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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Стратегія розвитку (далі -  Стратегія) Навчально-наукового технологічного 
інституту (далі -  Інститут) Державного університету економіки і технологій (далі - 
Університет) на 2023-2026 роки є документом, який визначає пріоритетні напрямки 
розвитку Інституту, забезпечуючи його системну роботу. Стратегія розроблена з метою 
встановлення мети, актуалізації задач, визначення завдань діяльності інституту з 2022 по 
2026 роки.

1.2 Стратегія розвитку Інституту відповідає стратегічним цілям та сприяє реалізації 
завдань стратегії розвитку Державного університету економіки і технологій на 
відповідний період.

1.3 Місія Інституту -  забезпечення потреб регіону та країни у 
висококваліфікованих фахівцях галузей механічна інженерія, електрична інженерія, 
автоматизація та приладобудування, хімічна та біоінженерія, виробництво та технології, 
інформаційні технології через сучасні якісні інструменти освітньої діяльності, розвитку 
наукового потенціалу регіону через активізацію наукових досліджень в технологічних 
галузях та їх вихід на глобальні ринки послуг і технологій.

1.4 Візія Інституту -  сучасний освітньо-науковий хаб, який у співпраці з реальним 
сектором економіки є одним з лідерів підготовки професійних та наукових кадрів для 
промисловості та енергетики у відповідності до потреб вітчизняного та міжнародного 
ринку праці.

1.5 Цінності Інституту -  особистість, гуманізм, національна свідомість, 
професіоналізм, інноваційність, якість, цілісність та неупередженість, партнерство, 
відповідальність, академічна доброчесність.

1.6 Стратегічний розвиток Інституту має відбуватися відповідно до тенденцій 
реформування освіти, глобалізації ринку праці, на основі інноваційних та 
євроінтеграційних процесів, що реалізуються в науці, техніці, економіці, праві, та 
суспільстві в цілому.

1.7 У своїй діяльності Інститут керується Положенням про Навчально-науковий 
технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, Статутом 
Державного університету економіки і технології, Конституцією та законами України, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно- 
правовими документами, що регулюють правовідносини у сфері освіти і науки, 
насамперед, згідно із Законом України «Про вищу освіту».

2. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

2.1 Пріоритети розвитку Інституту полягають в удосконаленні системи 
інноваційного та практикоорієнтованого навчання, шляхом підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації високопрофесійних, конкурентоспроможних фахівців, здатних 
успішно будувати професійну кар’єру, орієнтуючись у змінюваних умовах ринкової 
економіки.

2.2. Головними пріоритетами розвитку Інституту на 2023-2026 роки є:
1) досягнення лідерських позицій на регіональному та національному ринках 

освітніх послуг з підготовки фахівців у галузях механічна інженерія, електрична 
інженерія, автоматизація та приладобудування, хімічна та біоінженерія, виробництво та 
технології, інформаційні технології;

2) створення структури для провадження наукової, науково-технічної, інноваційної 
та науково-організаційної діяльності;

3) започаткування провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо- 
науковому) рівні;

4) забезпечення високої якості освіти та науки;



5) впровадження інноваційних освітніх технологій та удосконалення системи 
дистанційного навчання;

6) адаптація змісту наукової та освітньої діяльності до вимог стейкхолдерів;
7) розширення міжнародної та національної співпраці;
8) розвиток кадрового потенціалу Інституту та його науково-педагогічного 

персоналу;
9) подальший розвиток ефективної організаційно-управлінської структури.

3. ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ

3.1. Базовими принципами, якими керується у своїй діяльності Інститут для 
реалізації власної стратегії розвитку, є:

- студентоцентризм;
- академічна доброчесність;
- академічна свобода та мобільність;
- професіоналізм;
- орієнтація на найвищі наукові досягнення;
- орієнтація на досягнення найвищої якості освітніх послуг;
- орієнтація на глобалізаційні процеси ринку праці, економіки та вимог 

суспільства;
- орієнтація на всебічний розвиток особистості;
- гнучкість, прозорість і відкритість управління;
- відкритість до національного та міжнародного партнерства.

4. ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ

4.1. Головні завдання розвитку Інституту на 2022-2026 роки:
4.1.1. Забезпечення якості освіти:
- формування іміджу лідера на регіональному та національному ринках освітніх 

послуг з підготовки фахівців на початковому (короткий цикл), першому (бакалаврський), 
другому (магістерський) рівнях вищої освіти за спеціальностями: 133 «Галузеве 
машинобудування», 136 «Металургія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 161 
«Хімічні технології та інженерія», 184 «Гірництво»; та на третьому (освітньо- 
науковий/освітньо-творчий) рівні вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве 
машинобудування»;

- забезпечення участі роботодавців та інших стейкхолдерів у розробці та 
покращенні освітньо-професійних та освітньо-наукових програм;

- впровадження у освітній процес цільових програм підготовки кадрів для гірничо- 
металургійної галузі у тісній співпраці з роботодавцями з використанням дуальної форми 
організації освітньої діяльності;

- більш широке залучення здобувачів вищої освіти до обговорення освітніх 
програм, проведення опитувань з метою врахування їх думки щодо якості освітнього 
процесу;

- залучення кваліфікованих фахівців-практиків гірничо-металургійної галузі, 
представників професійних спільнот до освітнього процесу;

- удосконалення до якості стажування та підвищення кваліфікації науково- 
педагогічного персоналу;

- розширити можливості для участі здобувачів вищої освіти у програмах подвійних 
дипломів, академічної мобільності, закордонного стажування у провідних закладах вищої 
освіти світу.

4.1.2. Навчальна робота:



- модернізація змісту та організації освітнього процесу Інституту в питаннях 
надання якісної сучасної освіти, формування культури академічної доброчесності, 
конкурентоспроможності, креативності, ініціативності, прав та свобод людини;

- забезпечення участі кваліфікованих фахівців-практиків гірничо-металургійної 
галузі, представників професійних спільнот до викладання окремих тем освітніх 
компонентів освітньо-професійних та освітньо-наукових програмах Інституту;

- створення умов для залучення матеріально-технічної бази підприємств міста за 
профілем для проведення на їх базі практичної складової освітніх компонентів;

- розширення змісту практичної складової освітніх програм, з метою набуття 
прикладних практичних компетентностей здобувачами вищої освіти Інституту;

- забезпечення застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 
підготовки фахівців з вищою освітою;

- створення цифрового освітнього середовища, розвиток елементів змішаного та 
дистанційного навчання здобувачів;

- підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення лабораторного фонду 
Інституту та безпеки учасників освітнього процесу.

4.1.3. Наукова робота:
- розвивати науково-дослідну структуру Інституту;
- активізувати підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників 

шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок, зокрема із залученням 
провідних підприємств гірничо-металургійної галузі України;

- забезпечити інтеграцію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 
Інститут шляхом співробітництва з закладами вищої освіти, науковими установами НАН 
України, галузевими науковими установами, підприємствами різної форми власності, 
державними органами і органами місцевого самоврядування, громадськими установами, 
закордонними науковими установами та комерційними структурами;

- стимулювати проведення наукових досліджень, експериментальних та 
інноваційних розробок тощо, у тому числі за рахунок державного бюджету та власних 
надходжень;

- покращити інформаційно-ресурсну діяльність для висвітлення наукових
досягнень за напрямами Інституту шляхом ініціювання та участі у проведенні наукових 
форумів, конференцій, семінарів, виставок тощо;

- активізувати залучення здобувачів вищої освіти до виконання науково-
дослідницьких тем і проектів за напрямами Інституту;

- активізувати роботу викладачів, спрямовану на збільшення кількості та якості 
наукових публікацій у фахових періодичних виданнях та тих, які включені до 
наукометричних баз Scopus або Web of Science;

- підвищити показники цитування викладачів Інституту у світових наукометричних 
базах даних;

- активізувати участь здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників 
Інституту в наукових програмах академічної мобільності;

- забезпечити отримання науково-педагогічними працівниками Інституту
«Відкритого ідентифікатора дослідника і співавтора» (ORCID), його подальше 
підтримання та актуалізацію.

4.1.4. Виховна робота:
- формування особистості з високою національно-патріотичною самосвідомістю;
- створення сприятливих умов для виховання майбутніх фахівців авторитетними, 

високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, світоглядної, політичної, 
професійної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, емоційної, фізичної, 
екологічної культури;

- створення необхідних умов для вільного розвитку студента, його мислення і 
загальної культури шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності;



- пропаганда здорового способу життя;
- розвиток інституту кураторства як системи із взаємним доповненням діяльності 

кураторів-викладачів і студентських кураторів;
- сприяння розвитку ініціатив студентського самоврядування Інституту.
4.1.5. Організаційно-управлінська робота:
- розвиток гнучкого механізму управління Інститутом, який базується на співпраці 

з органами громадського та студентського самоврядування заради досягнення 
стратегічних цілей його розвитку;

- підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників 
Інституту;

- розвиток інструментів ефективної комунікації між усіма учасниками освітнього 
процесу Інституту.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

5.1 Головним результатом реалізації Стратегії має стати створення сучасної 
ефективної системи підготовки фахівців у галузях механічна інженерія, електрична 
інженерія, автоматизація та приладобудування, хімічна та біоінженерія, виробництво та 
технології, інформаційні технології для забезпечення конкурентоздатності випускників 
Інституту на ринку праці та формування іміджу провідного Інституту на ринку освітніх 
послуг.

