4.1. Çàáåçïå÷óâàòè ôóíêö³îíó-
âàííÿ, óòðèìàííÿ òà ïîäàëüøèé
ðîçâèòîê áàç â³äïî÷èíêó Óí³âåðñè-
òåòó â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà. Íàäàâàòè ð³âíó ìîæëèâ³ñòü
â³äïî÷èíêó íà áàçàõ Óí³âåðñèòåòó
âñ³ì êàòåãîð³ÿì ïðàö³âíèê³â òà ÷ëå-
íàì ¿õ ñ³ìåé. Ðîçâèâàòè äîäàòêîâ³
ìîæëèâîñò³ ùîäî íàäàííÿ íà áàçàõ
â³äïî÷èíêó îçäîðîâ÷èõ ïîñëóã.

Ðîçðàõóíîê âàðòîñò³ ïóò³âîê íà
áàçè â³äïî÷èíêó Óí³âåðñèòåòó äëÿ
îçäîðîâëåííÿ ïðàö³âíèê³â òà ÷ëåí³â
¿õ ñ³ìåé, äîêòîðàíò³â, àñï³ðàíò³â ³
ñòóäåíò³â ïðîâîäèòè ç óðàõóâàííÿì
êîìïåíñàö³¿ ñåçîííèõ âèòðàò.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, ïðî-
ðåêòîð ç ÀÐ, íà÷àëüíèê ÄÅÔ)

4.2. Ó âèçíà÷åí³ òåðì³íè âèêîíó-
âàòè çàõîäè, óçãîäæåí³ ³ çàòâåð-
äæåí³ Àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Ïðîôêî-
ìîì çã³äíî ç Ïëàíîì ï³äãîòîâêè
ñïîðòèâíèõ òàáîð³â, áàç â³äïî-
÷èíêó äî îçäîðîâ÷îãî ñåçîíó,
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âêëþ÷àþ÷è äîá³ð òà ï³äãî-
òîâêó ïåðñîíàëó áàç íà îçäî-

ðîâ÷èé ïåð³îä.
Øòàòíèé ðîçïèñ áàç â³äïî÷èíêó

íà îçäîðîâ÷èé ïåð³îä óçãîäæóâàòè
ç Ïðîôêîìîì íå ï³çí³øå í³æ çà äâà
ì³ñÿö³ äî éîãî ïî÷àòêó.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Ïðîôêîìó, äèðåêòîðè áàç
â³äïî÷èíêó)

4.3. Ïðîôêîìó ñï³âðîá³òíèê³â ó
ìåæàõ êîøòîðèñó ïåðåäáà÷àòè âèò-
ðàòè íà ïðèäáàííÿ ï³ëüãîâèõ ïóò³âîê
íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíå ë³êóâàííÿ
ïðàö³âíèê³â ³ ä³òåé ó ñóïðîâîä³
áàòüê³â â³äïîâ³äíî äî ìåäè÷íèõ ïî-
êàçàíü.

(Ãîëîâà Ïðîôêîìó)
4.4. Â³äïîâ³äíî äî ïåðåë³êó ïðî-

ôåñ³é çàáåçïå÷èòè ó 2020 ðîö³ ïðî-
âåäåííÿ ìåäè÷íèõ îãëÿä³â ïðàö³â-
íèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó øê³äëèâèõ ³
âàæêèõ óìîâàõ. Íàäàâàòè Ïðîôêî-
ìó ³íôîðìàö³þ ïðî ðåçóëüòàòè ïðî-
âåäåííÿ ïåð³îäè÷íèõ ìåäè÷íèõ îã-
ëÿä³â ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó
øê³äëèâèõ ³ âàæêèõ óìîâàõ.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, íà÷àëüíèê ñî-
ö³àëüíî-ïîáóòîâîãî â³ää³ëó, êåð³â-
íèêè ï³äðîçä³ë³â òà ãîëîâè ïðîô-
áþðî, íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè
ïðàö³, ãîëîâà êîì³ñ³¿ Ïðîôêîìó ç
îõîðîíè ïðàö³)

4.5. Àäì³í³ñòðàö³ÿ òà Ïðîôêîì
ñï³âðîá³òíèê³â ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ
ðîçâèòêó ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî-
ãî ðóõó â Óí³âåðñèòåò³, ôîðìóâàí-
íÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ³
â³äíîâëåííÿ ô³çè÷íî¿ ïðàöåçäàò-
íîñò³ ïðàö³âíèê³â çàáåçïå÷óþòü
ï³ëüãîâå êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè,
ùî íàäàþòüñÿ Öåíòðîì ô³çè÷íîãî
âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó (ÖÔÂÑ) – ñïîðò-
êîìïëåêñîì Óí³âåðñèòåòó – ïðàö³â-
íèêàì Óí³âåðñèòåòó òà ä³òÿì ïðàö³â-
íèê³â, â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ì³æ
Ïðîôêîìîì òà Àäì³í³ñòðàö³ºþ. (Íà
ï³äñòàâ³ ñò. 44 ÇÓ “Ïðî ïðîôåñ³éí³
ñï³ëêè, ¿õ ïðàâà òà ãàðàíò³¿ ä³ÿëü-
íîñò³” – ïðî â³äðàõóâàííÿ êîøò³â
ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îð-
ãàí³çàö³ÿìè ïåðâèííèì ïðîôñï³ëêî-
âèì îðãàí³çàö³ÿì íà êóëüòóðíî-ìà-
ñîâó, ô³çêóëüòóðíó ³ îçäîðîâ÷ó
ðîáîòó â ðîçì³ð³ íå ìåíøå í³æ 0,3 %
â³ä ôîíäó çàðîá³òíî¿ ïëàòè.)

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, íà-
÷àëüíèê ÄÅÔ, äèðåêòîð ÖÔÂÑ, êå-
ð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â, ãîëîâè ïðîô-
áþðî)

4.6. Íàäàâàòè ïîñò³éí³ áåçîïëàòí³
ïîñëóãè ç áîêó ÖÔÂÑ ÷ëåíàì
çá³ðíèõ êîìàíä Óí³âåðñèòåòó, êîëåê-
òèâ³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ç ð³çíèõ
âèä³â ñïîðòó – ïðàö³âíèêàì Óí³âåð-
ñèòåòó – äëÿ íåîáõ³äíèõ òðåíóâàíü
(çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèì ãðàô³êîì
òðåíóâàíü) òà ÿê³ñíî¿ ï³äãîòîâêè äî
çàïëàíîâàíèõ çìàãàíü. Ãðàô³êè òðå-
íóâàíü çàòâåðäæóâàòè ó äèðåêòîðà
ÖÔÂÑ òà ãîëîâè Ïðîôêîìó ùîñå-
ìåñòðîâî.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, íà-
÷àëüíèê ÄÅÔ, äèðåêòîð ÖÔÂÑ)

4.7. Ïðîôêîì çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ó
êîøòîðèñ³ âèòðàò íà ïîòî÷íèé ð³ê
ïåðåäáà÷àòè êîøòè íà ïðèäáàííÿ òà
îíîâëåííÿ ñïîðòèâíîãî ³íâåíòàðþ
ÖÔÂÑ çã³äíî ç ïîäàíèìè çàÿâàìè.

(Ãîëîâà Ïðîôêîìó)
Ðîçä³ë 5

ÓÌÎÂÈ ÏÐÀÖI I ÏÎÁÓÒÓ
ÆIÍÎÊ, ÍÀÄÀÍÍß ÄÎÏÎÌÎÃÈ

Ó ÂÈÕÎÂÀÍÍI ÄIÒÅÉ
5.1. Ïðîäîâæèòè ä³þ “ãíó÷êîãî”

ðåæèìó ðîáî÷îãî ÷àñó äëÿ æ³íîê,
ÿê³ ìàþòü ä³òåé äîøê³ëüíîãî òà ìî-
ëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó, çà ¿õ çàÿâà-
ìè òà çãîäîþ êåð³âíèêà ³ ãîëîâè
ïðîôáþðî ï³äðîçä³ëó.

(Êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â, çàñòóï-
íèê ãîëîâè Ïðîôêîìó, íà÷àëüíèê
ÂÊ)

5.2. Â³äïîâ³äíî äî ñò. 19 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî â³äïóñòêè” íàäàâàòè
áàòüêàì (îäíîìó ç íèõ), ÿê³ ìàþòü
äâîõ ³ á³ëüøå ä³òåé â³êîì äî 15 ðîê³â
àáî äèòèíó-³íâàë³äà, áàòüêàì (îäíî-
ìó ç íèõ), ÿê³ óñèíîâèëè äèòèíó,
ìàòåð³ ³íâàë³äà ç äèòèíñòâà ï³äãðó-
ïè À 1 ãðóïè, áàòüêó äèòèíè àáî
³íâàë³äà ç äèòèíñòâà ï³äãðóïè À 1
ãðóïè, ÿêèé âèõîâóº ¿õ áåç ìàòåð³,
îäèíîêèì áàòüêàì, à òàêîæ ïðàö³â-
íèêîâ³, ÿêèé âçÿâ ï³ä îï³êó äèòèíó,
ùîð³÷íó, çà ¿õ çàÿâîþ, äîäàòêîâó
îïëà÷óâàíó ñîö³àëüíó â³äïóñòêó
òðèâàë³ñòþ 10 êàëåíäàðíèõ äí³â áåç
óðàõóâàííÿ ñâÿòêîâèõ òà íåðîáî÷èõ
äí³â. Öÿ ï³ëüãà ïîâèííà áóòè íà êîí-
òðîë³ êåð³âíèê³â óñ³õ ð³âí³â òà âèêî-
íóâàòèñÿ ùîðîêó.

(Ïðîðåêòîðè, äèðåêòîðè Äå-
ïàðòàìåíò³â, íà÷àëüíèêè Óïðàâ-
ë³íü, íà÷àëüíèê ÄÅÔ, íà÷àëüíèê ÂÊ,
êåð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-
ä³ë³â)

5.3. Ïðîòÿãîì ðîêó âæèâàòè çà-
õîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà îçäîðîâëåí-
íÿ ä³òåé ïðàö³âíèê³â: îòðèìàííÿ äëÿ
íèõ ïóò³âîê ó äèòÿ÷³ îçäîðîâ÷³ òàáî-
ðè, â ñàíàòîð³¿ ìàòåð³ òà äèòèíè, çà-
áåçïå÷èòè äëÿ íèõ ìîæëèâ³ñòü
â³äâ³äóâàòè íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ
ïëàâàëüíèé áàñåéí ÖÔÂÑ Óí³âåð-
ñèòåòó, íîâîð³÷í³ äèòÿ÷³ êîíöåðòè,
îòðèìóâàòè ïîäàðóíêè òîùî. Ìàê-
ñèìàëüíî îõîïëþâàòè îçäîðîâ÷è-
ìè çàõîäàìè ä³òåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü
îñîáëèâî¿ ñîö³àëüíî¿ óâàãè ³ ï³ä-
òðèìêè â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿-
íè “Ïðî îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷è-
íîê ä³òåé”.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó)
Ðîçä³ë 6

ÆÈÒËÎÂÎ-ÏÎÁÓÒÎÂ² ÓÌÎÂÈ,
ÎÐÃÀÍIÇÀÖIß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

ÊÓËÜÒÓÐÍÈÕ ÏÎÒÐÅÁ
6.1. Ðîçâèâàòè òà âäîñêîíàëþâà-

òè ìåðåæó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ â Óí³âåðñèòåò³. Çàáåçïå÷èòè âè-
êîíàííÿ ïðîãðàìè ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ ïåðåâàæíî íà áàç³ ÖÑÕ
Óí³âåðñèòåòó.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó ìàéíîâèõ òà ñîö³-
àëüíèõ ïèòàíü, çàñòóïíèêè ãîë³â

ïðîôêîì³â, äèðåêòîð ÖÑÕ, êåð³â-
íèêè ï³äðîçä³ë³â)

6.2. Íàäàòè ïðàâî Àäì³í³ñòðàö³¿ çà
óçãîäæåííÿì ç Ïðîôêîìîì:

– çàëó÷àòè êîøòè ³íøèõ îðãàí³-
çàö³é äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿
òà îáëàäíàííÿ âèðîáíè÷èõ ³ æèòëî-
âèõ ïðèì³ùåíü ç ìåòîþ ïîë³ïøåí-
íÿ óìîâ ïðàö³, â³äïî÷èíêó, æèòëî-
âî-ïîáóòîâèõ óìîâ ïðàö³âíèê³â,
ðîçâèòêó é îïòèì³çàö³¿ ðîçì³ùåííÿ
ìàòåð³àëüíî¿ áàçè óí³âåðñèòåòó;

– ïðîâîäèòè îáì³í àáî çàì³íó
æèòëà íà âèã³äíèõ äëÿ Óí³âåðñèòåòó
óìîâàõ.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó)
6.3. Âèêîðèñòîâóâàòè æèòëî, ÿêå

çíàõîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ Óí³âåðñèòå-
òó, â ïåðøó ÷åðãó äëÿ ïðîôåñîðñü-
êî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó)
6.4. Ïðîôêîìó, ïðîôáþðî ï³ä-

ðîçä³ë³â íàäàâàòè îðãàí³çàö³éíó òà
ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó äëÿ â³äïî÷èí-
êó ïðàö³âíèê³â ³ ÷ëåí³â ¿õ ðîäèí øëÿ-
õîì ðîçâèòêó òóðèçìó (ó òîìó ÷èñë³
åêñêóðñ³é äî ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà
êóëüòóðè ð³çíèõ ì³ñò Óêðà¿íè òà
³íøèõ äåðæàâ).

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó, êå-
ð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â, ãîëîâè ïðîô-
áþðî ï³äðîçä³ë³â)

6.5. Àäì³í³ñòðàö³¿ ³ Ïðîôêîìó
ñïðèÿòè çàëó÷åííþ äî çàíÿòü íàðîä-
íîþ òâîð÷³ñòþ ïðàö³âíèê³â Óí³âåð-
ñèòåòó òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé, ó òîìó
÷èñë³ íà áàç³ ÖÊÌ Óí³âåðñèòåòó.

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó)
6.6. Çä³éñíþâàòè çàõîäè ùîäî

ïîäàëüøî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïàðêîâî¿
çîíè Óí³âåðñèòåòó â ìåæàõ âèä³ëå-
íèõ àñèãíóâàíü. Îíîâëþâàòè ñèñòå-
ìó çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òåðèòîð³¿
Óí³âåðñèòåòó: êâ³ò³â, êóù³â, äåðåâ.

(Ïðîðåêòîð ç ÀÐ, ãîëîâà Ïðîô-
êîìó)

Ðîçä³ë 7
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÏÐÀÂÎÂÈÕ
ÃÀÐÀÍÒIÉ ÏÐÎÔÊÎÌÓ ÒÀ

ÏÐÎÔÑÏIËÊÎÂÎÌÓ ÀÊÒÈÂÓ
7.1. Àäì³í³ñòðàö³ÿ Óí³âåðñèòåòó:
– âèçíàº ïð³îðèòåòíå ïðàâî

Ïðîôêîìó íà óêëàäåííÿ Êîëåêòèâ-
íîãî äîãîâîðó, à òàêîæ ïðàâî ïðåä-
ñòàâëÿòè ³íòåðåñè òðóäîâîãî êîëåê-
òèâó Óí³âåðñèòåòó ïðè âèð³øåíí³
ïèòàíü îïëàòè ïðàö³, çàéíÿòîñò³,
óìîâ òà îõîðîíè ïðàö³, îðåíäè, õàð-
÷óâàííÿ òà ³íøèõ ïðîôåñ³éíèõ, ñî-
ö³àëüíèõ ïèòàíü;

– çàáåçïå÷óº ðåàë³çàö³þ âèçíà÷å-
íèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ïðàâ ³
ãàðàíò³é ä³ÿëüíîñò³ ïðîôñï³ëîê, íå
äîïóñêàº âòðó÷àííÿ â ¿õ ä³ÿëüí³ñòü,
îáìåæåííÿ ïðàâ ïðîôñï³ëîê àáî
ïåðåøêîäæàííÿ ¿õ çä³éñíåííþ;

– ðîçãëÿäàº âïðîäîâæ 7 äí³â âè-
ìîãè ³ ïîäàííÿ ïðîôñï³ëêîâèõ
îðãàí³â ùîäî óñóíåííÿ ïîðóøåíü
çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà Êîëåê-
òèâíîãî äîãîâîðó, íåâ³äêëàäíî âæè-
âàº â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â.

(Ðåêòîð, ïðîðåêòîðè, êåð³âíè-
êè ï³äðîçä³ë³â)

7.2. Àäì³í³ñòðàö³ÿ Óí³âåðñèòåòó çà
ïîäàííÿì Ïðîôêîìó íàäàº ÷àñ ç³ çáå-
ðåæåííÿì îïëàòè ïðàö³ âèáîðíèì
ïðàö³âíèêàì ïðîôñï³ëêè, íå çâ³ëüíå-
íèì â³ä ñâîº¿ îñíîâíî¿ ðîáîòè, äëÿ
âèêîíàííÿ ïðîôñï³ëêîâèõ îáîâ’ÿçê³â.

(Ðåêòîð, ïðîðåêòîðè, êåð³âíè-
êè ï³äðîçä³ë³â)

7.3. Â³äïîâ³äíî äî Êîäåêñó çàêîí³â
ïðî ïðàöþ òà Ãàëóçåâî¿ óãîäè
Àäìiíiñòðàöiÿ íàäàº Ïðîôêîìó Óí³-
âåðñèòåòó äëÿ âèêîíàííÿ ïðîô-
ñï³ëêîâèõ îáîâ’ÿçê³â:

– ìîæëèâ³ñòü áåçîïëàòíî êîðèñ-
òóâàòèñÿ àâòîòðàíñïîðòîì, çàñîáà-
ìè çâ’ÿçêó â ìåæàõ óçãîäæåíèõ
ë³ì³ò³â, à òàêîæ, çà éîãî çàÿâêàìè,
ðîçìíîæóâàëüíîþ òåõí³êîþ äëÿ ïî-
øèðåííÿ îïåðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿;

(Ðåêòîð, ïðîðåêòîðè)
– ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ

ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ â³í çàéìàâ íà
01.01.2020 ð.

(Ðåêòîð)
7.4. Àäì³í³ñòðàö³ÿ íàäàº ìîæ-

ëèâ³ñòü Ïðîôêîìó Óí³âåðñèòåòó
âêëþ÷àòè ïðåäñòàâíèê³â ïðîô-
ñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ äî ñêëàäó ðàä,
êîì³ñ³é ç ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ
ïîâíîâàæåíü ïðîôñï³ëîê â³äïîâ³ä-
íî äî ÇÓ “Ïðî ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ¿õ
ïðàâà òà ãàðàíò³¿ ä³ÿëüíîñò³”.

