ПРО ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
ЗА 2015 Р. ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2016 Р.
Тези доповіді президента Університету на зібранні вищого колегіального
органу громадського самоврядування 12 квітня 2016 р.
2015 р. став важливим кроком на шляху реалізації стратегії Університету,
спрямованої на створення реальних освітніх та наукових цінностей, що
відповідають новітнім вимогам та потребам ХХІ сторіччя й орієнтовані на
динамічний розвиток економіки та суспільства, європейську й світову
інтеграцію держави. Ключове місце в діяльності Університету посідала
імплементація вимог Закону України «Про вищу освіту» щодо якості освіти,
переходу на нові освітні стандарти та нові освітні програми, проведення
наукових

досліджень

міжнародного

рівня,

забезпечення

міжнародної

мобільності студентів та викладачів, тощо.
Серед основних досягнень Університету у 2015 р. слід виділити наступні:
- у сфері освітньої діяльності.
1. Удосконалення внутрішньої системи моніторингу якості надання
освітніх послуг та якості підготовки фахівців. З цією метою в Університеті
запроваджується бізнес-орієнтована система організації навчального процесу,
яка включає в себе два взаємопов’язаних підходи: з одного боку, систему
формування сукупності знань, навичок, умінь, кваліфікацій, якісних
характеристик особистості, необхідних компетентному спеціалісту для
майбутньої трудової діяльності протягом усієї професійної кар'єри, а з іншого
боку, - підхід до управління освітньою діяльність з позиції бізнес-процесів.
2. Розпочато формування освітніх програм, які відповідають сучасним
європейським вимогам та вимогам ринку праці, а також вимогам міжнародних
акредитаційних агенцій. Для визначення найважливіших компетентностей, які
повинен засвоїти випускник за кожною спеціальністю, кафедрами було
проведено опитування роботодавців та випускників, що дало підстави
сформулювати вихідні положення для розробки освітніх програм.

3. Ключовим напрямом діяльності університету в освітній сфері стала
послідовна реалізації передбачених Законом України «Про вищу освіту»
кроків по забезпеченню якості освіти. Зокрема, було здійснено наступне:
 створено університетське агентство з забезпечення якості вищої
освіти, до якого увійшли авторитетні викладачі університету з різних
кафедр;
 до системи забезпечення якості залучені усі структурні підрозділи,
створені групи зі змісту та якості освіти на кожній кафедрі;
 виділення

у

рамках

функцій

департаменту

дидактики

функцій

забезпечення якості та евалюації (оцінювання з метою розвитку);
 запровадження практики планування та звітування про власну
діяльність на рівні усіх працівників та структурних підрозділів;
 запровадження практики проведення конференцій з обміну кращим
досвідом на рівні кафедр з іншими ВНЗ України та світу.
4. Протягом 2015 та початку 2016 рр. Університетом успішно пройдено
державну акредитацію зі спеціальностей: міжнародна економіка, педагогіка
вищої школи, менеджмент, бізнес-адміністрування.
5. Якість освітніх послуг, які надаються університетом, високо оцінена
споживачами, що знаходить свій прояв у бажанні навчатися у нашому
навчальному закладі. Уже протягом кількох останніх років університет посідає
перше місце серед недержавних навчальних закладів України за чисельність
поданих заяв та зарахованих на перший курс бакалаврських програм. У 2015 р.
за кількістю першокурсників, зарахований на навчання за контрактом, серед
навчальних закладів Дніпропетровщини університет поступився лише одному
національному університету.
- у науковій діяльності.
1. У 2015 році кафедри університету продовжили плідну наукову роботу.
За рік науково-педагогічними працівниками кафедр було опубліковано:
монографій та часток монографій – 29; підручників з грифом МОН – 8;
підручників та посібників без грифу – 26; статей у закордонних виданнях – 62;
статей у фахових виданнях – 229; публікацій, що увійшли до науково-

метричних баз – 47. В цілому по університету був виконаний індикативний
показник публікаційної активності у фахових виданнях (2 статті на особу). У
той же час слід зазначити недостатню активність науково-педагогічних
працівників Університету щодо захисту прав інтелектуальної власності.
Позитивно у цьому плані виділяється кафедра підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності, яка отримала 16 охоронних документів за рік.
2. У 2015 році були завершені три науково-дослідні теми. Станом на
31.12.2015 кафедрами Університету розроблялися 10 тем.
3. Нобелівська тематика залишається пріоритетним напрямом наукової та
міжнародної діяльності університету. Ведеться підготовка до проведення у
вересні 2016 р. Міжнародного Нобелівського конгресу «Миротворча та
просвітительська діяльність нобелівських лауреатів і співпраця у сфері світової
безпеки: глобальні виклики сьогодення». Проведення такого конгресу уже
підтримали ряд нобелівських лауреатів та добре відомих у світі науковців і
політичних діячів.
4. У 2015 р. продовжилась практика рейтингування досягнень науковопедагогічних працівників за результатами наукової та науково-методичної
роботи.
5. Важливим компонентом наукової діяльності є підготовка кадрів вищої
кваліфікації.
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1.04.2016
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аспірантурі

та

докторантурі

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля навчаються 43
аспіранти та 2 здобувачі (з них 31 – за економічними спеціальностями та 14 – за
педагогічними), а також 5 докторантів (4 – за економічними спеціальностями та
1 – за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти»). У відповідності
до Закону України «Про вищу освіту» університет у числі перших навчальних
закладів України ліцензував підготовку докторів філософії в аспірантурі за 4
спеціальностями.
6. З березня 2015 року в Дніпропетровському університеті імені Альфреда
Нобеля створено спеціалізовану вчену раду К 08.120.02 з правом прийняття до
розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика

професійної освіти, у якій захищено 6 дисертацій (1 – викладачем, 1 –
аспірантом

Університету).