5.2. Основними очікуваними результатами стратегії розвитку Інституту є:
- досягнення високої якості освітніх послуг, для формування популярності 

Інституту в місті та за його межами, яка забезпечить зацікавленість серед абітурієнтів;
- набуття здобувачами вищої освіти загальних та фахових компетентностей, 

достатніх для розв’язання комплексних проблем у галузях механічна інженерія, 
електрична інженерія, автоматизація та приладобудування, хімічна та біоінженерія, 
виробництво та технології, інформаційні технології, професійної та дослідницько- 
інноваційної діяльності;

- впровадження сучасних освітніх програм, що відповідають вимогам ринку праці;
- розширення національного і міжнародного партнерства та інтернаціоналізація 

освітнього процесу;
- збільшення кількості наукових публікацій науково-педагогічного персоналу у 

періодичних виданнях, які включені до переліку наукових фахових видань України та 
наукометричних баз Scopus або Web of Science;

- збільшення кількості наукових публікацій науково-педагогічного персоналу з 
здобувачами вищої освіти у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 
видань України та наукометричних баз Scopus або Web of Science;

- створення умов для розвитку креативності, інноваційності усіх учасників 
освітнього процесу;

- дотримання засад академічної доброчесності усіма учасників освітнього процесу 
підчас його провадження та виконанні наукових досліджень;

- збільшення кількості науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої 
освіти, які беруть участь у міжнародних та національних наукових і освітніх проектах, 
конкурсах за фахом спрямування;

- залучення більшої кількості здобувачів освіти та науково-педагогічних 
працівників Інституту до участі у програмах академічної мобільності;

- досягнення високого рівня розвитку студентського самоврядування Інституту;
- налагоджена співпраця із закладами середньої, середньої спеціальної, та 

передвищої освіти;
- підвищення рівня комунікації між усіма учасниками освітнього процесу 

Інституту.



6. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ

6.1 Основними механізмами реалізації стратегії розвитку Інституту в 2023-2026
роки є:

- проведення заходів щодо обговорення актуальних проблем підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліф ікації працівників гірничо-металургійного комплексу 
із залученням фахівців провідних підприємств;

- проведення науково-практичних заходів за участю  представників підприємств, 
академічного середовищ а, виробничих об'єднань, з метою створення платформи для 
визначення напрямків та тематики проведення науково-дослідних робіт прикладного 
характеру, позиціонування Інституту як виконавця або співвиконавця таких робіт;

- отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо- 
науковий) рівні за спеціальністю  133 Галузеве машинобудування;

- розвиток співпраці з національними закладами вищ ої освіти у навчально-науковій
роботі;

- щорічний перегляд освітніх програм Інституту та їх актуалізація відповідно до 
вимог ринку праці;

- розширення можливостей для проходження усіх видів практик та розвитку 
дуальної освіти;

- публікація науково-педагогічним персоналом наукових статей у наукових 
виданнях, вклю чених до переліку наукових фахових видань України, та періодичних 
виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web o f  Science;

- активна участь науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищ ої освіти у 
вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах;

- збільшення кількості курсів іноземних мов на позакредитній основі: англійська, 
німецька, французька та польська;

- залучення до освітнього процесу вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків 
(проведення гостьових лекцій у межах навчальних курсів);

- удосконалення практики проведення занять за допомогою  зміш аної та 
дистанційної форм навчання;

- розвиток міжнародної діяльності шляхом: реалізації програм стажування для 
здобувачів вищ ої освіти, інтернаціоналізації освітніх програм та навчальних планів; 
запровадження освітніх програм подвійного дипломування; участі у міжнародних 
програмах академічної мобільності; участі у міжнародних освітніх та наукових проектах;

- підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу Інституту;
- участь здобувачів вищ ої освіти Інституту у Всеукраїнських студентських 

олімпіадах або конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт;
- підтримка та розвиток ініціатив ради студентського самоврядування Інституту;
- позиціонування та  просування бренду Інституту в цифровому просторі (сайт, 

соціальні мережі, тощо).

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Д ана стратегія затверджується Вченою радою  У ніверситету за поданням 
В ченої ради Інституту та  вводиться в дію  наказом ректора.

7.2. У випадку зміни стратегії або окремих положень Д ержавного університету 
економіки і технологій, Вчена рада Інституту зобов’язана внести відповідні зміни до 
стратегії розвитку Інституту в порядку, визначеному п. 7.1 даного положення.