(Ðåêòîð)
7.5. Çì³íà óìîâ òðóäîâîãî äîãîâî-

ðó, îïëàòè ïðàö³, ïðèòÿãíåííÿ äî
äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
ïðàö³âíèê³â, ÿê³ º ÷ëåíàìè âèáîðíèõ
ïðîôñï³ëêîâèõ îðãàí³â, äîïóñêàºòü-
ñÿ ëèøå çà ïîïåðåäíüîþ çãîäîþ âè-
áîðíîãî îðãàíó, ÷ëåíîì ÿêîãî âîíè
º. (Ñò.41 ÇÓ “Ïðî ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè,
¿õ ïðàâà òà ãàðàíò³¿ ä³ÿëüíîñò³”.)

(Ðåêòîð, ãîëîâà Ïðîôêîìó)
Ðîçä³ë 8

ÐÎÇÏÎÄ²Ë ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÜ
8.1. Âðàõîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü

ðîçïîä³ëó ïîâíîâàæåíü ïðè óêëà-
äåíí³ Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó, âñòà-
íîâèòè, ùî íà ð³âí³ ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âíå-
ñåííÿ â êîëåêòèâí³ äîãîâîðè ï³ä-
ðîçä³ë³â ïóíêòè, ùî âêëþ÷àþòü ó
ÿêîñò³ âèêîíàâö³â êåð³âíèê³â òà/àáî
ãîë³â ïðîôáþðî ï³äðîçä³ë³â.

Äî êîëåêòèâíèõ äîãîâîð³â ï³ä-
ðîçä³ë³â âêëþ÷àþòüñÿ òàêîæ ïè-
òàííÿ, ÿê³ ùîäî öèõ ï³äðîçä³ë³â
âèçíà÷åí³ Ñòàòóòîì Óí³âåðñèòåòó òà
â³äïîâ³äíèìè Ïîëîæåííÿìè, à
òàêîæ ïèòàííÿ, ùî â³äîáðàæàþòü
îñîáëèâîñò³ ¿õ ä³ÿëüíîñò³.

Êîëåêòèâí³ äîãîâîðè ï³äðîçä³ë³â
óêëàäàòè íå ï³çí³øå ÿê çà ì³ñÿöü äî
ïðîâåäåííÿ Êîíôåðåíö³¿ òðóäîâîãî
êîëåêòèâó Óí³âåðñèòåòó.

8.2. Äîðó÷èòè Àäì³í³ñòðàö³¿ òà
Ïðîôêîìó Óí³âåðñèòåòó îðãàí³çó-
âàòè ðåºñòðàö³þ òà çàáåçïå÷èòè êîí-
òðîëü çà óêëàäåííÿì êîëåêòèâíèõ
äîãîâîð³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

Ìèõàéëî ÇÃÓÐÎÂÑÜÊÈÉ,
ðåêòîð Óí³âåðñèòåòó
Ìèõàéëî ÁÅÇÓÃËÈÉ,

ãîëîâà Ïðîôêîìó

112 êâ ³òíÿ  2020  ð .



12 2 êâ ³òíÿ  2020  ð .

        П Е Р Е Л I К
ïðîôåñ³é ïðàö³âíèê³â Óí³âåðñèòåòó, ÿê³ ìàþòü ïðàâî

íà ïåíñ³¿ çà â³êîì íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ

У Г О Д А
ç îõîðîíè ïðàö³ ì³æ Àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Ïðîôêîìîì íà 2020 ð.

– ïðîðåêòîð ç ÀÐ, â÷åí³ ñåêðåòàð³;
– ïîì³÷íèê: ðåêòîðà, ïðîðåêòîðà, äèðåêòîðà ³íñòèòóòó, äåêàíà ôàêóëüòå-

òó, ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, äèðåêòîðà ÖÌÎ;
– ãîëîâíèé (éîãî çàñòóïíèê): áóõãàëòåð, ³íæåíåð, ìåõàí³ê, åíåðãåòèê, åíåð-

ãîìåíåäæåð, ðåäàêòîð, õóäîæíèê, á³áë³îãðàô, á³áë³îòåêàð;
– íà÷àëüíèê (éîãî çàñòóïíèê): äåïàðòàìåíòó, óïðàâë³ííÿ, ñëóæáè, â³ää³ëó,

â³ää³ëåííÿ, ä³ëüíèö³, ïàñïîðòíîãî ñòîëó ñòóäì³ñòå÷êà òà ³íø³;
– äèðåêòîð (éîãî çàñòóïíèê): äåïàðòàìåíòó, ÍÄ², ÎÊÁ, ²ÏÎ, ÖÑÕ, ÍÒÁ,

³íæåíåðíîãî öåíòðó, öåíòðó, Äåðæàâíîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ìóçåþ, ñòóäì³ñòå÷-
êà, Öåíòðó êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ, Öåíòðó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó, îç-
äîðîâ÷îãî êîìïëåêñó, ñòóäåíòñüêîãî ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî òàáîðó, ñòóäåí-
òñüêîãî ã³ðñüêî-ñïîðòèâíîãî òàáîðó òà ³íø³;

– íàóêîâ³ ñï³âðîá³òíèêè;
– ñïåö³àë³ñòè òà ôàõ³âö³ âñ³õ êàòåãîð³é: ³íæåíåðè, áóõãàëòåðè, åêîíîì³ñòè,

þðèñêîíñóëüòè, ìåõàí³êè, ðåäàêòîðè, õóäîæíèêè, êîðåñïîíäåíòè, ìåíåäæåðè,
ôàõ³âö³, ôàõ³âö³ ç âèõîâíî¿ ðîáîòè ç³ ñòóäåíòàìè, ïñèõîëîãè, êîðåêòîðè, á³áë³î-
òåêàð³ òà á³áë³îãðàôè, ïåðåêëàäà÷³, åêñêóðñîâîäè, â³äïîâ³äàëüí³ ñåêðåòàð³ íàó-
êîâî-òåõí³÷íèõ æóðíàë³â, ³íñòðóêòîðè, àðõ³òåêòîðè, áóõãàëòåðè-ðåâ³çîðè òà ³íø³;

– ñòàðø³ ³íñïåêòîðè, ³íñïåêòîðè, äèñïåò÷åðè;
– çàâ³äóâà÷³: ñåêòîð³â, àðõ³âó, êàá³íåò³â, êóðñ³â ç ï³äãîòîâêè äî âñòóïó äî íà-

â÷àëüíîãî çàêëàäó, ãîñïîäàðñòâ, ãóðòîæèòê³â, ñêëàä³â, êàìåð ñõîâó, â³ää³ë³â òà ³íø³;
– ñòàðø³ àäì³í³ñòðàòîðè, àäì³í³ñòðàòîðè, êîìåíäàíòè, ìàéñòðè;
– äðóêàð³, ñåêðåòàð³-äðóêàðêè, ä³ëîâîäè, ñòàðøèé òîâàðîçíàâåöü, ñòàðøèé

êàñèð, êàñèðè;
– àêîìïàí³àòîðè, êîíöåðòìåéñòåðè, õîðìåéñòåðè, äèðèãåíòè, áàëåòìåéñòå-

ðè, êåð³âíèêè: êëóá³â ïî ³íòåðåñàõ, ãóðòê³â, ðåæèñåðè;
– åêñïåäèòîðè, ïàñïîðòèñòè, òåõí³êè;
– îïåðàòîðè, íàâ÷àëüí³ ìàéñòðè, ñòàðø³ ëàáîðàíòè, ëàáîðàíòè;
– ñåðåäí³é ìåäè÷íèé ïåðñîíàë;
– ãîëîâíèé çáåð³ãà÷ ôîíä³â, çáåð³ãà÷ ôîíä³â, çàâ³äóâà÷ ðåñòàâðàö³éíî¿ ìàéñòåðí³

ïîñàä ïðàö³âíèê³â, ÿêèì ìîæå íàäàâàòèñü äîäàòêîâà â³äïóñòêà
çàëåæíî â³ä ðåçóëüòàò³â àòåñòàö³¿ ðîáî÷èõ ì³ñöü çà óìîâàìè ïðàö³

– ìàëÿð (äî 6 êàëåíäàðíèõ äí³â);
– ãàçîçâàðíèê (äî 6 êàëåíäàðíèõ äí³â);
– åëåêòðîçâàðíèê (äî 6 êàëåíäàðíèõ äí³â);
– åëåêòðîçâàðíèê ðó÷íîãî çâàðþâàííÿ (äî 6 êàëåíäàðíèõ äí³â);
– åëåêòðîãàçîçâàðíèê (äî 6 êàëåíäàðíèõ äí³â);
– êóõàð, ÿêèé ïîñò³éíî ïðàöþº á³ëÿ ãàðÿ÷î¿ ïëèòè (äî 4 êàëåíäàðíèõ äí³â).

        П Е Р Е Л I К
Додаток №1 Додаток №2

Додаток №3

1. Çàãàëüí³ ïèòàííÿ
Àäì³í³ñòðàö³ÿ çîáîâ’ÿçóºòüñÿ:
1.1. Âèçíàâàòè ïð³îðèòåòíå ïðàâî

Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó ñòóäåíò³â
íà ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ Êîëåêòèâíîãî
äîãîâîðó çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì.

(Ðåêòîð)
1.2. Íàäàâàòè ìîæëèâ³ñòü Ïðîô-

ñï³ëêîâîìó êîì³òåòó ñòóäåíò³â òà îðãà-

Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Óí³âåðñèòåòó çã³äíî ç ÷èííèì çàêî-
íîäàâñòâîì, ó òîìó ÷èñë³ ç äîòðèìàííÿì Çàêîí³â Óêðà¿íè “Ïðî êîëåê-
òèâí³ äîãîâîðè é óãîäè”, “Ïðî âèùó îñâ³òó”, “Ïðî ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ¿õ
ïðàâà òà ãàðàíò³¿ ä³ÿëüíîñò³”, ÊÇïÏ Óêðà¿íè, Ãåíåðàëüíî¿ ³ Ãàëóçåâî¿ óãîä
òà ³íøèõ, äîðó÷àº Ïðîôñï³ëêîâîìó êîì³òåòó ñòóäåíò³â óêëàñòè Êîëåêòèâ-
íèé äîãîâ³ð ì³æ Àäì³í³ñòðàö³ºþ ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî òà ñòóäåíòà-
ìè, àñï³ðàíòàìè (äàë³ – ñòóäåíòàìè).

íàì ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
(çà çãîäîþ) âêëþ÷àòè ñâî¿õ ïðåäñòàâ-
íèê³â äî ñòèïåíä³àëüíèõ êîì³ñ³é òà
ðîáî÷èõ îðãàí³â, íà ÿêèõ ðîçãëÿäàþòü-
ñÿ (âèð³øóþòüñÿ) ñòóäåíòñüê³ òà àñï³-
ðàíòñüê³ ïèòàííÿ.

(Ðåêòîð)
1.3. Ïëàíóâàòè òà ðîçïîä³ëÿòè êîø-

òè Óí³âåðñèòåòó, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî
íàïðàâëÿþòüñÿ íà ï³äòðèìàííÿ ñòó-

äåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ñòóäåí-
òñüêèõ çàõîä³â, çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâ-
íèê³â Ïðîôêîìó ñòóäåíò³â òà îðãàí³â
ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (çà
çãîäîþ).

(Ðåêòîð, ïðîðåêòîðè, íà÷àëüíèê
ÄÅÔ)

1.4. Çà ïîãîäæåííÿì ³ç Ïðîô-
ñï³ëêîâèì êîì³òåòîì ñòóäåíò³â âè-
äàâàòè íàêàçè òà ðîçïîðÿäæåííÿ,
ùî ñòîñóþòüñÿ íàâ÷àëüíèõ, ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí îñ³á, ÿê³
íàâ÷àþòüñÿ, ó ò.÷. óìîâ íàâ÷àííÿ,
ïðîæèâàííÿ, ïîáóòó, äîçâ³ëëÿ òà îç-
äîðîâëåííÿ ñòóäåíò³â.

1.5. Çà ïîãîäæåííÿì ç îðãàíàìè
ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Óí³-
âåðñèòåòó (çà çãîäîþ) âèäàâàòè íà-

êàçè òà ðîçïîðÿäæåííÿ, ÿê³ ñòîñó-
þòüñÿ:

1) â³äðàõóâàííÿ ñòóäåíò³â (êóð-
ñàíò³â) ç Óí³âåðñèòåòó òà ¿õ ïîíîâëåí-
íÿ íà íàâ÷àííÿ;

2) ïåðåâåäåííÿ îñ³á, ÿê³ íàâ÷àþòü-
ñÿ â Óí³âåðñèòåò³ çà äåðæàâíèì çàìîâ-
ëåííÿì, íà íàâ÷àííÿ çà êîíòðàêòîì çà
ðàõóíîê êîøò³â ô³çè÷íèõ (þðèäè÷-
íèõ) îñ³á;

3) ïåðåâåäåííÿ îñ³á, ÿê³ íàâ÷àþòü-
ñÿ â Óí³âåðñèòåò³ çà ðàõóíîê êîøò³â
ô³çè÷íèõ (þðèäè÷íèõ) îñ³á, íà íà-
â÷àííÿ çà äåðæàâíèì çàìîâëåííÿì;

4) ïðèçíà÷åííÿ çàñòóïíèêà äåêàíà
ôàêóëüòåòó, çàñòóïíèêà äèðåêòîðà
³íñòèòóòó, çàñòóïíèêà êåð³âíèêà
Óí³âåðñèòåòó;

К О Л Е  К Т  И В Н И ЙК О Л Е  К Т  И В Н И ЙК О Л Е  К Т  И В Н И ЙК О Л Е  К Т  И В Н И ЙК О Л Е  К Т  И В Н И Й               Д О Г  О В I  РД О Г  О В I  РД О Г  О В I  РД О Г  О В I  РД О Г  О В I  Р
ì³æ Àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì ñòóäåíò³â
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«Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ³ìåí³ ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî»

íà ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2020 ð. ïî êâ³òåíü 2021 ð.

Ï Ð Î ª Ê Ò

ïîñàä ïðàö³âíèê³â ç íåíîðìîâàíèì ðîáî÷èì äíåì,
ÿêèì ìîæå íàäàâàòèñÿ äîäàòêîâà â³äïóñòêà
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5) ïîñåëåííÿ îñ³á, ÿê³ íàâ÷àþòü-
ñÿ â Óí³âåðñèòåò³, ó ãóðòîæèòîê ³ âè-

ñåëåííÿ ¿õ ³ç ãóðòîæèòêó;
6) çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë âíóòð³ø-

íüîãî ðîçïîðÿäêó Óí³âåðñèòåòó â ÷à-
ñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ îñ³á, ÿê³ íàâ÷à-
þòüñÿ;

7) ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòñüêèõ ì³ñòå÷îê
òà ãóðòîæèòê³â äëÿ ïðîæèâàííÿ îñ³á,
ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â Óí³âåðñèòåò³.

(Ðåêòîð, ïðîðåêòîðè, äåêàíè ôà-
êóëüòåò³â, äèðåêòîðè ³íñòèòóò³â)

1.5. Àäì³í³ñòðàö³ÿ âèä³ëÿº Ïðîô-
ñï³ëêîâîìó êîì³òåòó ñòóäåíò³â, îðãà-
íàì ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
(çà çãîäîþ) áåçêîøòîâíî íåîáõ³äí³
ïðèì³ùåííÿ ç îáëàäíàííÿì, îñâ³òëåí-
íÿì, îïàëåííÿì, îáñëóãîâóâàííÿì
äëÿ ¿õ ðîáîòè.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ íàäàº Ïðîôñï³ëêî-
âîìó êîì³òåòó ñòóäåíò³â, îðãàíàì
ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (çà
çãîäîþ) ìîæëèâ³ñòü áåçêîøòîâíîãî
êîðèñòóâàííÿ çàñîáàìè çâ’ÿçêó â ìå-
æàõ ì³ñòà, òðàíñïîðòîì, ðîçìíîæó-
âàëüíîþ òåõí³êîþ äëÿ ïîøèðåííÿ
îïåðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåðåä ñòó-
äåíò³â Óí³âåðñèòåòó.

(Ðåêòîð, ïðîðåêòîðè, äèðåêòîð
ñòóäì³ñòå÷êà, êåð³âíèêè ï³äðîç-
ä³ë³â)

1.6. Â³äïîâ³äíî äî Ãàëóçåâî¿ óãîäè,
çà îñîáèñòèìè çàÿâàìè ÷ëåí³â ïðîô-
ñï³ëêè, ïðîâîäèòè áåçãîò³âêîâó îïëà-
òó ÷ëåíñüêèõ âíåñê³â òà ïåðåðàõîâó-
âàòè ¿õ ïðîòÿãîì 3-õ äí³â ï³ñëÿ âèïëàòè
ñòèïåíä³é íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê
Ïðîôêîìó ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî.

(Íà÷àëüíèê ÄÅÔ)
1.7. Ñïðèÿòè Ïðîôñï³ëêîâîìó êî-

ì³òåòó ñòóäåíò³â, îðãàíàì ñòóäåíòñü-
êîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (çà çãîäîþ) ó
êîíòðîë³ íàä ðîáîòîþ çàêëàä³â ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà òåðèòîð³¿
Óí³âåðñèòåòó òà çà ðåçóëüòàòàìè ïåðå-
â³ðîê âæèâàòè ä³ºâèõ çàõîä³â.

(Ïðîðåêòîðè, äèðåêòîð ÖÑÕ,
äåêàíè ôàêóëüòåò³â, äèðåêòîðè
³íñòèòóò³â)

1.8. Ñïðèÿòè ä³ÿëüíîñò³ Ïðîô-
ñï³ëêîâîãî êîì³òåòó ñòóäåíò³â òà
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ Óí³âåðñèòåòó (çà çãîäîþ).

(Ïåðøèé ïðîðåêòîð, ïðîðåêòî-
ðè, äåêàíè ôàêóëüòåò³â, äèðåêòîðè
³íñòèòóò³â)

1.9. Ñï³ëüíî ç Ïðîôñï³ëêîâèì êî-
ì³òåòîì ñòóäåíò³â òà îðãàíàìè ñòóäåí-
òñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (çà çãîäîþ)
ñïðèÿòè äîíîðñòâó â Óí³âåðñèòåò³
çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî äî-
íîðñòâî êðîâ³ òà ¿¿ êîìïîíåíò³â”.

1.10. Íàäàâàòè Ïðîôêîìó ñòó-
äåíò³â, îðãàíàì ñòóäåíòñüêîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ (çà çãîäîþ) îá´ðóíòîâàí³
â³äïîâ³ä³ íà ¿õ çâåðíåííÿ, ³íôîðìàö³þ
ùîäî ð³øåíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñòó-
äåíò³â, ïðèéíÿòèõ êîì³ñ³ÿìè òà ðàäà-
ìè, çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

(Ïðîðåêòîð ç ÍÐ/ÍÂÐ, äåêàíè
ôàêóëüòåò³â, äèðåêòîðè ³íñòè-
òóò³â)

1.11. Çàñ³äàííÿ, íàðàäè, êîì³ñ³¿ òà
³íø³ ç³áðàííÿ, ùî ïîòðåáóþòü çàëó-
÷åííÿ ïðåäñòàâíèê³â Ïðîôñï³ëêîâî-
ãî êîì³òåòó ñòóäåíò³â òà îðãàí³â ñòó-
äåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (çà
çãîäîþ), â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà,
ÿê ïðàâèëî, ïðîâîäèòè ï³ñëÿ 16:00.
Ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ ïî-
â³äîìëÿòè ùîíàéìåíøå çà äîáó.

