Шановні члени Вченої Ради, викладачі, студентський актив!
Дозвольте щиро привітати Вас із початком нового навчального року,
побажати всім здоров’я, щастя, бадьорості, невичерпної творчої енергії, миру та
оптимізму, нових досягнень і злетів!
В

університеті

впродовж

минулого

навчального

року

розвивались

напрацювання щодо запровадження в навчальний процес новітніх вітчизняних,
європейських та світових педагогічних технологій навчання; успішно проводились
факультетські науково-методичні семінари для викладачів та студентів щодо
особливостей впровадження новітніх технологій інтерактивних методів навчання та форм
реалізації навчального процесу; активно функціонувала система моніторингу надання
освітніх послуг в РДГУ.
Суттєвою складовою підвищення якості підготовки фахівців РДГУ є
застосування сучасних методик і технологій навчання, яким в університеті
приділяється постійна увага, а саме – розвивальне навчання, системна диференціація
навчально-виховного процесу, когнітивно-орієнтовані технології навчання, діалогічні
методи

навчання,

семінари,

дискусії,

проблемне

навчання,

когнітивне

консультування, інструментально-логічні тренінги, імітаційно-ігрове моделювання
технологічних процесів, організаційно-діяльнісні ігри, особистісно-орієнтовані
технології, тощо. Успішно проводились факультетські науково-методичні семінари
для викладачів та студентів щодо особливостей впровадження новітніх технологій,
інтерактивних методів навчання та форм реалізації навчального процесу.
Питання методичного характеру розглядаються на засіданнях вчених рад
факультетів, методичних семінарах кафедр, на яких аналізуються освітні програми
спеціальностей та програми навчальних дисциплін з метою їх удосконалення та
врахування потреб регіону, сучасного виробництва, потенційних роботодавців. Для
розробки якісної варіативної складової стандартів вищої освіти створені науковометодичні комісії за всіма спеціальностями до складу яких входять провідні науковопедагогічні працівники університету. При розробці освітніх програм враховувалися
прогресивні напрацювання вітчизняної та зарубіжних наукових шкіл.
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У 2018 році за денною формою навчання 1297 студентів закінчили
відповідний цикл навчання, здобули вищу освіту за відповідними рівнями і отримали
дипломи встановленого зразку. Відповідно за заочною формою здобули вищу освіту
за відповідними рівнями і отримали дипломи встановленого зразка 832 студента.
Контингент студентів станом на 30.08.2018 р. становить:
Денна форма – 4065 осіб (з них на державній формі – 2640 осіб, на платній –
1410 осіб).
Заочна форма – 2395 особи (з них на державній формі – 538 осіб, на платній
– 1857 осіб). Тобто, всього у РДГУ навчається 6460 студентів.
На кінець 2017/2018 навчального року в Рівненському державному
гуманітарному університеті працювало 610 науково-педагогічних працівників, з
яких 404 чоловік мають науковий ступінь та вчене звання, (39 докторів
наук/професорів, 365 кандидатів наук/ доцентів), що становить 66,2% від
загальної кількості.
Станом на 28.08.2018

року у Рівненському державному гуманітарному

університеті працює 511 штатних працівників навчально-допоміжного персоналу
та педагогічних працівників. Тобто всіх співробітників – 1121.
В РДГУ функціонує 9 факультетів, Інститут мистецтв, Інститут психології та
педагогіки (на громадських засадах) та Інститут довузівської підготовки і
післядипломної освіти, в складі яких 52 кафедри.
У Рівненському державному гуманітарному університеті наукова та науковотехнічна діяльність, підготовка науково-педагогічних кадрів провадяться відповідно
до вимог сьогодення.
Для підвищення продуктивності наукової діяльності в УкрІНТЕІ зареєстровано
36 кафедральних тем, що виконуються у межах робочого часу викладачів.
У поточному році виконується фундаментальне дослідження «Розвиток
методів комплексного аналізу і теорії збурень моделювання нелінійних процесів з
керуванням, ідентифікацією та оптимізацією» (науковий керівник – д.т.н.,
проф. А. Я. Бомба).
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Цьогоріч на конкурс наукових робіт і розробок у МОН України подано 2
фундаментальні та 1 прикладний проекти досліджень, які плануються до виконання
за рахунок коштів державного бюджету починаючи з 2019 року: «Препарати групи
полімерних похідних гуанідину в загальній системі біологічної безпеки» (науковий
керівник