Вперше

в

Університеті

розпочала

роботу

спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій з економіки, на
засіданні якої уже захищена одна кандидатська дисертація та прийнята до
захисту ще одна. На сьогодні в Університет у штаті працює 112 викладачів, з
яких 22 доктори наук та 60 кандидатів наук. Питома вага викладачів з
науковими званнями та ступенями становить 73%.
- у сфері міжнародної співпраці.
1.

Університет

послідовно

реалізує

стратегію

на

проходження

міжнародної акредитації освітніх програм та наукової діяльності. Уже вкотре
підтверджено відповідність системи управління якістю в Університеті
стандартам

ІСО

9001:2008.

Програма

підготовки

магістрів

з

бізнес-

адміністрування пройшла повторну акредитацію Європейської ради з бізнесосвіти (ECBE). Успішно пройдено перший етап акредитації Університету
відомою європейською акредитаційною інституцією ZEvA (Німеччина). У
цьому плані наш університет є безсумнівним лідером української вищої школи.
2. Завдяки тісним контактам з закордонними навчальними закладами
сьогодні в Дніпропетровську можна отримати не тільки український диплом,
але й диплом університету-партнера. З 2010 р. року в університеті працює
англомовна програма підготовки бакалаврів з міжнародного менеджменту при
кафедрі міжнародної економіки та економічної теорії. Ця програма валідована
Університетом Уельсу (єдина в Україні), а тому її випускники отримують як
диплом Університету Альфреда Нобеля, так і британський диплом. У 2015 р.
таких випускників з подвійними дипломами було 37 осіб.
Уже третій рік працює програма подвійних дипломів з Вищою школою
управління охороною праці (Катовіци, Польща) за спеціальністю «Переклад».
За 2014 та 2015 рр. 24 студенти отримали такі дипломи. Підписані угоди про
подвійні дипломи з Кіпрським інститутом маркетингу (Кіпр) та Вищою
школою бізнесу – National Luis University (Польща).
3. Важливим компонентом міжнародної

співпраці є міжнародна

мобільність студентів та викладачів. У рамках існуючих міжнародних договорів

університету за програмою Erasmus+

студенти різних спеціальностей уже

навчаються протягом семестру у польських університетах (Університет Леона
Козмінського, Варшава; Сілезький економічний університет, Катовіци) та
університеті Іспанії (Університет Кадіса). На травень у рамках цієї програми
планується поїздка викладачів.
4. Фактом міжнародного визнання університету є зростання кількості
іноземних студентів, які в ньому навчаються. Нам приємно інформувати вас,
що на сьогодні в університеті навчаються студенти з 34 країн світу. Далеко не
кожний національний університет може продемонструвати такий результат.
- у сфері фінансової стабільності.
1. У 2015 р. університет зіштовхнувся з рядом фінансових проблем.
Швидке зростання цін протягом двох останніх років та викликане ним
зниження реальних доходів населення не дозволяє підвищувати плату за
навчання у межах офіційного показника інфляції. При зростанні цін у 2015 р. на
45% плата за навчання підвищилася лише на 15%.
2. Для поліпшення фінансової ситуації було вжито наступних заходів:
- університет перейшов на автономне опалення. Це дозволило значно
скоротити платежі за енергопостачання. Крім того, саме завдяки автономному
опаленню навіть у складні зимові місяці університет працював без перебоїв,
забезпечуючи належні умови праці для студентів та викладачів;
- проведено оптимізацію структури управління університетом. Серед
штатних працівників зменшено питому вагу допоміжних працівників та
збільшено питому вагу викладачів;
- для створення умов зацікавленості в поліпшенні фінансового стану
університету з вересня 2016 р. планується відкриття субрахунків кафедр, куди
будуть зараховуватися кошти, утримані за надання додаткових послуг
структурними підрозділами університету.
Досягнення 2015 р. дають підстави формулювати амбітні плани на
майбутнє. Серед головних завдань, які будуть вирішуватися у 2016 р. слід
виділити наступні:

- реалізацію системи заходів по участі університету у конкурсі для
отримання державного замовлення на підготовку фахівців;
- підвищення ефективності та результативності наукових досліджень,
збільшення кількості правоохоронних документів на результати наукових
досліджень співробітників університету;
- підготовка матеріалів для відкриття в університеті постійно діючої
спеціалізованої вченої ради для атестації осіб, які здобувають науковий ступінь
доктора наук;
- розширення використання досягнень нобелівських лауреатів як у
навчальному, так і науковому процесі; пошук нових форм популяризації
нобелівського руху в Україні та світі;
- розширення гласності та відкритості у діяльності університету,
ефективне залучення до прийняття управлінських рішень співробітників,
студентів та роботодавців;
- розширення спектру освітніх послуг, які надаються; запровадження
сертифікованих університетських програм, які б користувалися попитом на
ранку освітніх послуг;
- розширення міжнародної співпраці у освітній та науковій діяльності,
збільшення кількості спеціальностей, за якими реалізуються програми
подвійних дипломів; розробка пропозицій щодо спільних дипломів з
закордонними партнерами;
- цілеспрямована діяльність на збільшення кількості програм, які мають
міжнародну акредитацію;
- збільшення

кількості

іноземних

студентів,

які

навчаються

в

університеті, та розширення географії їх представництва.
Усі ці завдання можуть бути успішно реалізовані лише за умови
забезпечення високої якості надання освітніх послуг та отримуваної в
університеті вищої освіти.