(Ïðîðåêòîðè, ãîëîâè êîì³ñ³é òà
íàðàä)

1.12. Çàëó÷àòè ïðåäñòàâíèê³â
Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó ñòóäåíò³â,
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ (çà çãîäîþ) äî ðîáîòè áþäæåòíî¿
êîì³ñ³¿ òà ³íøèõ êîì³ñ³é òà íàðàä ï³ä ÷àñ
ðîçãëÿäó ïèòàíü, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòó-
äåíòàìè.

(Ðåêòîð, ïðîðåêòîðè)
Ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò ñòóäåíò³â

òà îðãàíè ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ (çà çãîäîþ) çîáîâ’ÿçóþòüñÿ:

1.13. Ñï³ëüíî ä³ÿòè çà íàïðÿìàìè
ä³ÿëüíîñò³ ó çàõîäàõ, çàïëàíîâàíèõ
Êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì, ³íôîð-
ìóâàòè ñòóäåíò³â ïðî õ³ä âèêîíàííÿ
Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ)

1.14. Ñï³ëüíî ç Ðåêòîðàòîì ðîçðî-
áèòè ïëàí çàõîä³â ùîäî ïðîâåäåííÿ
âèõîâíî¿ ðîáîòè ñåðåä ñòóäåíò³â ç
ìåòîþ:

– äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ìàòåð³-
àëüíèõ ö³ííîñòåé, àóäèòîðíîãî, ëàáîðà-
òîðíîãî ôîíäó, ìàéíà ñòóäì³ñòå÷êà;

– ïîêðàùåííÿ íàâ÷àëüíî¿ òà ãðî-
ìàäñüêî¿ äèñöèïë³íè;

– åêîíîì³¿ òåïëà òà åëåêòðîåíåðã³¿;
– ïîêðàùåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó òà

ïîæåæíî¿ áåçïåêè â êîðïóñàõ, ãóðòî-
æèòêàõ òà íà òåðèòîð³¿ Óí³âåðñèòåòó;

– ïðîô³ëàêòèêè íåãàòèâíèõ ÿâèù
ñåðåä ñòóäåíòñòâà.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ)

1.15. Áðàòè ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ òà
ðîçðîáö³ íîðìàòèâíèõ àêò³â Óí³âåð-
ñèòåòó, ùî ñòîñóþòüñÿ ñòóäåíò³â.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ)

1.16. Çà çâåðíåííÿì Àäì³í³ñòðàö³¿
íàäàâàòè ³íôîðìàö³þ òà êîï³¿ äîêó-
ìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ Óí³-
âåðñèòåòó, ïðîòÿãîì ñåìè ðîáî÷èõ
äí³â.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ)

2. Ñîö³àëüíèé çàõèñò òà
ñòèïåíä³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ

Àäì³í³ñòðàö³ÿ çîáîâ’ÿçóºòüñÿ:
2.1. Êîøòè ñòèïåíä³àëüíîãî ôîíäó

âèêîðèñòîâóâàòè â³äïîâ³äíî äî ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà.

(Ïåðøèé ïðîðåêòîð, íà÷àëüíèê
ÄÅÔ)

2.2. Ó âèïàäêàõ çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â
äî ðîá³ò, íå ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì
íàâ÷àëüíîãî ïëàíó, óêëàäàííÿ óãîä
íà äàí³ ðîáîòè ïðîâîäèòè çà ó÷àñòþ
Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó ñòóäåíò³â,
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ (çà çãîäîþ) ³ç äîòðèìàííÿì íà-
ëåæíèõ óìîâ ïðàö³, ïðîæèâàííÿ òà
â³äïî÷èíêó ç ïîïåðåäí³ì âèçíà÷åí-
íÿì ðåæèìó/îáñÿãó ðîáîòè ³ çàðîá³-
òíî¿ ïëàòè/âèíàãîðîäè.

(Ïåðøèé ïðîðåêòîð, ïðîðåêòîð
ç ÍÐ/ÍÂÐ, äåêàíè ôàêóëüòåò³â, äè-
ðåêòîðè ³íñòèòóò³â)

2.3. Ïðè ôîðìóâàíí³ ðîçêëàäó çà-
íÿòü äîòðèìóâàòèñü íîðì íàâ÷àëüíî-
ãî íàâàíòàæåííÿ.

Ðåàë³çàö³þ ïðàâà íà âèá³ð 25% äèñ-
öèïë³í ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
ãóìàí³òàðíîãî áëîê³â çä³éñíþâàòè
÷åðåç ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³-
êàö³éíó ñèñòåìó «Åëåêòðîííèé êàì-
ïóñ». Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çä³é-
ñíþâàòè ³ç çàëó÷åííÿì ñòàðîñò òà
ïðîôîðã³â ãðóï.

(Ïåðøèé ïðîðåêòîð, äåêàíè ôà-
êóëüòåò³â, äèðåêòîðè ³íñòèòóò³â)

Ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò ñòóäåíò³â
òà îðãàíè ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ Óí³âåðñèòåòó çîáîâ’ÿçóþòüñÿ:

2.4. Áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ ñòèïåí-
ä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ Óí³âåðñèòåòó, ôàêóëü-
òåò³â òà ³íñòèòóò³â â³äïîâ³äíî äî ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ)

2.5. Çä³éñíþâàòè îáë³ê ñòóäåíò³â, ÿê³
ïîòðåáóþòü ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè,
òà íàäàâàòè äîïîìîãó çã³äíî ç ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â)

3. Íàâ÷àëüíà, íàóêîâî-äîñë³äíà
òà ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü

Àäì³í³ñòðàö³ÿ çîáîâ’ÿçóºòüñÿ:
3.1. Çàáåçïå÷óâàòè íàëåæí³ óìîâè

äëÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â â³äïîâ³äíî äî
Ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ îñâ³ò-
íüîãî ïðîöåñó â Óí³âåðñèòåò³. Ñïðè-
ÿòè çàáåçïå÷åííþ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ
íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â â³äïîâ³äíî äî ñà-
í³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ìàòåð³-
àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè.

(Ðåêòîð, ïðîðåêòîðè, äåêàíè
ôàêóëüòåò³â, äèðåêòîðè ³íñòè-
òóò³â)

3.2. Ñïðèÿòè ðîçâèòêó íàóêîâî-
äîñë³äíî¿, ïðîºêòíî-êîíñòðóêòîð-
ñüêî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³

ñòóäåíò³â, à òàêîæ ñòâîðåííþ òà
ôóíêö³îíóâàííþ íàóêîâèõ ãóðòê³â
òà ñåêö³é â Óí³âåðñèòåò³.

(Ðåêòîð, ïðîðåêòîðè, äåêàíè
ôàêóëüòåò³â, äèðåêòîðè ³íñòè-
òóò³â)

3.3. Âñåá³÷íî ï³äòðèìóâàòè îðãàí³-
çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-îñâ³òí³õ
çàõîä³â â Óí³âåðñèòåò³, çîêðåìà êîíôå-
ðåíö³é, ë³òí³õ øê³ë, ñåì³íàð³â òà êóðñ³â
çà ó÷àñòþ ñòóäåíò³â Óí³âåðñèòåòó.

(Ðåêòîð, ïðîðåêòîðè, äåêàíè
ôàêóëüòåò³â, äèðåêòîðè ³íñòè-
òóò³â)

3.4. Ñïðèÿòè çàîõî÷åííþ ñòóäåíò³â
òà àñï³ðàíò³â äî äîñÿãíåííÿ âèñîêèõ
ðåçóëüòàò³â ó íàâ÷àíí³, ó÷àñò³ â íàó-
êîâ³é òà òâîð÷³é ä³ÿëüíîñò³.

(Ïðîðåêòîðè, äåêàíè ôàêóëüòå-
ò³â, äèðåêòîðè ³íñòèòóò³â)

Ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò ñòóäåíò³â òà
îðãàíè ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ Óí³âåðñèòåòó, Íàóêîâå òîâàðèñòâî
ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â (ÍÒÑÀ) Óí³âåð-
ñèòåòó çîáîâ’ÿçóþòüñÿ:

3.5. Ñï³ëüíî ä³ÿòè ó ìåæàõ çàõîä³â,
çàòâåðäæåíèõ Ðåêòîðîì Óí³âåðñèòåòó
ùîäî îñâ³òíüî¿, íàóêîâî-äîñë³äíî¿ òà
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåðåä ñòó-
äåíò³â.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, ãîëîâà ÍÒÑÀ)

3.6. Çä³éñíþâàòè çàõîäè ç ìåòîþ
ïîïóëÿðèçàö³¿ íàóêè òà çàëó÷åííÿ
ñòóäåíò³â äî íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáî-
òè â Óí³âåðñèòåò³.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, ãîëîâà ÍÒÑÀ)

3.7. Ïðîâîäèòè ðîáîòó ùîäî çàëó-
÷åííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â äëÿ ðåàë³çàö³¿
ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà
³ííîâàö³éíèõ ïðîºêò³â ³ ïðîâåäåííÿ
íàóêîâî-îñâ³òí³õ çàõîä³â.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, ãîëîâà ÍÒÑÀ)

4. Ïîë³ïøåííÿ æèòëîâî-
ïîáóòîâèõ óìîâ

Àäì³í³ñòðàö³ÿ çîáîâ’ÿçóºòüñÿ:
4.1. Ïðè ôîðìóâàíí³ ïëàíó

ï³äãîòîâêè Óí³âåðñèòåòó äî íîâî-
ãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó çàáåçïå÷èòè
ïð³îðèòåòíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðå-
ìîíòó æèòòºâî íåîáõ³äíèõ êîìó-
í³êàö³é òà ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ãóð-
òîæèòê³â ñòóäì³ñòå÷êà ñèëàìè
â³äïîâ³äíèõ ï³äðîçä³ë³â Óí³âåð-
ñèòåòó. Ñï³ëüíî ç Ïðîôñï³ëêîâèì
êîì³òåòîì ñòóäåíò³â, îðãàíàìè
ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
Óí³âåðñèòåòó ôîðìóâàòè ïåðåë³ê
ïåðøî÷åðãîâèõ îá’ºêò³â ðåìîíòó
ñòóäì³ñòå÷êà.

Çàê³í÷åííÿ íà 14-é ñòîð.
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«ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÎË²ÒÅÕÍ²Ê»
ãàçåòà Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî

óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè
 «Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò

³ìåí³ ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî»

03056, Êè¿â-56
ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 37
êîðïóñ ¹ 1, ê³ìíàòà ¹ 221
gazeta@kpi.ua
ãîë. ðåä. 204-85-95; ðåä. 204-99-29

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü
³íôîðìàö³¿ íåñóòü àâòîðè.
Ïîçèö³ÿ ðåäàêö³¿ íå çàâæäè çá³ãàºòüñÿ
ç àâòîðñüêîþ.

http://www.kpi.ua/kp

Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî Ê³-130
â³ä 21. 11. 1995 ð.

Äðóêàðíÿ ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî,
âèäàâíèöòâî «Ïîë³òåõí³êà»,
ì. Êè¿â, âóë. Ïîë³òåõí³÷íà, 14,

êîðï. 15
Òèðàæ 500

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð
Ä.Ë. ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ×

Ïî÷åñíèé ðåäàêòîð
Â.Â. ßÍÊÎÂÈÉ

Ïðîâ³äí³ ðåäàêòîðè
Â.Ì. ²ÃÍÀÒÎÂÈ×

 Í.ª. Ë²ÁÅÐÒ

Äîäðóêàðñüêà ï³äãîòîâêà
ìàòåð³àë³â

Î.Â. ÍÅÑÒÅÐÅÍÊÎ
Äèçàéí òà êîìï’þòåðíà âåðñòêà

².É. ÁÀÊÓÍ
Êîðåêòîð

Î.À. Ê²Ë²ÕÅÂÈ×
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ì³æ Àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì ñòóäåíò³â

Í à ö ³ î í à ë ü í î ã î  òåõ í ³ ÷ í î ã î  ó í ³ âå ð ñ è òå òó  Óê ð à ¿ í è
«Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ³ìåí³ ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî»

Ï Ð Î ª Ê Ò

Çàëó÷àòè êîøòè ï³äðîçä³ë³â Óí³-
âåðñèòåòó äëÿ ï³äãîòîâêè ñòóä-
ì³ñòå÷êà äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî
ðîêó.

(Ïðîðåêòîð ç ÍÐ/ÀÐ, äåêàíè ôà-
êóëüòåò³â, äèðåêòîðè ³íñòèòóò³â,
äèðåêòîð ñòóäì³ñòå÷êà)

4.2. Êîøòè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó
Äåðæàâíîãî áþäæåòó, îòðèìàí³ ó
âèãëÿä³ îðåíäíî¿ ïëàòè â³ä êîìåðö³é-
íèõ îðãàí³çàö³é, ðîçòàøîâàíèõ ó
ñòóäì³ñòå÷êó (êð³ì êîìóíàëüíèõ âèò-
ðàò), òà îðåíäó ³íôðàñòðóêòóðè ñòóä-
ì³ñòå÷êà ñïðÿìîâóâàòè íà ïðîâåäåí-
íÿ ðåìîíòíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò
òà ðîçâèòîê ìàòåð³àëüíî¿ áàçè ñòóä-
ì³ñòå÷êà.

(Ðåêòîð, äèðåêòîð ñòóäì³ñòå÷êà)
4.3. Âèêîðèñòîâóâàòè æèòëîâèé

ôîíä ñòóäì³ñòå÷êà â³äïîâ³äíî äî Ïî-
ëîæåííÿ ïðî ïîñåëåííÿ òà ïðîæèâàí-
íÿ â ãóðòîæèòêàõ ñòóäì³ñòå÷êà Óí³âåð-
ñèòåòó.

(Ðåêòîð, äèðåêòîð ñòóäì³ñòå÷êà)
4.4. Ïðî çì³íè â ïëàíàõ âèêîíàí-

íÿ ðåìîíòíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò
òà ïðî êîðèãóâàííÿ áþäæåòó Óí³âåð-
ñèòåòó íà òàê³ ðîáîòè ³íôîðìóâàòè
Ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò ñòóäåíò³â òà
îðãàíè ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ (çà çãîäîþ).

(Ïðîðåêòîð ç ÍÐ/ÀÐ, äèðåêòîð
ñòóäì³ñòå÷êà)

4.5. Óñ³ êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ñïëàòè
çà ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ ñòóäì³-
ñòå÷êà, ñïðÿìîâóâàòè íà ðîçâèòîê òà
óòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿
áàçè ñòóäì³ñòå÷êà.

(Ðåêòîð, ïåðøèé ïðîðåêòîð, íà-
÷àëüíèê ÄÅÔ, äèðåêòîð ñòóäì³-
ñòå÷êà)

Ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò ñòóäåíò³â òà
îðãàíè ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ Óí³âåðñèòåòó çîáîâ’ÿçóþòüñÿ:

4.6. Áðàòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ òà îáãî-
âîðåíí³ ïðîºêò³â áóä³âíèöòâà, ïîòî÷íî-
ãî òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó êîðïóñ³â ³
ãóðòîæèòê³â, ó ôîðìóâàíí³ ñòóäåíòñü-
êèõ áðèãàä òà çàãîí³â ç ðåìîíòó ³ áëàãî-
óñòðîþ òåðèòîð³¿ Óí³âåðñèòåòó.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ)

4.7. Ñïðèÿòè ðîçâèòêó çàêëàä³â ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ â íàâ÷àëüíèõ
êîðïóñàõ òà ãóðòîæèòêàõ Óí³âåðñèòå-
òó, êîíòðîëþâàòè ¿õ ðîáîòó.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ)
5. Îðãàí³çàö³ÿ äîçâ³ëëÿ ñòóäåíò³â,

óêð³ïëåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè
îá’ºêò³â êóëüòóðè ³ ñïîðòó

Àäì³í³ñòðàö³ÿ çîáîâ’ÿçóºòüñÿ:
5.1. Ñïðèÿòè îðãàí³çàö³¿ êóëüòóðè

äîçâ³ëëÿ â ñòóäåíòñüêîìó ñåðåäîâèù³.
(Ïðîðåêòîðè, äèðåêòîð ñòóäì³-

ñòå÷êà)
Ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò ñòóäåíò³â

òà îðãàíè ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ Óí³âåðñèòåòó çîáîâ’ÿçóþòüñÿ:

5.2. Ðîçâèâàòè ³ âñ³ëÿêî ï³äòðèìó-
âàòè ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè ðîáîòè ç
îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ ñòóäåíò³â (ñòó-
äåíòñüê³ êëóáè, êàôå, äèñêîòåêè,
òâîð÷³ òà õóäîæí³ êîëåêòèâè, òóðèñ-
òè÷í³ êëóáè òà ³íøå). Ñïðèÿòè ðîçâèò-
êó ¿õ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè. Çà-
ëó÷àòè äîäàòêîâ³ êîøòè äëÿ ðåìîíòó
òà óòðèìàííÿ öèõ ïðèì³ùåíü, ïðîâå-
äåííÿ êóëüòóðíî-ìàñîâî¿ ðîáîòè â
Óí³âåðñèòåò³.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ)

5.3. Çàáåçïå÷óâàòè ðîçïîâñþäæåí-
íÿ êâèòê³â ñåðåä ñòóäåíò³â Óí³âåðñè-

òåòó íà êóëüòóðíî-ìàñîâ³ òà ñïîðòèâí³
çàõîäè â Óí³âåðñèòåò³ òà çà éîãî ìåæà-
ìè, îòðèìàíèõ ÷è ïðèäáàíèõ Ïðîô-
ñï³ëêîâèì êîì³òåòîì ñòóäåíò³â, îðãà-
íàìè ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
Óí³âåðñèòåòó (çà çãîäîþ).

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ)

5.4. Óçãîäæóâàòè ç Àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìàñîâèõ,
ñïîðòèâíèõ òà ãðîìàäñüêèõ çàõîä³â,
ùî ïðîâîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Óí³âåð-
ñèòåòó.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ)

6. Ñïîðòèâíà ðîáîòà
òà îçäîðîâëåííÿ ñòóäåíò³â

Àäì³í³ñòðàö³ÿ çîáîâ’ÿçóºòüñÿ:
6.1. Ñïðèÿòè ïðîâåäåííþ ñïîð-

òèâíèõ çìàãàíü, ñïàðòàê³àä ç ð³çíèõ
âèä³â ñïîðòó â Óí³âåðñèòåò³, íà ôà-
êóëüòåòàõ (³íñòèòóòàõ), ó ñòóäì³ñòå÷êó.