–

д.б.н.,

доц. А. В. Лисиця);

«Українська

авторська

неологія

і

лінгвокультурологія» (науковий керівник – д.філол.н., проф. Г. М. Вокальчук);
«Дослідження та автоматизація енергозберігаючих комплексів очищення води та
утилізації енергії очисних об’єктів цивільного та військового призначення»
(науковий керівник – д.т.н., проф. А. Я. Бомба).
Набір в аспірантуру здійснюється за сімома спеціальностями. В аспірантурі
зараз навчається 44 аспіранта (27-денної форми; 17-вечірньої та заочної форми
навчання), з яких 4 аспіранта навчається за контрактом.
З початку року захищено 8 докторських (З. М. Шевців, І. А. ЮхименкоНазарук,

Е. З. Івашкевич,

Н. М. Сіранчук,

Н. В. Корчакова,

Є. М. Васильєв,

І. І. Панчук, С. П. Савлюк) і 8 кандидатських дисертацій.
В університеті видаються наукові фахові видання категорії В з історичних,
педагогічних, психологічних, мистецтвознавчих, культурологічних, філософських
галузей наук: «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», «Українська
культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку», «Інноватика у вихованні», «Психологія:
реальність і перспективи», «Нова педагогічна думка», «Філософія. Педагогіка.
Суспільство».
Фаховий науковий збірник «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи
розвитку»: науковий збірник (напрями «Мистецтвознавство», «Культурологія») та
Альманах наукового товариства «Афіна» «Актуальні питання культурології»
індексуються у міжнародній наукометричній базі « «Index Copernicus» (Польща) та
відкритій базі даних Google Академія.
Розвиваються наукові школи, діяльність яких спрямована на вирішення
актуальних проблем освіти і науки, розробку і впровадження науково-дослідних
робіт,

підготовку

науково-педагогічних

кадрів:

ректора

РДГУ,

проф. Р. М. Постоловського «Історія слов’янських народів»; першого проректора,
проф. Р. В. Павелківа

«Моральні

основи

соціалізації

особистості»;
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проф. Б. С. Колупаєва
проф. А. Я. Бомби

«Фізико-хімія

«Моделювання

гетерогенних

нелінійних

збурень

полімерних

систем»;

процесів

систем»;

та

проф. Н. О. Михальчук «Проблеми психолінгвістики та міжкультурної комунікації»;
проф. Л.М. Шугаєвої «Філософсько-релігієзнавчі проблеми християнства».
На громадських засадах функціонують сучасні науково-дослідні підрозділи:
центр міждисциплінарних досліджень з питань науки, релігії, культури; регіональний
комплексний науково-методичний центр інноваційних технологій освітнього
процесу; центр соціально-політичних досліджень кафедри політичних наук; науковометодичний

центр

професійного

розвитку

педагога;

консалтинговий

центр

факультету документальних комунікацій та менеджменту; лабораторія консалтингу
дошкільної освіти кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені
проф. Т. І. Поніманської; науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації
учнівської молоді «Прогноз» кафедри технологічної освіти; науково-дослідна
лабораторія природничих наук; науково-дослідна лабораторія кафедри інформатики
та прикладної математики «Математичне моделювання нелінійних збурень процесів
та систем»; неографічна лабораторія кафедри української мови «NEOLEX-Рівне»,
наукова бібліотека.
Належна увага в університеті приділяється винахідницькій діяльності. Доцент
кафедри методики викладання фізики та хімії М. А. Віднічук отримав 2 патенти на
корисні моделі, подано 2 заявки на охоронні документи інтелектуальної власності.
З метою спонукання вчених університету до публікацій результатів своїх
досліджень у провідних фахових зарубіжних журналах і вітчизняних виданнях, які
включені до міжнародних наукометричних баз, через наукову бібліотеку відкрито
доступ до електронної бази даних Scopus. Подано заявку на забезпечення доступу до
електронної наукової бази даних Web of Science Core Collection.
У