(Ïðîðåêòîð ç ÍÂÐ, äåêàíè ôàêóëü-
òåò³â, äèðåêòîðè ³íñòèòóò³â)

6.2. Ñï³ëüíî ç Ïðîôñï³ëêîâèì êî-
ì³òåòîì ñòóäåíò³â òà îðãàíàìè ñòóäåí-
òñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Óí³âåðñè-
òåòó îðãàí³çîâóâàòè òà ïðîâîäèòè
â³äïî÷èíîê ³ îçäîðîâëåííÿ ñòóäåíò³â,
àñï³ðàíò³â íà áàçàõ â³äïî÷èíêó òà îç-
äîðîâëåííÿ Óí³âåðñèòåòó â³äïîâ³äíî
äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ðîçïîä³-
ëó òà íàäàííÿ ïóò³âîê íà îçäîðîâëåí-
íÿ òà â³äïî÷èíîê ñòóäåíòàì Óí³âåðñè-
òåòó.

(Ðåêòîð, ïðîðåêòîð ç ÀÐ, ãîëîâè
Ïðîôêîì³â ñòóäåíò³â òà ñï³â-
ðîá³òíèê³â, îçäîðîâ÷à êîì³ñ³ÿ Óí³-
âåðñèòåòó)

6.3. Ñï³ëüíî ç Ïðîôñï³ëêîâèìè êî-
ì³òåòàìè ñòóäåíò³â òà ïðàö³âíèê³â,
îðãàíàìè ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-

âàííÿ Óí³âåðñèòåòó ðîçðîáèòè ïðî-
ãðàìè ðîçâèòêó áàç â³äïî÷èíêó ÊÏ²
³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî.

6.4. Íàäàâàòè ìîæëèâ³ñòü ñòóäåí-
òàì òà àñï³ðàíòàì Óí³âåðñèòåòó áåç-
êîøòîâíî â³äâ³äóâàòè áàñåéí ñïîðò-
êîìïëåêñó ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî
çà îêðåìèì ãðàô³êîì, â³äïîâ³äíî äî
ÇÓ «Ïðî âèùó îñâ³òó» òà Ïîëîæåí-
íÿ ïðî áåçêîøòîâíå â³äâ³äóâàííÿ áà-
ñåéíó.

(Ðåêòîð, ïðîðåêòîð ç ÀÐ, íà÷àëü-
íèê ÄÅÔ)

Ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò ñòóäåíò³â
òà îðãàíè ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ Óí³âåðñèòåòó çîáîâ’ÿçóþòüñÿ:

6.5. Â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà çä³éñíþâàòè çàõîäè ç ìåòîþ
îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó ñòó-
äåíò³â, àñï³ðàíò³â Óí³âåðñèòåòó.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ)

6.6. Ñï³ëüíî ä³ÿòè ó çàõîäàõ, çàòâåð-
äæåíèõ Ðåêòîðàòîì òà Ïðîôñï³ëêî-
âèì êîì³òåòîì ïðàö³âíèê³â ùîäî ðå-
ìîíòó òà ï³äãîòîâêè îçäîðîâ÷èõ
òàáîð³â.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ)

6.7. Ïðîâîäèòè ³íôîðìàö³éíî-ðî-
ç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ùîäî çàëó÷åí-
íÿ ñòóäåíò³â íà áàçè â³äïî÷èíêó
Óí³âåðñèòåòó ï³ä ÷àñ îçäîðîâ÷îãî ñå-
çîíó òà âèõ³äíîãî äíÿ.

(Ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó òà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â, ãîëîâè
îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ)

Ìèõàéëî ÇÃÓÐÎÂÑÜÊÈÉ,
ðåêòîð Óí³âåðñèòåòó

²ãîð ÑÒÅÏÀÍÞÊ,
ãîëîâà Ïðîôêîìó ñòóäåíò³â

Çàê³í÷åííÿ.
Ïî÷àòîê íà 12–13-é ñòîð.
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РОЗДІЛ 1.  КОНЦЕПТУАЛЬНІ  ЗАСАДИ  СТРАТЕГІЇ  РОЗВИТКУ   

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО НА ПЕРІОД 2020–2025 РОКІВ 

 

Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020–2025 роки має ґрунтуватися на 

офіційно схвалених Конференцією трудового колективу університету Візії та Місії КПІ. 

Вони такі. 

 

1.1. ВІЗІЯ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 

Бути технічним університетом дослідницького типу світового рівня, забезпечуючи 

підготовку висококваліфікованих (досконалих – perfect) фахівців, здатних створювати 

сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства та забезпечувати гідне 

місце України у світовому співтоваристві. 

 

1.2. МІСІЯ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО  

Сприяти формуванню суспільства майбутнього на засадах концепції сталого розвитку 

шляхом інтернаціоналізації та інтеграції освіти, новітніх наукових досліджень та 

інноваційних розробок. Створювати умови для всебічного професійного, інтелектуального, 

соціального та творчого розвитку особистості на найвищих рівнях досконалості в освітньо-

науковому середовищі. 

 

1.3. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 

ЗА ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ  

Подальший розвиток КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – КПІ) у ближньому 

майбутньому має також ґрунтуватися на платформі, вибудуваній багатотисячним 

колективом університету за часи незалежності України з урахуванням нових реалій і 

викликів сьогодення. Головне, що вдалося за цей час зробити: 

Здійснено трансформацію КПІ від моделі великого політехнічного інституту часів 

централізованої економіки до технічного університету європейського зразка. Відповідно до 

потреб нової країни створено 11 нових факультетів та інститутів, понад 50 нових кафедр, 

відкрито понад 150 нових спеціальностей та освітніх програм, втілено важливі перетворення 

на шляху до інтеграції в європейський освітньо-науковий простір.  

Усі ці роки університету була притаманна роль лідера у розробленні та втіленні 

масштабних планів і завдань. Він був ініціатором, а в більшості випадків і безпосереднім 

розробником законодавчої бази вищої освіти і науки незалежної України. В його структурі 

створено інституції національного масштабу, серед яких перший в Україні Державний 

політехнічний музей, Науковий парк «Київська політехніка» та розгалужена на 12 регіонів 

України інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge», яка стала першим у країні острівцем 

високотехнологічних проривів. Здобутки вчених КПІ в науково-інноваційній діяльності, 

зокрема в науковому супроводженні оборонно-промислового комплексу держави, в 

космічних дослідженнях, у створенні безпілотної авіації, у сфері кібербезпеки, інших 

критичних напрямах хай-теку добре відомі в країні та світі й за часи незалежності України 

відзначені 110 Державними преміями України в галузі науки і техніки та багатьма 

державними нагородами. 

За умов гострої боротьби України за свою незалежність київським політехнікам 

довелося скорегувати концептуальні засади своєї діяльності щодо підвищення наукового та 

освітнього внеску університету в обороноздатність країни. Зокрема, університет 
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започаткував створення понад 40 новітніх технологій подвійного та спеціального 

призначення, шість із яких за останні п’ять років поставлені на озброєння держави. Він 

також став головним методичним центром країни з підготовки кадрів за програмами 

«Організація захисту інформації та кібернетичної безпеки», «Управління у сфері оборонно-

промислового комплексу», «Експлуатація та ремонт безпілотних літаків-розвідників». За 

останні сім років військовими навчальними підрозділами КПІ було випущено 719 офіцерів 

кадру і понад 4836 офіцерів запасу. 

Здійснивши децентралізацію управління, демократизацію університетського 

життя, забезпечивши прозорість роботи усіх ланок, у КПІ створено атмосферу взаємної 

довіри і поваги до праці педагога і вченого, унеможливлено конфлікти і суперечності в 

колективі, підвищено мотивацію до активної роботи усіх студентів і співробітників 

університету.  

Створено одну з кращих у країні систему самоврядування багатотисячного 

трудового колективу на усіх рівнях управління університетом. Через механізм колективних 

угод, демократичну систему виборів керівників підрозділів та студентських лідерів КПІ 

започаткував свій, особливий підхід до напрацювання і прийняття важливих рішень, 

контролю за їх виконанням, що забезпечує нестримний і постійний поступ університету 

відповідно до прийнятої стратегії. 

І нарешті, у 120-річний КПІ було повернуто особливий дух академізму і 

належності до славетної історії. Будівлі, обладнання, лабораторії – це ще не зовсім 

університет. Створені й відновлені політехнічний музей, пам’ятники та алея зірок видатним 

політехнікам, картинні галереї, меморіальні дошки, зала вченої ради, маятник Фуко, 

університетська церква, куранти на головному корпусі, інші знаки шани історії, сьогодні 

оточують студентів і співробітників КПІ особливим університетським духом, духом 

академізму, відчуттям належності до славетної історії і великих справ наших попередників. 

Разом з тим, останніми роками як глобальний світ, так і українське суспільство 

проходять через зламоподібний етап розвитку. Національні інтереси країн світу дедалі 

більше домінують над перевагами глобалізації, четверта індустріальна революція змінює 

характер і структуру праці, виникають нові потреби і запити молоді до побудови кар’єри 

через освіту і професійне виховання, зростає роль громадянського суспільства в управлінні 

державними інституціями усіх рівнів.  

Усі ці фактори не дозволяють лінійно переносити напрацювання минулих років 

на майбутній розвиток університету. Враховуючи сучасні реалії та зважаючи на створений 

базис, на наступному етапі своєї еволюції КПІ, відповідно до нових викликів і вимог 

суспільства, має трансформувати зміст і форми роботи, зробивши особливий акцент на 

якісних характеристиках, продовжити інтегрування в європейський і світовий освітньо-

науковий простір, впроваджуючи стандарти і критерії університетів світового класу. Для 

цього необхідно забезпечити розвиток КПІ у таких взаємопов’язаних напрямах. 

 

1.4. УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

Удосконалення на основі кращого світового досвіду, і насамперед країн Європи, 

Північної Америки, Японії, Китаю, зі збереженням власних традицій. Головна концепція цієї 

моделі полягає в поступовому зменшенні розриву між освітньою, науковою та інноваційною 

компонентами діяльності КПІ. Кафедрам, факультетам, інститутам належить формувати такі 

спільні освітньо-наукові середовища, в яких наука та передове виробництво передавали б 

освіті останні досягнення, визначаючи її передовий зміст, а освітня компонента наповнювала 
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б наукову сферу і високотехнологічний ринок праці талановитою молоддю, з якої виростуть 

майбутні вчені, керівники виробництва і бізнесу. У таких середовищах фактично зникає 

межа між навчанням, дослідженням і дипломною чи курсовою роботою, між викладачем і 

вченим. 

Звичайно, КПІ як дослідницький університет має пріоритетно зберігати всю 

академічну, фундаментальну складову як визначальну для себе, але при цьому він повинен 

працювати одночасно за трьома взаємопов’язаними напрямами: навчання, наукові 

дослідження, інноваційне впровадження нових винаходів і спільно з високотехнологічними 

компаніями виведення їх на ринки.  

КПІ має постійно покращувати співвідношення між базовим рівнем підготовки 

(бакалавр) і вищими рівнями (магістр, доктор філософії, доктор наук) на користь вищих 

рівнів, поступово наближаючись до моделі кращих технічних університетів світу 

(Массачусетський технологічний інститут (США), Паризька Еколь Політекнік (Франція), 

Рейнсько-Вестфальський технічний університет міста Аахен (Німеччина) та інші). Щоб 

забезпечити таку підготовку, необхідно впроваджувати прогресивні технології 

наукомісткого, інноваційного навчання, поглиблювати інтеграцію з високотехнологічним 

ринком праці за моделлю дуальної освіти, покращувати фінансове, матеріально-технічне та 

методичне забезпечення КПІ, постійно здійснювати самоаналіз якості підготовки фахівців.  

КПІ має не лише вибудувати, а й підтримувати на всіх рівнях управління сталі 

міжнародні зв’язки з провідними світовими навчальними та науково-дослідними установами, 

щоб адаптувати та імплементувати кращі практики розвитку всіх складових дослідницького 

університету.  

 

1.5. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ «SIKORSKY CHALLENGE» 

ЯК МОДЕЛІ МАЙБУТНЬОЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

Понад 14 років на базі КПІ ефективно функціонує інноваційна екосистема «Sikorsky 

Challenge», яку було започатковано законами України у 2004 та 2006 роках. 

Екосистема «Sikorsky Challenge» організовує взаємодію чотирьох груп учасників: 

перша – це наукові школи університету, які створюють нові винаходи, друга – факультети й 

кафедри, що готують якісний людський капітал для високотехнологічного бізнесу, третя – 

високотехнологічні компанії, які потребують підживлення новими винаходами та якісним 

персоналом, і четверта – інвестиційні та венчурні фонди, які зацікавлені в інвестиціях у 

проривні стартапи.  

За час функціонування інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» до неї увійшло 

120 високотехнологічних компаній з України, США, ЄС, Ізраїлю, Китаю, Японії, Австралії, 7 

високотехнологічних підприємств м. Києва та 28 інвестиційних і венчурних фондів. На 

ринки України та інших країн світу виведено понад 150 високотехнологічних продуктів і 

послуг із значним соціальним та економічним ефектом. 

Ґрунтуючись на органічному поєднанні науки, передової освіти та бізнесу, на 

наступному етапі розвитку університету необхідно продовжити створення платформи 

інноваційного прориву в країні за високотехнологічними напрямами (включаючи оборонну 

галузь), де КПІ має потужні напрацювання та лідерські позиції. Втілюючи це завдання, 

університет вже розпочав відкривати мережу своїх стартап-шкіл у різних регіонах України: 

Вінниці, Дніпрі, Полтаві, Херсоні, Києві, Маріуполі, Сєверодонецьку, Покровську, 

Краматорську, Сумах. 
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На наступному етапі розвитку інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» зусилля 

університету мають бути спрямовані на розвиток навколо своїх представництв у регіонах 

місцевих інноваційних кластерів, до яких увійшли б стартап-школи «Sikorsky Challenge», 

регіональні університети, представники місцевого бізнесу, місцеві адміністрації та органи 

самоуправління.  

За рахунок цього в різних куточках країни має бути створена нова інноваційна 

культура та нова система економічних відносин, підготовлена нова генерація інженерів-

інноваторів, які повинні успішно виводити свої стартапи на національні й міжнародні ринки, 

що стане основою розвитку високотехнологічної економіки України. 

Окремим аспектом розвитку функціонування інноваційної екосистеми «Sikorsky 

Challenge» є невпинне розширення її міжнародної діяльності, а саме: залучення міжнародних 

експертів та менторів до викладання у стартап-школі, залучення міжнародних інвестицій для 

забезпечення сталого функціонування інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge», 

концентрація уваги на виведенні стартап-проєктів на міжнародні ринки, втілення 

маркетингової стратегії діяльності інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge», 

забезпечення участі стартап-команд у міжнародних заходах, пошук шляхів для інкубування 

та акселерації проєктів у провідних світових бізнес-інкубаторах та акселераторах, 

фокусування уваги на роботі з венчурними інвесторами з країн, де економіка зростає тощо. 

 

1.6. ФУНДАМЕНТАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ  

КПІ має підсилювати роль фундаментальної освіти. Без фундаментальних знань 

неможливе розуміння природи навколишніх процесів і явищ. Людина, яка отримала глибоку 

фундаментальну освіту, здатна формулювати складні задачі, керувати процесами, 

комплексно, системно оцінювати усі наслідки тих чи інших управлінських рішень, і лише 

вона здатна створювати умови для сталого розвитку суспільства. Фундаменталізацію 

підготовки фахівців університет має здійснювати за фізико-технічною моделлю, яка 

передбачає синтез глибоких загальнонаукових, природничих знань та інженерного 

мистецтва. 

 

1.7. ГАРМОНІЙНІСТЬ І БАГАТОВИМІРНІСТЬ ВИХОВАННЯ НОВОГО 

ПОКОЛІННЯ ФАХІВЦІВ 

Маючи соціогуманітарні кафедри та факультети, центр культури і мистецтв, в якому 

постійно функціонують картинна галерея, 16 гуртків художньої самодіяльності, шість з яких 

є народними, потужну спортивну інфраструктуру, військові навчальні підрозділи КПІ має 

підсилити гармонійне, багатовимірне виховання студентів як всебічно розвинутих 

особистостей, здатних до найвищих досягнень у своїй професійній і загальнолюдській 

діяльності, справжніх патріотів України. 

Філософія університету має полягати в тому, що найвищих вершин у створенні нового 

може досягти лише людина, яка має широку підготовку – не лише в галузі точних, 

природничих наук, а й в гуманітарній сфері, в літературі, музиці, образотворчому мистецтві, 

у сфері загальнолюдських цінностей, яка опікується естетичним сприйняттям інженерних і 

точних наук. Відповідно до цієї філософії випускники університету мають сміливо, 

інноваційно мислити масштабними, образними категоріями й оперувати точними знаннями 

про природу та інженерними інструментами, вміло поєднуючи гуманітарний і природничо-

науковий підхід у власному творчому світогляді. 
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1.8. КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

В умовах поглиблення демографічної кризи у країні, зниження якості підготовки 

школярів із природничих дисциплін, загострення конкурентної боротьби між університетами 

за «своїх» абітурієнтів, має бути суттєво вдосконалена система доуніверситетської 

підготовки. Спираючись на партнерські відносини більш ніж з 200 загальноосвітніми 

школами в різних куточках України, на систему олімпіад, фестивалів, днів відкритих дверей, 

інші заходи, університет повинен щороку відшукувати в Україні талановиту шкільну молодь, 

яка має хист і бажання отримати інженерну освіту.  

З цією молоддю має бути організована комплексна робота на базі відділення 

доуніверситетської підготовки, профільних кафедр, стартап-школи «Sikorsky Challenge», 

Малої академії наук для її залучення до навчання в КПІ. Має бути створена спеціальна 

інформаційна платформа для інтерактивної взаємодії зі шкільною молоддю України за 

програмами доуніверситетської підготовки. 

Комплексність системи доуніверситетської підготовки також має включати роботу з 

абітурієнтами-іноземцями, які планують вступати на навчання до КПІ. Вказана робота має 

здійснюватися двома паралельними шляхами – через більш широке залучення іноземців на 

навчання на підготовче відділення в Україні, а також через створення віддалених 

(включаючи дистанційні форми) підготовчих відділень (спільно з іноземними освітніми 

партнерами) за кордоном. 

 

1.9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ, СИСТЕМНОСТІ, 

КОМПЛЕКСНОСТІ ПІДГОТОВКИ  

Забезпечення міждисциплінарності, системності, комплексності підготовки та 

розширення роботи КПІ з високотехнологічним ринком праці мають лягти в основу стратегії 

розвитку університету на наступному етапі. Проникнення інженерії в медицину, біологію, 

охорону навколишнього середовища, економіку, в суспільну сферу вимагатиме від КПІ 

підсилення міжфакультетських та міжкафедральних зв’язків, реконфігурації програм, 

гнучкості навчальних траєкторій, створення в Україні нових напрямів науки і освіти з 

урахуванням досвіду економічно найбільш розвинених країн. 

Яскравим прикладом втілення цієї стратегії вже сьогодні є досвід організації 

комплексної програми «Здоров’я людини» щодо поєднання зусиль понад 30 інженерних 

кафедр КПІ.  

Навколо космічної програми університету, координацію якої здійснює Інститут 

аерокосмічних технологій, впродовж останніх 7 років об’єдналися фахівці з шести інших 

факультетів та інститутів КПІ у таких галузях, як механіка, матеріалознавство, математика, 

фізика, екологія, ІТ-сфера, мікроелектроніка, телекомунікації, системний аналіз – 

представники 20 галузей знань.  

Авіаційна галузь об’єднала діяльність 16 кафедр двох навчально-наукових інститутів 

(Механіко-машинобудівного та Аерокосмічних технологій) і п’яти факультетів КПІ.   

Більшість оборонних проєктів, що їх сьогодні виконує КПІ, принципово має 

міждисциплінарний характер. До їх виконання залучені фахівці з різних наукових шкіл 

університету.   

Таким чином, проблемно-орієнтовані підходи стають дедалі більше затребуваними 

економікою і суспільством як у підготовці нового покоління фахівців на міждисциплінарній 

основі, так і щодо спроможності КПІ виконувати складні, комплексні завдання на 

замовлення держави і великих компаній. 
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1.10. ШВИДКЕ РЕАГУВАННЯ НА ЗМІНИ ХАРАКТЕРУ І СТРУКТУРИ РИНКУ 

ПРАЦІ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ  

Відповідно до бачення, напрацьованого Давоськими економічними самітами 2015–

2016 років, світову економіку (а Україна повністю від неї залежить) протягом найближчих 10 

років чекають масштабні трансформації у сферах автоматизації, «цифровізації», роботизації, 

охоплення штучним інтелектом.  

За даними Міжнародної організації праці при ООН, за рахунок глобальної 

«цифровізації», обсяги людських знань будуть подвоюватися кожні два роки. Найновіші 

технічні знання, які нині отримують студенти інженерних спеціальностей, вже через 2-3 роки 

стануть застарілими, сьогоднішній учень загальноосвітньої школи змінить 10-14 робочих 

місць до своїх 38 років, кожний 5-й працюючий втрачатиме роботу менш ніж за рік, кожний 

2-й не зможе зберегти постійну роботу понад 5 років. 

Що це означає для КПІ? Безумовно, «цифрова» економіка в Україні приведе до 

вивільнення величезної кількості традиційних робочих місць і суттєвого зменшення частки 

низькокваліфікованої, і в першу чергу «шаблонної» людської праці. Попит буде стрімко 

зростати на ґрунтовні фундаментальні знання і високі компетентності фахівців. Головним 

фактором, який впливатиме на вибір абітурієнтами місця свого навчання, стане можливість 

отримання ними перспективної і затребуваної ринком праці професії. Автоматично з кожним 

роком можуть відбуватися втрати абітурієнтів на деякі традиційні спеціальності, аж до 

закриття відповідних науково-педагогічних шкіл.  

Якщо КПІ не відреагує на новий виклик на випередження, то за низкою 

спеціальностей з’явиться реальна загроза готувати зростаючу кількість фахівців для роботи, 

якої не існуватиме у майбутньому. Відповісти на цей виклик університет може лише 

підсиленням аналітичної, прогнозної роботи щодо перспектив розвитку кожного із секторів 

промисловості у новій «цифровій» економіці та здійсненням швидких змін щодо структури, 

обсягів, змісту та якості підготовки фахівців за відповідними інженерними спеціальностями. 

 

1.11. ПІДСИЛЕННЯ ПРЯМОЇ ВЗАЄМОДІЇ КПІ З ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИМ 

РИНКОМ ПРАЦІ 

Постійно підтримуючи партнерство з високотехнологічним ринком праці та з 

урахуванням світових тенденцій розвитку наук і технологій КПІ має оперативно формувати 

нові критеріальні вимоги до сучасних фахівців, розробляти програми їх підготовки за 

моделлю дуальної освіти, розширювати базу практик студентів, отримувати робочі місця для 

своїх випускників, суттєво оновлювати навчально-лабораторну базу університету.  

На сьогодні КПІ має угоди більш ніж з 2000 підприємств України. На наступному 

етапі університет повинен суттєво розширити перелік стратегічних партнерів (зокрема й 

іноземних), орієнтуючись насамперед на великі системоутворюючими підприємства, 

узгоджуючи з ними навчальні плани за певними спеціальностями, програми наукових 

досліджень та інновацій відповідно до потреб базових галузей промисловості. У цій справі 

важливу роль може відіграти Асоціація випускників КПІ, яка об’єднала багатьох керівників 

сучасних високотехнологічних підприємств, державних діячів, політиків і бізнесменів. 

Вагомого значення набуває розширення співпраці з профільними професійними асоціаціями 

та залучення їх до вирішення поточних і стратегічних проблем вищої освіти, сертифікації і 

працевлаштування випускників університету.  
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Особливої уваги заслуговує проблема оновлення дослідницької і навчально-

лабораторної бази університету за рахунок тісної співпраці з високотехнологічними 

підприємствами України та інших країн світу. Нині перелік переоснащення науково-

лабораторного обладнання КПІ налічує понад 110 великих позицій. Позитивні приклади 

демонструють Механіко-машинобудівний інститут та інженерно-фізичний факультет. За 

рахунок співпраці з великими національними і зарубіжними компаніями вони вже вийшли на 

європейський рівень оснащення своїх навчальних і дослідницьких лабораторій. КПІ має 

поширювати цей досвід на усі провідні навчально-наукові підрозділи університету. 

   

1.12. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА РОБОТА  

Науково-інноваційна робота має набути принципово нового значення для розвитку 

університету. Реагуючи на актуальні виклики економіки і суспільства перед наукою, вона 

має бути не лише невід’ємною складовою підготовки сучасних фахівців, а й локомотивом та 

дороговказом для формування змісту і форм їх навчання. Важливим напрямом 

університетської науки і надалі має бути зміцнення обороноздатності держави. Вже сьогодні 

створені науковцями КПІ технології працюють на захист суверенітету та територіальної 

цілісності України.  

КПІ має зберегти лідируючі позиції в Україні у досягненнях у космічних 

університетських дослідженнях, продовживши створення і виведення в космос наступних 

космічних апаратів класу «нано» серії «PolyITAN», та увійти до групи світових розробників 

космічних апаратів класу «мікро». 

КПІ повинен продовжити вдосконалення програмно-цільового механізму організації 

науки. Збереження і розвиток наукових шкіл університету має ґрунтуватися на розширенні 

обсягів фінансування через успішну участь у конкурсах МОН України, Національного фонду 

досліджень України, міжнародних грантах. Велика увага повинна приділятися прямій 

взаємодії з потенційними замовниками науково-технічної продукції та науково-технічних 

послуг через «Офіс інновацій та трансферу технологій», оновленню матеріально-технічної 

бази у співпраці з МОН України, підприємствами та організаціями, за рахунок міжнародних 

гранів та програм. 

Переходячи до трирівневої системи підготовки кадрів, інтегруючи наукові 

дослідження та інновації у навчальні плани й освітні програми другого і третього рівнів 

підготовки, КПІ має орієнтуватися на когорту справжніх дослідницьких університетів за 

європейською моделлю.  

Здійснивши трансформацію до підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за 

програмами PhD, університет повинен збільшити їх випуск за фундаментальними 

природничими та інженерними напрямами. Сьогодні лише для відновлення природних втрат 

наукових шкіл КПІ готує щорічно 10-15 докторів і 70-90 кандидатів наук. Для суттєвого 

розвитку власних наукових шкіл університету необхідно ці цифри принаймні подвоїти.  

КПІ має суттєво розширити не тільки присутність наукових видань університету у 

світових наукометричних базах, але й підвищити показники цитованості наукових 

публікацій своїх учених. 

Захист і управління інтелектуальною власністю, комерціалізація нових, критичних 

знань мають стати новим, вкрай важливим завданням для КПІ. Необхідно вдосконалити 

правовідносини з авторами у сфері інтелектуальної, творчої діяльності. Вводячи 

нематеріальні активи у фінансовий баланс університету, здійснюючи їх комерціалізацію, КПІ 

має суттєво покращити свою економіку. За цим показником він має поступово наближатися 
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до передових дослідницьких університетів світу, для яких управління нематеріальними 

активами робить значний внесок до їх бюджету. 

  

1.13. ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

У сфері міжнародних відносин КПІ повинен здійснити більш глибоку 

інтернаціоналізацію університету, посилити міжнародну компоненту в усіх складових своєї 

діяльності, спрямувати дослідження й освітні технології (у т. ч. технології дуальної освіти) 

на підготовку конкурентоспроможних фахівців для роботи на глобальних ринках освіти, 

науки та інновацій, продовжити реформування за моделлю дослідницького університету 

лідерського типу за міжнародно визнаними критеріями.  

Необхідно адаптувати передовий досвід університетів світу та впроваджувати його у 

практику за всіма напрямами діяльності КПІ. 

Стримуючими факторами розвитку міжнародної діяльності КПІ є недостатній рівень 

знання ділової англійської мови, європейської культури, історії та ментальності значною 

частиною студентів і викладачів університету, а також низька активність майже 20 % кафедр 

у міжнародній сфері.  

Через розширення міжнародної мобільності студентів, молодих викладачів і вчених, 

інші форми міжнародної співпраці КПІ має суттєво активізувати підготовку нового 

покоління викладачів, науковців і управлінських кадрів, вихованих на принципах 

глобального, європейського мислення та євроінтеграційної діяльності, із знанням англійської 

мови.  

За рахунок цього в міжнародній освітній компоненті КПІ має збільшити кількість 

студентів, які навчаються за програмами подвійних дипломів та академічної мобільності з 

університетами розвинених країн світу.  

На часі розширення участі молоді КПІ в міжнародних програмах виховання лідерів 

для майбутньої України – людей нової європейської ментальності, нових амбіцій.  

Треба посилити міжнародну наукову мобільність, насамперед аспірантів і магістрів, 

молодих викладачів і вчених. Це шлях до розширення участі КПІ в міжнародних 

консорціумах, які подають проєктні пропозиції до міжнародних грантових програм, і в 

результаті, – до збільшення виграних міжнародних грантів з науки. 

У сфері міжнародної наукової співпраці університет повинен у 3-5 разів підвищити 

ефективність участі своїх підрозділів у міжнародних грантових програмах (започаткувавши 

їх на кожній кафедрі), у т. ч. за програмами Європейського Союзу: «Горизонт 2020», 

«ERASMUS+», «EURASIA», проєктами програми НАТО «Наука заради миру і безпеки» та 

інших.  

За рахунок цього та впроваджуючи інші види зовнішньоекономічної діяльності 

університет має підняти обсяг річних надходжень до бюджету до 20-25 %. 

Для досягнення цього треба включити нові механізми активізації роботи первинних 

підрозділів у міжнародній сфері: 

– знімати психологічні бар’єри, острахи, побоювання міжнародної сфери, 

нерозуміння того, що розвиток підрозділів сьогодні можливий саме за рахунок 

міжнародних джерел; 

– спиратися в цьому на молодих викладачів та молодих вчених; 

– вводити нові елементи мотивації і звітності; 
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– запровадити рейтингування підрозділів (кафедр, факультетів, інститутів) за 

напрямом міжнародної діяльності на основі аналізу параметрів, якими послуговуються 

університети світу. 

З метою посилення мотивування участі в міжнародній діяльності кожного викладача, 

вченого ввести до показників рейтингів НПП параметри, що відображають активність 

кожного НПП у міжнародній діяльності, в індивідуальних планах викладачів ввести розділ 

«Міжнародна діяльність». 

Необхідно розробити і ввести економічні мотиватори, щоб підтримати тих 

співробітників, аспірантів і студентів університету, які організовують та розвивають 

міжнародну сферу; запровадити практику формування на рівні університету та підрозділів 

фондів підтримки і розвитку міжнародної діяльності за рахунок надходжень від 

зовнішньоекономічної складової. 

На підставі аналізу рейтингів кафедр розпочати безпосередню роботу із завідувачами 

тих кафедр, які на сьогодні не ведуть міжнародної діяльності. Залучати до цієї роботи 

«молоде ядро» таких кафедр. 

Щоб посилити участь наукових шкіл у міжнародних програмах Європейського Союзу, 

ввести моніторинг проєктно-грантової діяльності на рівні факультетів, інститутів, кафедр, і з 

тими, хто має найнижчі показники активності у цій сфері, розпочати живу безпосередню 

роботу. 

Силами Національних контактних пунктів програми ЄС «Horizon 2020» проводити 

тренінги для наукових шкіл; на кожному факультеті, в кожному інституті виявити «центри 

кристалізації» – групи молодих викладачів і молодих вчених, які вже проявили себе в 

міжнародній проєктно-грантовій діяльності, мають схильність до цієї сфери; приділити їм 

особливу увагу, проводити для цієї категорії тренінги підвищеної складності, надавати 

всіляку методичну й організаційну допомогу. 

Щоб активізувати цю роботу, закріпити керівний склад Департаменту міжнародного 

співробітництва за підрозділами з метою особистої роботи на кафедрах, з молодими 

командами вчених для надання методичної і організаційної допомоги. 

Продовжити роботу з імплементації положень Закону України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та з адаптації міжнародного досвіду у цій 

сфері як важливого фактора демократизації всієї системи життєдіяльності університету.  

КПІ має вдосконалити нормативну базу університету щодо міжнародної та 

зовнішньоекономічної співпраці, ввести її в повсякденну управлінську практику. 

  

1.14. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ  

КПІ має розбудовувати інформаційну інфраструктуру в усіх сферах діяльності 

університету: в управлінні, в навчально-науковому процесі, у соціальному середовищі, в 

рекламно-інформаційній роботі. Для цього університет розвиває мультисервісну мережу 

доступу Wi-Fi з централізованим керуванням.  

Портал КПІ єдиний з-поміж усіх університетів України увійшов до ТОП-500 

міжнародного рейтингу найпопулярніших інтернет-ресурсів, а за рейтингом цитованості 

Google Scholar університет традиційно утримує 1-ше місце в Україні. Відповідно до 

міжнародного рейтингу UniRank, який оцінює популярність офіційних веб-сайтів, протягом 

трьох останніх років КПІ є одноосібним лідером серед закладів вищої освіти України. 

На наступному етапі КПІ необхідно: 
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– суттєво розвинути автоматизацію управлінських функцій університету, підвищити 

ефективність та розширити можливості використання автоматизованої інформаційної 

системи «Електронний кампус»; 

– створити нову платформу інформаційних сервісів та діалогу між здобувачами вищої 

освіти, співробітниками й адміністрацією для оперативного вирішення поточних проблем у 

режимі зворотного зв’язку на усіх рівнях управління КПІ; 

– створити нові інформаційні реєстри з аналітичними функціями; 

– модернізувати систему електронного документообігу університету та на її основі 

забезпечити можливість створення документів у режимі «єдиного вікна»; 

– удосконалити системи обліку кадрів для спрощення процедур супроводження руху 

кадрів;  

– покращити інформаційне супроводження процесів управління фінансовими 

ресурсами університету, оновивши наявні системи бухгалтерського обліку і звітності;  

– підвищити ефективність використання комп’ютерного обладнання, оргтехніки та 

програмного забезпечення, а також рівень захисту даних в інформаційних системах КПІ.  

Університет має суттєво підвищити свою присутність в різних інформаційних 

ресурсах України і світу. 

 

1.15. ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ 

КПІ має всебічно розвивати свою матеріальну базу, проводячи ремонтні роботи в 

навчальних корпусах, гуртожитках та на території університету. Постійна увага повинна 

приділятися експлуатації 34 навчальних корпусів загальною площею 460 тис м
2
, 20 

гуртожитків площею 153 тис. м
2
, Науково-технічній бібліотеці, Центру культури та 

мистецтв, Центру студентського харчування, Державному політехнічному музею, 4 базам 

відпочинку, 6 житловим будинкам – загалом понад 80 складним об’єктам інфраструктури. 

Задля забезпечення суттєвої економії частка ремонтних робіт, які виконують сторонні 

організації, має постійно скорочуватися завдяки передачі цих обсягів господарським 

службам університету. За останні роки економія від цих заходів досягла 118 %.  

Важливою є популяризація і позиціонування КПІ як екологічного (зеленого) 

університету, що передбачає екологічні освітні, навчально-виховні,  наукові та господарські 

заходи, заходи екологічного виробництва і споживання, в т.ч. здійснення енергомодернізації 

та сортування сміття. 

Враховуючи постійне зростання тарифів на комунальні послуги, необхідно 

продовжити втілення комплексу заходів з енергозбереження. За окремою програмою в 

навчальних корпусах і гуртожитках слід встановлювати системи автоматики 

енергоспоживання, замінювати вікна на енергозберігаючі, утеплювати стіни. Щороку тарифи 

на енергоносії зростають в середньому на 20 %. З урахуванням цього комплекс робіт з 

енергозбереження має щорічно забезпечувати зменшення загальної вартості спожитих 

енергоресурсів на 5-10 %.   

Студмістечко КПІ є складним соціально-господарським організмом, у якому 

компактно розташовано 20 студентських гуртожитків, студентська поліклініка, пішохідна 

зона по вул. Політехнічній, два студентські сквери і мале спортивне ядро. У студмістечку 

проживає близько 13 тисяч студентів.  

Силами господарських служб студмістечка мають проводитися необхідні ремонтні 

роботи, благоустрій території і студентських скверів. Щоб покращити організацію роботи і 

дозвілля студентів, в усіх гуртожитках мають бути облаштовані робочі й спортивні кімнати, 



13 

 

здійснено підключення до комп’ютерних мереж за допомогою оптичних каналів зв’язку. 

Задля підвищення рівня безпеки студентів в усіх гуртожитках мають чітко працювати 

системи автоматизованого пропуску та відеоспостереження.  

 

1.16. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЧЛЕНІВ КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ 

В умовах економічної нестабільності суспільства соціальний захист членів колективу 

університету набуває особливо важливого значення. Він повинен мати більш чітке, адресне 

призначення, ставати більш дієвим й ефективним, спрямованим на підтриманя атмосфери 

творчості, співпраці та взаємодопомоги серед усіх членів колективу КПІ.  

Має підсилюватися мотивація співробітників-новаторів, які забезпечують 

прискорений розвиток університету, вдосконалюватися принципи «безсуб’єктності» в 

управлінні персоналом, механізми захисту гідності й академічних свобод здобувачів вищої 

освіти, викладачів, науковців, співробітників, свободи їх волевиявлення. 