минулому

році

науково-педагогічними

працівниками

опубліковано

51 монографію, з них 7 за кордоном; 120 підручників і навчальних посібників; 1414
статей , у т.ч.: 62 статті і тези доповідей за кордоном; 217 – статей у виданнях, що
входять до міжнародних наукометричних баз даних, із них у зарубіжних виданнях –
35.
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Відповідно до плану в університеті організовано та проведено 6 міжнародних,
5 всеукраїнських науково-практичних конференцій, 1 інтернет-конференцію.
Є наукові здобутки також у здобувачів вищої освіти університету. Так, у ІІ
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей
брали участь 34 студенти, 2 з них посіли призові місця.
У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук брали участь 22 студенти, з них 6
здобули перемогу.
В окремих номінаціях конкурсів і олімпіад відзначено 8 студентів (3 дипломи,
5 грамот).
Переможцями Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих
навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг» стали 2 студенти:
Якубовська Євгенія Василівна – диплом ІІ ступеня за галуззю знань «Маркетинг»
(науковий керівник – проф. О.В.Дейнега), Михайлова Юлія Володимирівна – диплом
ІІ ступеня за галуззю знань «Маркетинг» (науковий керівник – доц. С.М.Нікшич).
Студентка ІІІ курсу фізико-технологічного факультету Боднар Ірина Ігорівна
здобула перемогу в ХVIII Міжнародному конкурсі дизайнерів-модельєрів «Печерські
каштани» (ІІ місце в номінації «Печворк текстиль») (науковий керівник – доц.
О.Д.Літковець).
Молоді вчені є важливим стейкхолдером у науково-освітній політиці
університету. З метою захисту прав та інтересів молодих науковців активно діє Рада
молодих учених РДГУ.
Щорічну премію голови Рівненської обласної державної адміністрації за
заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок призначено молодому вченому – доценту кафедри
всесвітньої історії Р. Ю. Михальчуку.
Молоді вчені університету мають можливість підвищувати кваліфікацію за
кордоном. Так, доценти К. П.Музичук, С.О.Крайчук, А.М.Ваколюк – в Університеті
імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), доцент Т.О.Павлюк, проф.
А.О.Князевич – у Вищій школі економіки та інновацій (м. Люблін, Польща). Доцент
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Р.Ю. Михальчук брав участь у Міжнародній науковій конференції «Голокост: Час.
Місце. Актуальність» (м.Єрусалим, Ізраїль).
Цілий ряд науковців університету пройшли короткострокове стажування за
кордоном. Так, професори Н.М.Совтис, О.В.Деменчук, доценти Н.С.Павлова,
Н.М.Гнедко, Н.О.Остапчук, С.М.Бабич стажуються в Університеті імені Марії КюріСклодовської

(м. Люблін,

Польща),

доценти

О.І.Падалка,

О.І.Косарєва,

Г.М.Косарєва, Н.М.Горопаха, Г.В.Марчук, Н.М.Сіранчук, Л.В.Лук’яник, Т.Б.Суржук
– у Вищій школі економіки та інновацій (м. Люблін, Польща), професори А.В.
Лисиця – в Прешовському університеті (м. Прешов, Словацька Республіка), Р.М.
Шеретюк – в Університеті Яна Кохановського (м. Кельце, Польща); проф. Сташук
О.А., доц. Дзюбишина Н.Б., доц. Власюк О.П., доц. Крайлюк Л.В., доц. Виткалов
В.С. Університет Гуманістично-Природничий імені Яна Длугоша в м.Ченстохова. У
квітні369 2018 р. проф. М. М. Гон брав участь у консультації наукових експертів з
питання вивчення історії українського єврейства (меморіальний музей Голокосту, м.
Вашингтон, США); 15-21 липня 2018 року проф. О.М. Кириленко була учасником
Міжнародного соціологічного конгресу (м. Торонто, Канада).
Другий рік поспіль у рамках підписаної угоди між Університетом
Гуманістично-Природничим ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) та
РДГУ наші студенти реалізують своє право на міжнародну академічну мобільність,
навчаючись упродовж трьох місяців у польському державному закладі вищої освіти –
Університеті Гуманістично-Природничому ім. Яна Длугоша в Ченстохові (м.
Ченстохова, Польща). Упродовж 2017-2018 н.р. учасниками програми академічної
мобільності
педагогічного,

стали

52

студенти
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історико-соціологічного,