Необхідно продовжити програми покращення житлових умов співробітників 

університету за рахунок інвестиційних проєктів, постійно здійснювати допомогу соціально 

незахищеним членам колективу: особам з інвалідністю, хворим, ветеранам, багатодітним 

сім’ям, батькам-одинакам. Так, за 7 останніх років соціальними виплатами було охоплено 

80 % співробітників університету на загальну суму 266,5 млн грн.   

КПІ має зберегти стабільне фінансово-економічне становище, яке постійно 

забезпечувалось ефективним фінансовим менеджментом, регулярним моніторингом 

виконання кошторису, вчасним здійсненням усіх видів виплат – заробітної плати, стипендії, 

матеріальної допомоги, сплатою комунальних послуг, податків та зборів до бюджетів усіх 

рівнів.  

Протягом 2012–2018 рр. бюджет університету зріс у 2 рази, середня заробітна плата 

працівників – у 2,5 рази, зокрема доцента у 2,84 рази, провідного інженера у 2,7 разів. КПІ 

має і далі забезпечувати наведену динаміку соціального забезпечення членів свого 

колективу. 

Необхідно продовжити втілення програми оздоровлення київських політехніків. 

Важливо швидко й без бюрократичних зволікань перейти на нову систему медичного 

обслуговування студентів і співробітників КПІ. Крім того, нам необхідно продовжити  

популяризацію здорового способу життя серед членів університетської спільноти, що має 

передбачати комплекс заходів із їхнього залучення до спорту, здорового харчування, відмови 

від шкідливих звичок, проведення відповідних освітніх, навчально-виховних та наукових 

заходів. 

Університет має постійно покращувати програми оздоровлення студентів і 

співробітників. Щороку на базах відпочинку КПІ відпочивають усі бажаючі студенти і 

співробітники, а це майже 3,5 тисячі осіб. Понад 2,5 тисячі членів нашого колективу 

протягом року відпочивають у режимі «бази вихідного дня». Разом середня кількість 

відпочиваючих щороку сягає 6000 осіб. Вартість оздоровлення в КПІ усі попередні роки була 

однією з найнижчих серед університетів України.  

 

1.17. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ЖИТТЯ, 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ШИРОКЕ ВПРОВАДЖЕННЯ 

САМОУПРАВЛІННЯ  

Демократизація, самоуправління та децентралізація є важливими принципами у 

подальшому розвитку КПІ. Відповідно до системи децентралізації університету, яку було 
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впроваджено ще на початку незалежності України, навчально-наукові й дослідницькі 

підрозділи КПІ отримали широкі права автономії за усіма напрямами діяльності. Нині таких 

підрозділів 54. Сам же університет став для них об’єднавчою системою, яка відповідає за 

стратегію розвитку, стандарти якості навчання та наукових досліджень, кадрову політику та 

інші важливі напрями діяльності підрозділів.  

У цій системі вагомим чинником було створення вільної атмосфери, коли людина 

комфортно почуває себе в університеті, коли стосунки між членами колективу ґрунтуються 

на повазі до людської праці, толерантності до різноманітних думок, свободи волевиявлення і 

унеможливлюють будь-які переслідування за це.  

Така децентралізація управління з часом дала позитивні результати. Відбулася істотна 

активізація наукових шкіл, автономних підрозділів, окремих вчених і студентів, що дало 

значну кількість унікальних проривних результатів, особливо у сфері інновацій.  

Разом з тим, проявилися і слабкі ланки цієї системи. Вона є ефективною за умови 

високої відповідальності й свідомості керівників усіх рівнів, від ректора до завідувача 

кафедри, завідувача лабораторії, старости академічної групи. Неякісне виконання своїх 

обов’язків на певному рівні управління призводить до суттєвого послаблення і навіть 

дискредитації цієї системи.  

Так, прояви бюрократії та тяганини на рівні ректорату і центральних служб КПІ 

викликають глибоке розчарування й недовіру до системи децентралізації управління в 

колективі університету.  

Неякісне виконання своїх обов’язків на рівні деканів факультетів і директорів 

інститутів призводить до занепаду певних напрямів роботи окремих підрозділів. Наприклад, 

в деяких з них керівники роками не цікавляться станом відведеної їм матеріальної бази і, 

маючи кошти та штати, вчасно не виконують відповідні управлінські функції. Як наслідок, 

погіршуються умови роботи здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників, 

зростає їх справедливе обурення й розчарування університетом.  

Відсутність необхідної роботи зі студентами на рівні кафедр призводить до того, що 

частина з них через різноманітні соціальні мережі часто потрапляють під вплив й управління 

зовнішніх, іноді деструктивних, сил. 

Таким чином, усвідомлюючи безальтернативність системи децентралізованого, 

демократичного управління завданням університету є її вдосконалення через постійний 

самоаналіз та усунення слабких ланок і помилок в роботі. 

Відповідно до затвердженого у 2015 р. Кодексу честі КПІ усі члени його колективу 

повинні дотримуватися ключових морально-етичних принципів університетської громади, 

продовжувати формування культури академічної доброчесності.  

КПІ має підсилити моральне заохочення науково-педагогічних працівників на 

державному рівні та вдосконалити систему захисту прав студентів і співробітників 

університету. Вона ґрунтується на тісній взаємодії профспілкових організацій, комісії з 

розгляду трудових спорів, юридичного департаменту. Усі положення та накази про працю, 

заохочення та накладання стягнень на працівників і студентів, визначення їх функціональних 

обов’язків повинні прийматися відповідно до законодавства та узгоджуватися 

з профспілковими комітетами та органами студентського самоврядування.  

Важливо продовжити вдосконалення програмно-цільової системи прийняття 

колективних угод на всіх рівнях управління університетом, яка забезпечувала неперервний 

розвиток КПІ, стабільність колективу і відсутність в ньому конфліктів і суперечностей 

протягом усіх років незалежності України. 
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У 2023 р. КПІ буде відзначати ювілейну дату – 125 років від дня заснування. Такий 

ювілей стане нагодою для проміжного підбиття підсумків розвитку КПІ як за всю історію 

його існування, так і в контексті досягнень сучасного етапу. Керівництву КПІ необхідно 

підготувати й винести на затвердження Конференції трудового колективу спеціальну 

Програму підготовки і відзначення цієї ювілейної дати. Зазначена Програма має включати 

широкий комплекс заходів з належної підготовки до відзначення ювілею університету на 

державному рівні з метою демонстрації його досягнень у сфері науки, освіти та інновацій та 

вшанування традицій і здобутків славетних вихованців та викладачів КПІ.  
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РОЗДІЛ 2. ПЛАН ДІЙ ЩОДО ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КПІ ІМЕНІ 

ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО НА ПЕРІОД 2020–2025 РОКІВ 

 

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Термін 

виконання 

1 
Удосконалювати і розвивати систему 

забезпечення якості освіти 

Ефективне 

функціонування системи 

на всіх кафедрах 

університету 

Постійно 

2 

Забезпечити збір та аналіз інформації 

щодо працевлаштування і кар’єрних 

траєкторій випускників, за результатами 

якого здійснювати оптимізацію переліку і 

змісту освітніх програм відповідно до 

вимог ринку праці 

Приведення у 

відповідність змісту 

освітніх програм і вимог 

ринку праці. 

Збільшення кількості 

випускників, 

які працюють 

за спеціальністю 

Щорічно 

3 

Проводити форсайт-дослідження розвитку 

ринку праці й високотехнологічного 

бізнесу у контексті перспективності 

й затребуваності спеціальностей 

та освітніх програм університету 

Забезпечення 

конкурентоспро-

можності випускників з 

урахуванням змін 

кон’юнктури ринку праці 

Постійно 

4 

Продовжити співпрацю з підприємствами-

партнерами з метою оновлення 

матеріальної бази, створення спільних 

навчально-науково-виробничих 

комплексів, центрів, лабораторій 

Визначення принаймні 

одного стратегічного 

підприємства-партнера 

по кожній кафедрі 

університету 

2020–2025 рр. 

 

5 

Забезпечення безперебійної роботи та 

розширення функціональних можливостей 

«Електронного кампусу», в тому числі для 

отримання зворотного зв’язку від 

студентів щодо всіх компонент освітнього 

процесу 

Залучення 100 % 

здобувачів вищої освіти 

та НПП до активного 

користування системою 

та її сервісами, створення 

сервісів здачі 

самостійних робіт 

(реферати, РГР, ДКР 

тощо) в електронній 

формі з перевіркою на 

плагіат 

2020–2025 рр. 
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№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Термін 

виконання 

6 

Забезпечити розвиток системи кадрового 

резерву на всіх кафедрах університету з 

урахуванням створення нових 

спеціальностей, випуску магістрів та 

аспірантів, підготовки кадрів вищої 

кваліфікації 

Функціонування системи 

на всіх кафедрах 

університету 

2020–2025 рр.  

7 

Удосконалити систему кадрового 

забезпечення навчального процесу на 

кафедрах, розробити і впровадити 

програми професійного зростання 

викладачів, скласти плани захисту 

дисертацій та залучення випускників 

аспірантури й магістратури до 

викладацької роботи. Розробити та 

забезпечити виконання «Плану підготовки 

і атестації наукових кадрів КПІ ім. Ігоря 

Сікорського на 2020–2025 рр.», 

акцентувавши увагу на докторантурі 

та аспірантурі 

Омолодження НПП на 

всіх кафедрах 

університету 

зі збереженням високого 

науково-педагогічного 

рівня 

2020–2025 рр.  

8 

Забезпечити постійне підвищення 

кваліфікації та перепідготовку всіх 

викладачів впродовж терміну дії 

контракту з дотриманням нормативних 

вимог щодо обсягу годин 

Участь у програмах 

підвищення кваліфікації 

не менше 20 % від 

загальної кількості НПП 

щорічно 

Протягом 

усього 

звітного 

періоду 

9 

Створити ефективну систему 

вдосконалення педагогічної майстерності 

викладачами університету, включно з он-

лайн платформою Professional 

Development Endeavors 

Створення 

і функціонування 

системи підвищення 

педагогічної кваліфікації 

НПП  

2020–2025 рр. 

 

10 

Удосконалити систему рейтингового 

оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників підрозділів 

університету, а також систему морального 

і матеріального заохочення викладачів 

відповідно до групи базових показників  

Забезпечення керівництва 

університету та 

підрозділів інформацією 

щодо якісного складу 

кафедр 

2020–2025 рр.  

11 

Забезпечити відновлення і розширення 

системи доуніверситетської підготовки 

КПІ, роботи з професійної орієнтації 

молоді, реалізації програми «Майбутнє 

України» з метою створення умов для 

пошуку талановитої молоді, розширення 

можливості отримання нею якісної освіти 

Щорічне залучення до 

програми не менше  

2000 осіб 

2020–2025 рр.  
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№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Термін 

виконання 

12 

Удосконалювати систему відбору 

за програмами підготовки магістрів, 

залучати до процедури відбору 

підприємства-партнери з метою цільової 

підготовки та збільшення кількості 

вступників з інших ЗВО 

Щорічне збільшення (до 

10 %) прийому магістрів 

за цільовою підготовкою 

2020–2025 рр.  

13 

Створити комплексну систему управління 

якістю підготовки фахівців у КПІ на 

основі тісної взаємодії Департаменту 

якості освітнього процесу, Департаменту 

організації освітнього процесу, Інституту 

моніторингу якості освіти та  

ННЦ ПС «Соціоплюс» 

Забезпечення 

оперативною 

та стратегічною 

інформацією керівництва 

університету 

та підрозділів щодо стану 

системи підвищення 

якості освіти 

2020–2025 рр.  

14 

Покращити якість дисертаційних робіт 

магістрів (організувати виконання робіт на 

замовлення підприємств і наукових 

установ, підвищувати відсоток робіт, 

рекомендованих до впровадження, 

та робіт, захищених патентами 

і публікаціями у виданнях, 

що індексуються у міжнародних БД та 

фахових виданнях) 

Забезпечення кількості 

таких робіт на рівні 50 % 

на кінець звітного 

періоду 

2020–2025 рр.  

15 

Забезпечувати контроль якості 

контингенту здобувачів освіти на основі 

системи моніторингу: результати ЗНО – 

вступний контроль – семестрова атестація 

– ректорський контроль 

Підвищення якості 

контингенту здобувачів 

вищої освіти 

На постійній 

основі 

16 

Удосконалювати систему незалежного 

моніторингу залишкових знань студентів 

старших курсів з фундаментальних, 

професійно-орієнтованих і фахових 

дисциплін, а також оцінки рівня володіння 

ними інформаційними технологіями та 

іноземною мовою; контроль якості 

дипломних проєктів і дисертаційних робіт 

випускників; соціологічну оцінку якості 

підготовки випускників роботодавцями 

100 % охоплення 

моніторингом студентів 

денної форми, які 

навчаються 

за програмами підготовки 

бакалаврів і магістрів 

2020–2025 рр. 

17 

Організація роботи в університеті 

з отримання статусу «Європейський 

викладач інженерного університету» 

ING.PAED.IGIP 

Міжнародне визнання 

викладачів університету  
2022–2025 рр.  
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№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Термін 

виконання 

18 

Проходження процедур акредитації 

освітніх програм університету відповідно 

до критеріїв НАЗЯВО 

Отримання сертифікатів 

про акредитацію всіх 

освітніх програм, за 

якими здійснюється 

підготовка в університеті 

Згідно з 

планом 

акредитації до 

2025 року 

19 

Проходження міжнародної акредитації 

освітніх програм університету за 

процедурами і вимогами іноземних 

акредитаційних агентств та агентств 

забезпечення якості вищої освіти 

Отримання сертифікатів 

про міжнародну 

акредитацію окремих 

освітніх програм 

2020–2025 рр. 
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НАВЧАЛЬНА  РОБОТА 

№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Термін 

виконання 

1 

Осучаснити політику КПІ ім. Ігоря 

Сікорського щодо освітньої діяльності та 

розвитку корпоративної культури 

університету в питаннях надання якісної 

сучасної освіти, формування культури 

академічної доброчесності, 

конкурентоспроможності, креативності, 

ініціативності 

Створення атмосфери 

креативності, 

інноваційності, 

академічної 

доброчесності, яка 

сприяє отриманню 

якісної освіти 

мотивованими 

студентами 

2020–2025 рр.  

2 

Забезпечити участь роботодавців 

у розробленні та впровадженні освітніх 

програм і навчальних планів, цільовій 

підготовці магістрів з переходом на 

систему дуальної освіти, підготовці та 

перепідготовці наукових кадрів вищої 

кваліфікації  

Актуальний перелік 

і зміст освітніх програм, 

що відповідають вимогам 

ринку праці. Збільшення 

до 25 % магістерських 

програм за дуальною 

формою навчання 

2020–2025 рр. 

 

3 

Забезпечувати фундаменталізацію 

підготовки фахівців за фізико-технічною 

моделлю, яка передбачає синтез глибоких 

загальнонаукових, природничих знань та 

інженерного мистецтва 

Збалансований набір 

компетентностей 

випускників університету 

Постійно 

4 

Продовжити створення 

міждисциплінарних освітніх програм з 

метою підготовки фахівців за новими 

напрямами 

Запровадити не менше 10 

комплексних, 

міждисциплінарних 

програм 

2020–2025 рр. 

 

5 

Забезпечувати реалізацію права 

здобувачів вищої освіти на формування 

індивідуальних освітніх траєкторій через 

систему вибіркових дисциплін 

Функціонування системи 

реального вибору 

освітніх компонент. 

Формування 

загальноуніверситет-

ських, 

міжфакультетських, 

факультетських, 

кафедральних каталогів 

вибіркових дисциплін 

2020–2025 рр.  
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№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Термін 

виконання 

6 

Організувати взаємодію науково-

педагогічних працівників з 

наукомісткими та високотехнологічними 

підприємствами, міжнародними 

установами та урядовими організаціями з 

метою підвищення науково-педагогічної 

кваліфікації викладачів. Запрошення 

іноземних фахівців для викладання 

окремих курсів в Університеті 

Збільшення кількості 

викладачів університету, 

які викладають в тому 

числі й за кордоном, а 

також збільшення 

кількості іноземних 

викладачів-візитерів 

2020–2025 рр.   

 

7 

Забезпечити удосконалення науково-

методичної та організаційної бази щодо 

організації навчання іноземних студентів 

Збільшення контингенту 

іноземних студентів на 

15–30 % 

2020–2025 рр.  

8 

Забезпечити збільшення кількості освітніх 

програм з викладанням дисциплін 

англійською мовою 

Підвищення мотивації 

іноземних студентів 

щодо навчання в 

університеті та 

збільшення їх кількості 

на 10–15 % 

2020–2025 рр.  

9 

Продовжити практику створення спільних 

навчально-науково-виробничих 

комплексів, центрів спільного 

користування, лабораторій з провідними 

науковими установами і компаніями 

Створити не менше 20 

нових 

високотехнологічних 

центрів спільного 

користування 

2020–2025 рр.  

10 

Постійно розвивати власну видавничу 

базу (видавництво «Політехніка»), 

збільшуючи кількість електронних 

та друкованих навчальних видань. 

Створити повний комплект електронного 

методичного забезпечення за всіма 

освітніми програмами підготовки 

в університеті 

Підвищити рівень 

інформаційного 

та навчально-

методичного 

забезпечення 

навчального процесу 

сучасними виданнями 

2020–2025 рр.  

11 

Створити цифрове освітнє середовище, 

розвивати елементи змішаного та 

дистанційного навчання студентів 

Переформатування 100 % 

навчальних дисциплін 

відповідно до вимог 

змішаного та 

дистанційного навчання 

2020–2025 рр.  

12  
Створення системи підготовки за  

сертифікатними програмами університету  

Розширення 

можливостей 

профілізації підготовки,  

2020–2025 рр. 
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№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Термін 

виконання 

13 

Забезпечити високий рівень підготовки 

студентів з англійської мови та 

удосконалювати мовні компетентності 

науково-педагогічних працівників 

університету 

Володіння англійською 

мовою на рівні не нижче 

В1 для випускників-

бакалаврів та не нижче 

В2 – випускників 

магістратури; збільшення 

кількості англомовних 

курсів 

2020–2025 рр. 

14 

Забезпечити збільшення кількості 

здобувачів вищої освіти, які навчаються 

за програмами подвійних дипломів та 

академічної мобільності з провідними 

університетами світу 

Збільшення щонайменше 

втричі кількості таких 

здобувачів вищої освіти 

2020–2025 рр. 

15 

Залучення здобувачів вищої освіти до 

обговорення освітніх програм, проведення 

опитувань і врахування думки щодо 

якості освітнього процесу 

Врахування освітніх 

потреб здобувачів вищої 

освіти, формування 

атмосфери партнерства 

між основними 

суб’єктами освітнього 

процесу 

Протягом 

усього 

періоду 

16 

Покращити якість підготовки 

атестаційних робіт бакалаврів і магістрів 

(роботи на замовлення підприємств і 

наукових установ, роботи, рекомендовані 

до впровадження, захищені патентами і 

публікаціями у фахових виданнях) 

Підвищити кількість 

робіт на замовлення 

підприємств 

та організацій 

2020–2025 рр.  

17 

Забезпечити дієві зв’язки з 

високотехнологічними підприємствами 

для організації на їх базі практик 

студентів з наступною перспективою 

працевлаштування 

Суттєве збільшення 

кількості студентів, що 

проходять практику на 

сучасних 

високотехнологічних 

підприємствах 

2020–2025 рр.  

18 

Забезпечити розвиток інноваційної освіти 

з використанням міждисциплінарних, 

проблемно- і проєктно-орієнтованих 

технологій на основі впровадження 

гнучких програм підготовки фахівців, 

розроблення нових навчальних курсів на 

підставі результатів науково-дослідних 

робіт і залучення студентів та аспірантів 

до виконання досліджень за 

пріоритетними напрямами науки і техніки 

Запровадження нових 

міждисциплінарних 

курсів і дисциплін 

2020–2025 рр.  

 



23 

 

НАУКОВА  РОБОТА 

№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Термін 

виконання 

1 

Зміцнювати репутацію КПІ ім. Ігоря 

Сікорського як провідного 

інноваційного, дослідницького ЗВО 

Забезпечення позитивної 

динаміки КПІ за 

науково-дослідницькою 

та інноваційною 

складовими у 

національних і світових 

рейтингах університетів 

2020–2025 рр. 

2 

Впроваджувати інноваційні механізми 

забезпечення трансферу технологій, 

зокрема через створення інформаційних 

систем їх підтримки 

Зростання надходжень 

до фонду університету 

за рахунок 

комерціалізації 

інноваційних розробок  

2020–2025 рр.  

3 

Впроваджувати інноваційний підхід до 

формування і виконання комплексних 

наукових проєктів та програм 

фундаментальних і прикладних 

досліджень та розробок: 

«фундаментальні дослідження – 

прикладні дослідження та розробки – 

комерційні розробки» 

Щорічне збільшення 

кількості таких проєктів 

на 10–15 % 

2020–2025 рр.  

4 

Підвищити активність науковців щодо 

використання багатоканальних джерел 

фінансування наукових досліджень, 

залучення науковців до виконання 

національних проєктів (зокрема 

комплексних міждисциплінарних), 

державних програм, участі у конкурсах 

на отримання державних замовлень, 

виконання проєктів на рівні завдань 

окремих галузей країни за договорами 

з підприємствами і компаніями 

Щорічне збільшення на 

10–12 % обсягів 

фінансування наукової 

діяльності університету 

2020–2025 рр.  

5 

Забезпечити підготовку і виконання 

комплексних, міждисциплінарних 

наукових досліджень і розробок 

із пріоритетних напрямів науки 

і техніки та міжнародних проєктів, 

програм, грантів 

Збільшення кількості 

отриманих нових 

наукових результатів 

світового рівня 

2020–2025 рр.  
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6 

Підвищити показники цитування 

працівників університету у світових 

наукометричних базах даних; здобути 

міжнародне визнання періодичних 

видань університету 

Збільшення значень  

Н-індексу університету, 

цитованості наукових 

праць та кількості 

періодичних видань 

університету, а також 

матеріалів конференцій, 

що входять до Web of 

Science and Scopus 

2020–2025 рр. 

7 

Розвивати інноваційні структури на базі 

університету (науковий парк, 

технопарк, бізнес-інкубатор, стартап 

школа); розширити діяльність 

інноваційного середовища «Sikorsky 

Challenge» та участь підрозділів 

університету у виконанні його 

інноваційних проєктів  

Виконання інвестиційно-

інноваційних проєктів 

відповідно до Програми 

Уряду. Щорічне 

збільшення кількості 

високотехнологічних 

компаній – партнерів 

інноваційного 

середовища «Sikorsky 

Challenge» на 5–10 %. 

Залучення до масової 

інноваційної діяльності 

студентської молоді 

2020–2025 рр.  

8 

Удосконалювати систему 

комерціалізації об’єктів права 

інтелектуальної власності; стимулювати 

винахідницьку діяльність працівників і 

студентів університету та проведення 

процесу трансферу технологій. 

Впровадити систему стимулювання 

винахідницької діяльності працівників і 

студентів університету з проведенням 

конкурсу КПІ на «Кращий винахід 

року» і «Кращий винахід року серед 

молоді» 

Щорічне збільшення 

комерціалізованих 

об’єктів права 

інтелектуальної 

власності науково-

технічних розробок 

університету, у тому 

числі за участю 

здобувачів вищої освіти 

2020–2025 рр.  

9 

Здійснити заходи щодо більш широкого 

залучення здобувачів вищої освіти до 

науково-дослідної роботи та сприяння 

участі здобувачів вищої освіти 

у виконанні інноваційних розробок 

Збільшення кількості 

здобувачів вищої освіти, 

що беруть участь в 

отриманні наукових 

результатів та створенні 

інноваційних розробок, 

підвищення їх 

публікаційної активності 

у фахових вітчизняних 

і міжнародних виданнях 

2020–2025 рр.  
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10 

Продовжити автоматизацію 

бібліотечно-інформаційних процесів 

НТБ 

Створення нових 

додаткових сервісів для 

користувачів НТБ 

2020–2025 рр.  

11 
Розвивати електронний архів 

навчальних та наукових матеріалів КПІ 

Створити систему 

забезпечення 

присутності навчальних 

і наукових видань КПІ в 

електронному архіві 

2020–2025 рр.  

12 

Розвивати історико-музейний комплекс 

Державного політехнічного музею: 

– впроваджувати комп’ютерні 

технології, створювати електронні бази 

даних з історії КПІ, розвитку науки та 

техніки; 

– продовжити створення електронної 

бази даних видатних особистостей, які 

мають відношення до КПІ; 

– розвивати роботу музею 

як дослідницького, методичного та 

практичного центру з історії музеїв 

вищих навчальних закладів та 

технічних музеїв України 

Збільшення чисельності 

наукових фондів, 

музейних експонатів та 

експозицій. 

Формування в 

електронному вигляді 

фондів та текстових 

матеріалів. 

Створення електронного 

каталогу 

відеодокументів, нових 

експозицій та виставок із 

залученням сучасних 

музейних технологій, 

публікація матеріалів 

досліджень, проведення 

масових заходів для 

широкого загалу. 

Створення методично-

практичного центру 

з питань музейної справи 

разом із Центром 

розвитку музейної 

справи України 

2020–2025 рр.  

13 

Здійснити заходи щодо включення до 

Переліку наукових об’єктів, 

що становлять національне надбання: 

– лабораторії, що імітує умови космосу 

для випробування  

мікро- та наносупутників; 

– інформаційного фонду рідкісних книг 

науково-технічної бібліотеки; 

– історико-меморіального музейного 

комплексу Державного політехнічного 

музею 

Отримання статусу 

наукових об’єктів, що 

становлять національне 

надбання 

2020–2025 рр.  
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14 

Розвивати систему наукових 

лабораторій та центрів колективного 

користування науковим та 

технологічним обладнанням. 

Сприяти їх ефективному використанню  

науково-педагогічними працівниками 

та здобувачами вищої освіти 

Формування 

перспективного плану 

лабораторій і центрів 

колективного 

користування науковим 

та технологічним 

обладнанням, 

оформлення відповідних 

конкурсних заявок, 

забезпечення 

функціонування таких 

центрів і лабораторій 

2020–2025 рр. 
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Терміни 

виконання 

1 

Лібералізувати освітній процес з 

урахуванням індивідуальних потреб 

здобувачів вищої освіти під час 

оволодіння фахом 

Забезпечення 

можливості здобувачам 

вищої освіти 

реалізовувати 

індивідуальні траєкторії 

навчання у межах 

обраної освітньої 

програми 

2020–2025 рр. 

2 
Активізувати участь КПІ у програмах 

академічної мобільності 

Збільшення кількості 

проєктів академічної 

мобільності та їх 

учасників. Розширення 

діючих проєктів 

залученням до участі у 

них більшої кількості 

підрозділів університету. 

Підтримка співпраці з 

постійними та 

знаходження нових 

партнерів університету у 

сферах освіти і науки. 

Створення додаткових 

можливостей для 

фахової підготовки 

здобувачів вищої освіти 

2020–2025 рр. 

3 Інтернаціоналізувати освітній процес 

Поглиблення інтеграції 

університету у світовий 

та європейський 

освітньо-науковий 

простір  

2020–2025 рр. 

4 
Стимулювати збільшення кількості 

програм дуальної освіти 

Збільшення кількості 

випускників 

університету, які 

забезпечені першим 

робочим місцем, 

відповідно до 

отриманого фаху. 

Осучаснення змісту 

програм дисциплін через 

взаємодію з 

роботодавцями 

2020–2025 рр. 
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№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Терміни 

виконання 

5 
Налагодити триступеневий зв’язок 

«вступник – студент – випускник» 

Підвищення 

зацікавленості 

здобувачів вищої освіти 

до отримання обраного 

фаху. Покращення 

результатів їх навчання 

2020–2025 рр. 

6 

Розширити співпрацю із закладами 

середньої та середньої спеціальної освіти, 

Малою академією наук 

Допомога абітурієнтам у 

виборі спеціальності, що 

найбільше відповідає їх 

здібностям 

і побажанням. 

Збільшення кількості 

бажаючих вступити до 

університету. Залучення 

до навчання 

в університеті 

абітурієнтів з високим 

рівнем базових знань 

2020–2025 рр. 

7 

Сприяти розвитку творчого мислення 

здобувачів вищої освіти, актуалізація їх 

креативного потенціалу 

Підтримка діяльності 

гуртків, секцій, клубів за 

інтересами. Проведення 

пізнавальних заходів, 

таких як літні школи, 

інженерні змагання 

тощо. Участь здобувачів 

вищої освіти в 

олімпіадах і конкурсах 

з акцентом на фахову 

складову навчання 

2020–2025 рр. 

8 

Розвивати інститут кураторства як 

систему із взаємним доповненням 

діяльності кураторів-викладачів і 

студентських кураторів. Посилювати 

індивідуальну роботу зі здобувачами 

вищої освіти 

Пришвидшення 

адаптації студентів до 

умов освітнього процесу 

в університеті. 

Своєчасна допомога 

здобувачам вищої освіти 

в разі виникнення у них 

проблем під час 

навчання. Налагодження 

взаємодії здобувачів 

вищої освіти з 

викладачами. 

Покращення результатів 

навчання 

2020–2025 рр. 
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№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Терміни 

виконання 

9 
Розвивати інформаційний та медійний 

простір в університеті 

Підвищення рівня 

поінформованості 

університетської 

спільноти щодо заходів 

та подій в університеті. 

Налагодження каналів 

комунікації 

адміністрації, 

співробітників 

та здобувачів вищої 

освіти в університеті 

2020–2025 рр. 

10 

Підтримувати імідж університету через 

організацію та проведення відкритих 

заходів, представництво на виставках, 

форумах, фестивалях тощо 

Поширення актуальної 

інформації 

про університет. 

Залучення до навчання 

в університеті 

талановитих 

абітурієнтів, до роботи – 

успішніших 

співробітників, 

до співпраці – надійних 

партнерів 

2020–2025 рр. 

11 

Збільшувати кількість іменних 

та персональних стипендій, 

що фінансуються за рахунок організацій-

партнерів 

Підвищення мотивації 

здобувачів вищої освіти 

до навчання, покращення 

індивідуальних 

результатів навчання 

активізацією їх творчих 

здібностей 

2020–2025 рр. 

12 

Забезпечувати супровід системи 

фінансової підтримки здобувачів вищої 

освіти та контроль за дотриманням 

чинного законодавства і своєчасним 

призначенням стипендій здобувачам 

вищої освіти, а також соціальних виплат 

пільговим категоріям громадян з числа 

здобувачів вищої освіти 

Фінансова підтримка 

пільгових категорій 

громадян при здобутті 

вищої освіти, 

стимулювання 

здобувачів вищої освіти 

до покращення 

результатів навчання. 

2020–2025 рр. 
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13 
Сприяти розвитку студентського 

самоврядування 

Конструктивна взаємодія 

зі студентськими 

організаціями. Залучення 

здобувачів вищої освіти 

до участі у розвитку 

академічного 

середовища в 

університеті, 

покращення умов 

навчання та відпочинку 

2020–2025 рр. 

14 
Підтримувати низові ініціативи 

здобувачів вищої освіти 

Додаткові можливості 

для здобувачів вищої 

освіти щодо 

забезпечення 

позанавчального 

професійного і творчого 

розвитку, задоволення 

їх інтелектуальних 

та культурних потреб 

2020–2025 рр. 

15 
Популяризувати волонтерський рух серед 

здобувачів вищої освіти 

Залучення здобувачів 

вищої освіти до участі у 

суспільно корисних 

заходах. Організація та 

підтримання проведення 

таких заходів 

в університеті та за його 

межами. Гармонізація 

опанування 

спеціальності 

формуванням 

гуманістичної складової 

світогляду майбутніх 

фахівців 

2020–2025 рр. 

16 

Забезпечити проведення святкових 

заходів на відзначення 125-річчя 

університету через організацію 

концертної програми, конкурсів 

і фестивалів, тематичних конференцій, 

квестів тощо 

 

Формування 

корпоративного духу 

студентства 

2023 р. 
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МІЖНАРОДНА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані показники / 

результати 

Термін 

виконання 

1 

Забезпечити зростання контингенту 

іноземних громадян (студентів, 

аспірантів, слухачів підготовчого 

відділення, курсів підвищення 

кваліфікації) на навчанні в КПІ 

5-6 % від загальної 

кількості студентів, 

аспірантів КПІ 

До 2022 р. 

Подальше збільшення 

контингенту іноземних 

громадян 

До 2025 р. 

2 

Організувати участь КПІ у світових 

університетських рейтингах  

 

Увійти до 450 провідних 

університетів світу у 

рейтинговій системі QS, 

посилити позиції КПІ в 

інших світових 

рейтингах університетів 

та інших рейтингових 

системах 

До 2022 р. 

Продовжити позитивну 

динаміку показників 
До 2025 р. 

3 

Поширювати практику створення 

освітніх програм підготовки бакалаврів, 

магістрів,  

PhD-студентів англійською мовою 

 

Досягти кількості 

освітніх програм 

англійською мовою за 

принципом: не менше 

двох на кожному 

факультеті, в кожному 

інституті 

До 2025 р. 

4 

Забезпечити залучення іноземних 

лекторів, фахівців до роботи 

в університеті (з тривалістю 

перебування не менше 3 місяців)  

Досягти кількості 

іноземних лекторів, які 

працюють тривалістю 

понад 3 місяці, не менше 

10 осіб на рік 

До 2022 р. 

Досягти кількості 

іноземних лекторів, які 

працюють тривалістю 

менше ніж 3 місяці, 

понад 20 осіб на рік 

До 2025 р. 

5 

Запровадити програму типу «Подвійний 

диплом» («Диплом двох університетів-

партнерів») із зарубіжними 

університетами 

Забезпечити роботу  

25–30 програм 
До 2022 р. 

Забезпечити роботу  

30–35 програм 
До 2025 р. 
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6 

Забезпечити функціонування спільних 

міжнародних центрів, лабораторій та 

інших структур 

 

Забезпечити 

функціонування 

не менше 60 спільних   

структур з іноземними 

партнерами 

До 2022 р. 

7 

 

Розширити участь підрозділів 

університету у міжнародних проєктах, 

програмах, у тому числі  білатеральних 

Досягти щорічної участі 

не менш як у 250–300 

проєктах, програмах 

До 2022 р. 

Досягти щорічної участі 

не менш як у 300–350 

проєктах, програмах 

До 2025 р. 

 

8 

Збільшити залучення коштів 

до бюджету університету від усіх видів 

міжнародної діяльності 

Досягти рівня 20–25 % 

від загального обсягу 

коштів у структурі 

бюджету університету, 

отриманих від 

зовнішньоекономічної 

діяльності із всіх 

можливих джерел 

До 2025 р. 

9 

Забезпечити участь і членство вчених 

університету в редакціях іноземних 

журналів 

Не менше 30 вчених не 

менш як у 15 редколегіях 

іноземних журналів 

Постійно 

10 

Забезпечити комплекс міжнародних 

заходів, присвячених 125-річчю від дня 

заснування університету  

Залучення до участі у 

заходах Посольств 

іноземних держав, 

міжнародних 

стратегічних партнерів 

До 2023 р. 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ  УНІВЕРСИТЕТУ 

№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати/ 

показники 

Термін 

виконання 

1 

На основі корпоративного 

університетського ідентифікатора та 

інтегрованих баз даних контингенту 

студентів, співробітників, навчальних 

планів та дисциплін створити нову 

платформу інформаційних сервісів, 

включаючи платформу дистанційного 

навчання 

Можливість 

використання нових 

застосунків. Отримання 

студентами 

та співробітниками 

нових електронних 

сервісів 

2020–2025 рр.  

2 

Удосконалити системи обліку кадрів для 

спрощення процедур супроводження 

руху кадрів 

Спрощення процесів 

прийняття 

співробітників 

на роботу, автоматизація 

формування різних видів 

наказів за контингентом 

2020–2025 рр. 

3 

Оновити системи бухгалтерського обліку 

і звітності університету, факультетів / 

інститутів, студмістечка 

Покращення 

інформаційного 

супроводження процесів 

управління фінансовими 

ресурсами університету. 

Підвищення 

ефективності управління 

фінансовими ресурсами 

2020–2025 рр. 

4 

Розвиток Комплексної системи захисту 

інформації КПІ відповідно до 

міжнародних стандартів захисту 

інформації 

Посилення рівня захисту 

інформаційних ресурсів 

університету 

2020–2025 рр. 

5 

Подальше впровадження технології  

10 GE на каналах оптичної транспортної 

мережі університету 

Створення 

високопродуктивної 

опорної мережі 

для реалізації нових 

мультисервісних послуг, 

систем дистанційного 

навчання 

2020–2025 рр. 

6 

Розширення мультисервісної бездротової 

мережі доступу із централізованим 

керуванням 

Розширення зон 

покриття 

високошвидкісної 

мультисервісної  

Wi-Fi мережі доступу, 

що дозволить 

забезпечити ефективний 

мобільний доступ 

2020–2025 рр. 



34 

 

№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати/ 

показники 

Термін 

виконання 

студентів та викладачів 

до інформаційних 

ресурсів університету 

та глобальної мережі 

Інтернет 

7 
Дослідження та впровадження технологій 

надання мультисервісних послуг 

Забезпечення необхідних 

параметрів якості 

обслуговування при 

передачі різних типів 

даних (комп’ютерні дані, 

голос, відео) через 

магістральні сегменти 

кампусової мережі. 

Доведення 

мультисервісних послуг 

до кінцевого 

користувача 

2020–2025 рр. 