факультетів

(психолого-природничого,

фізико-технологічного

факультету,

факультету математики та інформатики, іноземної філології) та Інституту мистецтв.
Цього року долучилися до цієї програми викладачі та студенти художньопедагогічного факультету.
Викладачі факультету іноземної філології на чолі з деканом приймали активну
участь у роботі Британської Ради. Так, Британська Рада в Україні висловила подяку
РДГУ за участь у міжнародному проекті «Шкільний учитель нового покоління», за
яким в РДГУ було впроваджено Типову програму з методики викладання англійської
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мови з метою якісної підготовки майбутніх учителів з англійської мови. Вже у січні
2018р. семеро викладачів факультету іноземної філології знову були залучені до
участі у цьому ж проекті у новому навчальному році. Разом з тим хотілося б щоб
наукова робота та міжнародне співробітництво приносило і реальний економічний
ефект для РДГУ. І ця робота на часі.
Декілька слів щодо завершеної вступної кампанії 2018 року.
Станом на 30 серпня практично завершено вступну кампанію 2018 року, яка
проводилась згідно з чинними Законами та нормативно-правовими актами з питань
прийому вступників до закладів вищої освіти. Необхідно відзначити, що серед ВНЗ
Західного регіону в РДГУ була прийнята найбільша кількість заяв від вступників. І в
цілому серед ВНЗ України, яких понад 280 РДГУ зайняло чільне 44 місце.
ВСЬОГО НА НАВЧАННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТУ було прийнято 2036 осіб
(944 за кошти державного бюджету; 1092 платників).
З них зараховано:
 на денну форму навчання ‒ 1186 студентів (758 ‒ на місця державного
замовлення; 431 ‒ за кошти фізичних та юридичних осіб);
 на заочну форму навчання ‒ 847 студентів (186 ‒ на місця державного
замовлення; 661 ‒ за кошти фізичних та юридичних осіб).
Для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА вступили 1129 осіб (400 за
кошти державного бюджету; 729 платників):
 на денну форму навчання ‒ 674 студентів (320 ‒ на місця державного
замовлення; 354 ‒ за кошти фізичних та юридичних осіб);
 на заочну форму навчання ‒ 455 студентів (80 ‒ на місця державного
замовлення; 375 ‒ за кошти фізичних та юридичних осіб).
Навчатись у МАГІСТРАТУРІ виявили бажання 907 осіб (544 за кошти
державного бюджету; 363 платники):
 на денній формі навчання ‒ 515 студентів (438‒ на місця державного
замовлення; 77 ‒ за кошти фізичних та юридичних осіб);
 на заочній формі навчання ‒ 392 студенти (106 ‒ на місця державного
замовлення; 286 ‒ за кошти фізичних та юридичних осіб).
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Приймальною комісією здійснюється робота щодо переведення вступників на
місця державного замовлення. Так, на підставі ретельного відбору підстав для зміни
форми фінансування вступникам з числа соціально незахищених категорій прийнято
рішення конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України щодо надання
університету 41 державного місця, про що готується відповідний наказ МОН України
та буде оприлюднено наказ по університету.
Робота приймальної комісії щодо набору вступників буде продовжуватись і в
осінній період:
до середини вересня триватиме прийом оригіналів документів та зарахування
тих молодих людей, які не встигли подати їх раніше;
з 1 вересня по 1 листопада проводитиметься прийом документів та вступні
випробування для вступників до магістратури, які пройшли ЗНО з іноземної мови, на
спеціальності 032 Історія та археологія, 024 Культурологія, 051 Економіка, 052
Політологія, 053 Психологія.
Плідно працює навчально-методичний відділ. У 2017–2018 н. р. навчальнометодичним відділом ліцензування та акредитації було проведено чергову
акредитацію напрямів підготовки освітнього ступеня «бакалавр», а саме:
-

напряму підготовки

діяльність»

(029

6.020105

«Інформаційна,

«Документознавство

бібліотечна

та

та

архівна

інформаційна
справа»

за

«Переліком 2015»);
- напряму підготовки 6.030104 «Політологія (за сферами політичної
діяльності)» (052 «Політологія» за «Переліком 2015»);
- напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання*» (014 «Середня освіта
(Фізична культура)» за «Переліком 2015»).
А також здійснено первинну акредитацію освітньо-професійних програм
другого (магістерського) рівня, а саме:
1) «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» зі спеціальності
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (122 «Комп’ютерні науки»
згідно з постановою КМУ від 01.02.2017 р. № 53);
2) «Прикладна математика» зі спеціальності 113 «Прикладна математика»;
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3) «Середня освіта (Інформатика)» зі спеціальності 014 «Середня освіта
(Інформатика)».
У 2016–2017 н. р. у розрізі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань
07 «Управління