8 
Впровадження системи  

IP-телефонії в управління університетом 

Посилення ефективності 

управління 

університетом 

за рахунок реалізації 

нових інформаційних 

сервісів. Вирішення 

проблеми фізичної 

ємності магістральних 

телефонних кабелів 

(станом на 2020 р. 

фактично вичерпані 

вільні телефонні пари до 

більшості корпусів 

університету) 

2020–2025 рр. 

9 

Інтеграція інформаційно-

обчислювальних ресурсів підрозділів 

університету на базі Дата-центру КПІ. 

Розвиток системи менеджменту усіх 

інформаційно-обчислювальних ресурсів 

університету 

Забезпечення 

раціонального розподілу 

інформаційних 

та обчислювальних 

ресурсів між 

підрозділами 

університету 

2020–2025 рр. 
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10 
Створення єдиного реєстру 

інформаційних ресурсів КПІ  

Реалізація процесів 

створення, модифікації, 

збереження, 

використання 

інформаційних ресурсів 

за напрямами діяльності 

університету 

2020–2025 рр. 

11 
Розвиток системи  

«Електронний кампус»  

Забезпечення 

електронного 

спілкування всіх 

учасників навчального 

процесу, інформаційна 

підтримка навчального 

процесу кафедр, 

забезпечення доступу до 

інформації студентам, 

викладачам-науковцям, 

кураторам академічних 

груп, старостам 

2020–2025 рр. 

12 

Модернізація системи електронного 

документообігу університету з 

кваліфікованим електронним підписом та 

функцією контролю виконавської 

дисципліни 

Забезпечити можливості 

створення електронних 

документів у режимі 

«єдиного вікна» з 

електронним підписом та 

мобільним доступом 

2020–2025 рр. 

13 

Створити систему моніторингу 

використання комп’ютерного 

обладнання, оргтехніки та програмного 

забезпечення в університеті 

Підвищення 

ефективності 

використання 

комп’ютерного 

обладнання, оргтехніки 

та програмного 

забезпечення, а також 

рівня захисту інформації 

в інформаційних 

системах університету 

2020–2025 рр. 

14 

Розвиток веб-порталу «Цифрова 

бібліотека» з оцифрованими 

історичними, науковими, культурними 

матеріалами з фондів НТБ  

ім. Г.І. Денисенка 

Забезпечення доступу 

студентів, викладачів 

та науковців 

університету 

до наукових 

та історичних матеріалів 

НТБ 

2020–2025 рр. 
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15 

Створення інформаційно-аналітичної 

системи розробок університету у сфері 

науки, інновацій та трансферу технологій 

Забезпечення 

оперативного 

та стратегічного аналізу 

наукової, інноваційної 

роботи та трансферу 

технологій 

в університеті 

2020–2025 рр. 

16 
Розробка стандарту «Електронний архів 

університету» 

Уніфікація процесів 

архівування електронних 

копій паперових 

документів університету 

2020–2025 рр. 

17 

Створення автоматизованої 

інформаційної системи «Електронний 

архів КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

Забезпечення 

довгострокового 

зберігання електронних 

копій паперових 

документів у КПІ  

2020–2025 рр. 

18 

Розвиток електронного архіву освітніх та 

наукових матеріалів КПІ ім. Ігоря 

Сікорського – ELAKPI 

Забезпечення доступу 

студентства, викладачів 

та науковців 

університету 

до електронних фондів 

бібліотеки університету 

в режимі on-line 

2020–2025 рр. 

19 

Створення та ведення реєстрів 

пропозицій роботодавців щодо 

працевлаштування та повідомлень 

випускників про працевлаштування 

Сприяння 

працевлаштуванню 

випускників за фахом 

2020–2025 рр. 

20 

Модернізація та розвиток 

автоматизованої системи тестування для 

контролю за якістю освітнього процесу в 

університеті 

Забезпечення доступу 

студентів, викладачів 

та адміністративних 

працівників університету 

до системи тестування 

і результатів контролю 

2020–2025 рр. 

21 

Розвиток і підтримка банку 

веб-ресурсів навчальних дисциплін, 

включно з англомовними 

Забезпечення 95 % 

навчальних дисциплін  

веб-ресурсами 

(дистанційними 

курсами) навчального 

призначення 

2020–2025 рр. 

22 
Оновлення версії веб-порталу 

університету 

Підвищення рейтингу 

КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 

2020–2025 рр. 
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23 
Розвиток мережі веб-сайтів КПІ, включно 

зі створенням їх англомовних версій 

Щорічне збільшення 

контенту та кількості 

веб-сайтів на 10 %. 

Підвищення 

вебометричного 

рейтингу КПІ  

2020–2025 рр. 

24 

Забезпечити присутність науковців КПІ у 

науково-метричних системах, реєстрах 

унікальних ідентифікаторів вчених 

у соціальних мережах для науковців 

Забезпечення 100 % 

присутності. 

Покращення репутації 

науковців та 

університету 

2020–2025 рр. 

25 

Підтримка і розвиток університетського 

обчислювального кластера, його 

інтегрування в національну і міжнародну 

GRID-мережі  

Надання послуг з 

надвеликих обчислень 

навчально-науковим 

підрозділам університету 

та партнерам КПІ 

2020–2025 рр. 
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СОЦІАЛЬНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Терміни 

реалізації 

1 

Забезпечити впровадження програм 

профілактики захворювання на COVID-

19, вірусний гепатит, туберкульоз, ВІЛ-

СНІД та інші інфекційні захворювання  

 

Збільшення кількості 

охоплених 

вакцинуванням 

та іншими 

профілактичними 

заходами 

2020–2025 рр. 

2 
Реалізувати соціально-екологічний 

проєкт «Посади дерево» 

Двічі на рік висаджувати 

не менше 400 саджанців 

дерев з наступним 

забезпеченням догляду 

за ними 

2020–2025 рр. 

3 

Організувати роботу дитячого 

дошкільного закладу для дітей 

співробітників на території Університету 

Забезпечення роботи 

дитячого дошкільного 

закладу до 100 місць 

2022–2025 рр. 

4 

Розробити та реалізувати програму 

«Розвиток оздоровчих підрозділів КПІ на 

2020–2025 рр.» 

Покращення рівня 

надання послуг, 

розширення переліку 

послуг, які надаються, 

збільшення кількості 

відпочиваючих 

у підрозділах 

2020–2025 рр. 

5 
Забезпечити функціонування, утримання 

та розвиток баз відпочинку 

Реконструкція бази 

відпочинку «Глобус». 

Проведення капітального 

ремонту у спальному 

корпусі бази відпочинку 

«Маяк» 

2020–2025 рр. 

6 

Забезпечити розробку програми 

комплексного обстеження здоров’я 

співробітників і студентів університету і 

програми їх оздоровлення 

Проходження медичних 

оглядів співробітниками, 

здійснення 

профілактичних заходів 

2020–2025 рр. 

7 

Сприяти підвищенню громадської 

свідомості та соціальної активності 

студентської молоді через залучення їх 

до різних соціальних проєктів, державних 

та громадських заходів різних рівнів 

Розширення членства 

студентів у громадських 

організаціях соціального 

спрямування. 

Підвищення соціальної 

активності студентської 

молоді 

2020–2025 рр. 

8 

Розвивати систему закладів громадського 

харчування та підвищувати якість 

надання послуг харчування 

Забезпечення доступного 

та якісного харчування 

працівників і студентів 

2020–2025 рр. 
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№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Терміни 

реалізації 

9 

Продовжити реалізацію програми 

покращення житлових умов працівників 

університету за рахунок інвестиційних 

проєктів, постійно надавати допомогу 

соціально незахищеним членам 

колективу 

Покращення житлових 

умов працівників 

університету, 

забезпечення допомогою 

соціально незахищених 

членів колективу 

2020–2025 рр. 

10 

Реалізувати будівельні та організаційні 

заходи щодо забезпечення 

безперешкодного доступу осіб з 

особливими освітніми потребами  

Забезпечення 

архітектурної 

доступності будівель 

університету для осіб з 

особливими потребами 

2021–2025 рр. 
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ГОСПОДАРСЬКА  РОБОТА 

№ 

з/п 

Завдання Очікувані показники / 

результати 

Термін 

виконання 

1 

Завершити будівництво та ввести 

в експлуатацію студентський гуртожиток 

на 400 місць по вул. Олекси Тихого 

Закінчення будівництва 

та введення в 

експлуатацію 

гуртожитку 

2020–2022 рр.  

2 

Провести ремонтні роботи в навчальних 

корпусах та гуртожитках, ремонт 

покрівлі навчальних корпусів і 

гуртожитків та модернізацію систем 

теплопостачання  

Забезпечення 

сприятливих умов для 

проведення навчального 

процесу та проживання 

студентів у гуртожитках 

2020–2025 рр. 

3 
Виконувати Програму з 

енергоефективності університету 

Скорочення споживання 

енергоресурсів і води за 

рахунок підвищення 

енергоефективності 

інженерних мереж та їх 

обладнання, підвищення 

теплозахисту 

огороджувальних 

конструкцій 

2020–2025 рр. 

4 
Забезпечити виконання заходів 

із благоустрою території університету 

Покращення 

благоустрою території 

КПІ, підтримка 

в належному стані 

території парку 

та скверів університету 

2020–2025 рр. 

5 

Організувати систему роздільного збору 

сміття в університеті з виділенням 

вторинної сировини (скло, метал, 

пластик, папір) 

Зменшення кількості 

відходів відповідно до 

статті 32 Закону України 

«Про відходи» 

2020–2025 рр. 

6 

Створити систему екологічного 

контролю КПІ та отримання відповідних 

дозволів 

Дотримання стандартів 

екологічної безпеки 

університету відповідно 

до екологічного 

законодавства України 

2020–2025 рр. 

7 
Побудувати аудиторний комплекс  по 

провулку Індустріальному 

Закінчення будівництва і 

уведення в експлуатацію  
2020–2025 рр. 
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БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА УНІВЕРСИТЕТУ 

№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Терміни 

реалізації 

1 

Розвиток системи контролю та 

управління доступом до території та 

навчальних корпусів КПІ   

Забезпечення охорони 

й недоторканості майна 

від розкрадання, 

протиправних дій 

зловмисників та 

належного рівня безпеки 

в КПІ  

2020–2025 рр. 

2 

Розвиток системи інформаційних 

технологій та відеоспостереження на 

території університету 

Оперативне реагування 

на правопорушення. 

Збільшення відсотка 

території, за якою 

ведеться спостереження 

камерами 

Протягом 

2020–2024 рр.  

3 

Розвиток системи охоронної сигналізації 

в Університеті, що передбачає 

модернізацію наявної системи: від 

автономної сигналізації до пультів 

централізованого спостереження 

Збереження 

матеріальних цінностей 

на території і в 

навчальних корпусах 

КПІ  

2020–2025 рр. 

4 

Забезпечення охорони громадського 

порядку на території університету, в 

навчальних корпусах та гуртожитках 

Студмістечка КПІ 

Забезпечення 

правопорядку та 

збереження товарно-

матеріальних цінностей. 

Зменшення кількості 

правопорушень, скоєних 

студентами КПІ. 

Дотримання правил 

проживання у 

студентських 

гуртожитках 

2020–2025 рр. 

5 

Забезпечити збір та аналіз інформації з 

доступних інформаційних ресурсів щодо 

правопорядку на території університету 

Функціонування системи 

профілактики 

та попередження скоєння 

злочинів і 

правопорушень на основі 

аналізу інформації, 

отриманої з доступних 

інформаційних ресурсів  

2020–2025 рр. 

6 
Організувати роботу автомобіля для 

патрулювання на території університету 

Оперативне реагування 

на правопорушення, 

скоєнні на території КПІ 

2020–2025 рр. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Терміни 

реалізації 

1 

Завершити переведення усіх структурних 

підрозділів на автоматизовану систему 

планування та обліку кадрових 

та фінансових показників діяльності 

Створення єдиної мережі 

всього комплексу 

показників 

бухгалтерського та 

штатного обліку для 

планування та звітності 

2020–2022 рр. 

2 

Постійно вдосконалювати структуру 

Департаменту економіки і фінансів, 

виходячи з доцільності утримання філій 

Центральної бухгалтерії в окремих 

структурних підрозділах відповідно до 

обсягів надходжень до їх бюджетів 

Оптимізація штату 

працівників, видатків на 

їх утримання; 

підвищення рівня 

централізації ведення 

бухгалтерського обліку 

Постійно 

3 

Створити у складі Департаменту 

економіки і фінансів сектор 

стратегічного планування 

Проведення аналізу 

діяльності університету 

щодо показників, 

запропонованих МОН 

України для формули 

розподілу загального 

фонду між закладами 

вищої освіти. 

Розроблення планів 

економічного розвитку 

університету відповідно 

до цих показників 

2020–2025 рр. 

4  

Розробити Положення про принципи 

розподілу фонду заробітної плати між 

структурними підрозділами університету 

на базі показників формули МОН 

України 

Об’єктивний розподіл 

фонду заробітної плати, 

зокрема науково-

педагогічного та 

навчально-допоміжного 

персоналу на основі 

індивідуальних 

показників кожного 

конкретного підрозділу 

на семестр 

2020 р. 
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5 

На постійній основі аналізувати 

фактичне використання коштів на оплату 

спожитих комунальних послуг. 

Заощаджені кошти акумулювати на 

рахунку Фонду енергозбереження і 

спрямовувати їх на цілі, визначені 

Комісією з енергозбереження та 

бюджетною комісією 

Ефективне використання 

та оперативний 

перерозподіл коштів на 

оплату комунальних 

послуг. 

Використання частини 

заощаджених коштів на 

фінансування нагальних 

потреб утримання 

й розвитку матеріально-

технічної бази 

2020–2025 рр. 

6  

Створити постійно діючі комісії 

зі списання матеріальних цінностей в 

кожному навчальному корпусі / 

майновому комплексі під головуванням 

працівників ДЕФ 

Проведення списання 

протягом усього року, 

пришвидшення  

мінімізації обсягів 

матеріальних цінностей, 

що підлягають 

списанню; вивільнення 

площ закріплених 

приміщень для їх 

ефективного 

використання 

у підрозділах 

2020–2025 рр. 

7  

Розробити нормативи співвідношення 

чисельності штатів навчально-

допоміжного та науково-педагогічного 

персоналу для різних спеціальностей 

Уніфікований підхід до 

визначення штатів 

навчально-допоміжного 

персоналу для 

інститутів, факультетів і 

кафедр 

2020–2025 рр. 

8 

Провести аналіз існуючих схем 

документообігу щодо взаємодії 

підрозділів та окремих працівників  з 

адміністрацією, зокрема з 

Департаментом економіки і фінансів 

щодо оформлення документів з 

фінансових питань (подань на 

встановлення надбавок стимулювального 

характеру, на преміювання, заявок на 

оплату товарів і послуг, довідок, 

доручень тощо.) 

Скорочення переліку 

таких документів, 

зменшення 

погоджувальних 

підписів, пришвидшення 

їх проходження по 

відділах і службах та 

отримання замовниками 

2020 р. 
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9 

Забезпечити постійне вдосконалення 

розрахунків вартості основних видів 

платних послуг 

Встановлення 

оптимальних та 

конкурентоспроможних 

цін на платні послуги; 

збільшення надходжень 

до бюджету 

2020–2025 рр. 

10 

Створити Фонд розвитку університету за 

рахунок консолідації фінансових 

ресурсів усіх структурних підрозділів 

для подальшого спрямування на 

придбання вартісного обладнання, 

модернізації лабораторної бази та 

забезпечити прозоре управління 

коштами Радою з питань розвитку  

Підвищення 

ефективності 

використання коштів 

університету 

2020–2025 рр. 
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АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА 

№ 

з/п 
Завдання 

Очікувані результати / 

показники 

Термін 

виконання 

1 

Продовження реформування системи 

управління університетом:  

а) завершення процесу розмежування 

функцій структурних підрозділів 

та повноважень їх керівників;  

б) застосування інноваційних 

технологій, що підвищують 

об’єктивність та забезпечують 

прозорість прийняття рішень органами 

управління, у тому числі  прискорення 

впровадження системи електронного 

документообігу, обліку кадрів 

та фінансового й бухгалтерського 

обліку, а також впровадження 

електронного цифрового підпису на всіх 

ланках системи управління 

університетом;  

в) введення у практику принципу 

«мовчазної згоди» при наданні 

погоджень керівниками структурних 

підрозділів 

Мінімізація особистого 

впливу керівників 

підрозділів на 

управлінські процеси в 

університеті 

та виключення 

можливих зловживань 

з їх сторони 

2020–2025 рр.  

2 

2. Зменшення адміністративного 

навантаження на працівників: 

а) суттєве зменшення кількості 

погоджень при оформленні документів;  

б) усунення технічних бар’єрів, 

запровадження «єдиного вікна», 

максимальна комп’ютеризація 

документообігу 

До 2023 р. 

3 

Поліпшення умов доступу 

до інформації  про діяльність 

університету 

Забезпечення прозорості 

діяльності університету 

та збереження 

лідерських позицій 

в рейтингу прозорості 

університетів 

До 2023 р. 
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4 

Удосконалення системи використання 

державного майна та бюджетних 

коштів:  

а) удосконалення механізмів 

проведення внутрішнього аудиту щодо 

здійснення контролю за використанням 

коштів;  

б) прозоре здійснення процедур 

закупівель та посилення діяльності 

системи аудиту; 

в) удосконалення системи контролю за 

використанням державного майна з 

метою недопущення фактів отримання 

прихованих прибутків керівниками 

структурних підрозділів; 

г) удосконалення механізмів залучення 

громадськості до контролю за 

законністю та ефективністю 

використання державного майна, 

бюджетних коштів; 

д) впровадження прозорої системи 

формування кошторисів та вартості 

платних послуг 

Підвищення 

ефективності 

використання 

бюджетних коштів та 

державного майна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020–2025 рр. 

5 

Впровадження системи антикорупційної 

експертизи нормативних актив та 

договорів 

Ліквідація корупційних 

ризиків та конфліктів 

інтересів 

2020–2025 рр. 

6 

Проведення антикорупційних 

просвітницьких заходів, підвищення 

кваліфікації НПП і керівного персоналу 

з антикорупційної тематики 

Підвищення рівня 

громадянської свідомості 

членів колективу, 

популяризація бренду 

КПІ як університету без 

корупції. 

 

 

2020-2025 рр. 

 

7 

Формування громадської підтримки у 

запобіганні й протидії корупції: 

підвищення ролі засобів масової 

інформації у висвітленні заходів щодо 

протидії корупції, що вживаються в 

університеті 

Підвищення рівня 

обізнаності працівників 

та студентів щодо 

виявлення та запобігання 

корупції 

2020–2025 рр. 

8 

Активізація міжнародного 

співробітництва у сфері запобігання і 

протидії корупції 

Отримання 

міжнародного досвіду 

боротьби з корупцією 

2020–2025 рр. 
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