та

адміністрування»

впроваджено

спеціалізацію

першого

(бакалаврського) рівня «Логістика» (за рахунок вільного вибору навчальних
дисциплін) та у розрізі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки» впроваджено спеціалізацію першого (бакалаврського) рівня
«Аналітична економіка».
Навчально-методичним відділом ліцензування та акредитації здійснено
розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому
(магістерському) рівні вищої освіти шляхом збільшення ліцензованого обсягу зі
спеціальностей:
- 073 «Менеджмент»;
- 014 «Середня освіта (Англійська мова і література)»;
- 014 «Середня освіта (Інформатика)»;
- 122 «Комп’ютерні технології».
Таким чином, у порівнянні з 2016–2017 н. р. ліцензований обсяг за освітнім
ступенем «магістр» збільшився на 128 осіб.
Згідно з листом МОН України №1/11-3340 від 28.03.2018 р. «Щодо формування
та здійснення державного замовлення на спеціальності 014 Середня освіта (за
предметними спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 275
«Транспортні технології (за видами)» та внесення змін до ліцензій за даними
спеціальностями» були внесені відповідні корективи до Відомостей щодо здійснення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Рівненський державний гуманітарний
університет).
Навчально-методичний відділ ліцензування та акредитації на даний час
співпрацює з кафедрами та факультетами РДГУ з питань кадрової відповідності
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затвердженими Постановою
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМУ від 10.05.2018 р. № 347), з метою започаткування нових
спеціальностей в РДГУ.
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Разом з тим проректору з науково-педагогічної та навчально-методичної
роботи,

навчально-методичному відділу акредитації та ліцензування, деканам

відповідних факультетів слід більш уважно підходити до прогнозування роботи у цій
царині.
Планування і організація заходів по підготовці адміністративних приміщень та
гуртожитків і впорядкування університетської території до нового навчального року
проводилось в межах, визначених фінансовим станом та прогнозом надходжень і
видатків університету .
Плануючи роботу на 2018р – 2019 р. хочеться звернути увагу на те, що робіт,
які необхідно буде провести не зменшується, порівняно із попередніми роками, а
фінансового забезпечення їх виконання практично немає. Із зростанням заробітної
плати викладацького, обслуговуючого та допоміжного персоналу, коштів на
фінансування розвитку і утримання господарства РДГУ практично не залишається.
За літній період в гуртожитках та навчальних корпусах проведені самі
необхідні поточні косметичні ремонти - роботи продовжуються і зараз в межах
наявних коштів.

Поточні ремонти гуртожитків та корпусів проводяться силами

працівників гуртожитків і корпусів. Дані роботи включали:
- шпаклювання та фарбування коридорів, кухонь, санвузлів, аудиторій;
- ревізію запірної арматури та мереж водовідведення, водопостачання і
теплопостачання;
- технічне обслуговування мереж електропостачання;
- благоустрій території.
Поточні ремонти власними силами забезпечують тільки тимчасове усунення
проблеми.
Разом з тим, в поточному році було проведено поточний ремонт і заміна
деревʼяних вікон на 27 металопластикових в навчальному корпусі №1. А також
проведено поточний ремонт і гідрохімічне очищення системи опалення в цьому ж
навчальному корпусі. Влітку поточного року спільними зусиллями адміністрації
університету та мешканців гуртожитку №1 вдалось вирішити наболіле роками
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питання протікання

покрівлі над викладацьким блоком,

проведено поточний

ремонт 250м2 покрівлі (50% х50% відсотків фінансування).
Спільно із завідувачем редакційно-видавничого відділу Садовець О.Ф., за
підтримки головного бухгалтера Андрощук М.С. , університет придбав апарат Сonica
Minolta (принтер,копір, сканер та інші функції) , що дало змогу зняти багаторічну
проблему з виготовлення і доставки дипломів та додатків до них.
Через відсутність власних фахівців для проведення малярних, будівельних та
опоряджувальних робіт , було залучено для проходження практики на базі РДГУ
учнів ВПУ-1 м. Рівне, зусиллями яких, за сприяння керівництва Інституту мистецтв і
окремих кафедр, було в сучасному стилі відремонтовано 4 аудиторії і кабінети.
Також проведено косметичний ремонт конференцзали (ауд.15) та поточний ремонт в
редакційно-видавничому відділі (ауд17).
Практично на всіх навчальних корпусах і гуртожитках (за винятком н.к. №4 та
гуртожитку №3) проведено ремонт або заміну систем водозливу та водовідведення,
що дало змогу запобігти подальшому руйнуванню будівель і споруд і подальшому
розповсюдженню грибка.
На даний час розпочато поточний ремонт жіночої вбиральні в навчальному
корпусі №3, заміна підлоги в ауд. 4-с (кафедра духових та ударних інструментів).
Терміново потребують ремонту

кабінети навчального відділу,

- реконструкція

фасаду центрального входу н.к. №2; - поточний ремонт переходу від навчального
корпусу №2 до навчального корпусу №5, та поточний ремонт від навчального
корпусу №5 до гуртожитку №7;
- потребують ремонту покрівлі гуртожитків №№ 1;4;5;6 та н.к.№1; №3; та інше.
В цілому за 8 місяців поточного року було виконано ремонтно – будівельних
робіт на загальну суму 428.534 грн., тоді як за 2017 рік було виконано ремонтно –
будівельних робіт на загальну суму 324.908 грн., а за 2016 рік 200.398 грн.
Кошторис доходів і видатків університету за 2017 рік (уточнений) виконаний в
сумі 128 млн. 691 тис. грн., в т.ч. асигнування із бюджету (загальний фонд) склали
87 млн. 400 тис. грн., власні надходження (спеціальний фонд) – 41млн. 290 тис. грн.
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На 2018 фінансовий рік заплановано та затверджено в МОНУ (із змінами),
по основній діяльності, всього:
147 млн. 211,8 тис. грн., у т.ч. :
- загальний фонд – 111 млн. 515,3 тис. грн. (88 млн. 609,9 тис. грн..- основна
діяльність та за окремим кошторисом 22 млн. 905,4 тис. грн. - академічна стипендія);

- спеціальний фонд -35млн. 696,5 тис. грн. (за первинним кошторисом затверджено
37млн. 300грн., 1млн.303,8тис. грн. перерозподілено на коледжі університету).

Видатки здійснюються у відповідності до затвердженого плану використання
коштів, асигнувань із держбюджету та власних надходжень (прогнозовані
розрахунки по спецфонду додаються).
Наука -215,3тис.грн. (одна держбюджетна тема, виконання якої закінчується у
2018 році та три проекти подано на розгляд в цьому році).
Пріоритетні напрямки в фінансово - економічній діяльності університету:
1.Збільшення власних надходжень (запровадження додаткових платних послуг,
інших джерел власних надходжень);
2.Зменшення видатків спецфонду, а саме:
- зменшення фонду оплати праці у видатках кошторису. Особливу увагу
приділяти відповідності ставок ПВС та навчально-допоміжного персоналу до
приведеного контингенту студентів, а по спецфонду - надходженням коштів від
платного навчання;
-

постійна робота адміністрації та керівників структурних підрозділів

університету зі всіма працівниками щодо необхідності до кінця 2018 року піти
у відпустку без збереження заробітної плати на 15 календарних днів (можливо
частинами).
- дотримання суворої економії в використані комунальних послуг та
енергоносіїв, інших витрат.

Шановні колеги!
Ми вступаємо у новий навчальний рік за досить складних фінансових та інших
обставин. Але величезний потенціал нашого колективу не залишає сумнівів, що ми
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подолаємо і ці труднощі, знайдемо гідні відповіді і на виклики, збережемо науковопедагогічні школи і високий рівень наукових досліджень.
Попереду новий навчальний рік, напружена творча робота, радість спілкування
зі студентами і колегами. Попереду новий рік нашого служіння університету, його
високій місії!
Дозвольте, привітати всіх із початком нового навчального року, побажати всім
нам міцного здоров’я, потужної творчої енергії, нових значних здобутків і досягнень
на благословенній ниві науки і освіти!
Дякую за увагу!
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