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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖ ЕННЯ
Стратегія
розвитку
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені Івана Франка на 2016-2020 роки (далі - Стратегія) є
документом, що визначає основні параметри розвитку вищого навчального
закладу, забезпечуючи його системний і цілеспрямований характер.
Стратегія розроблена з метою встановлення пріоритетів, напрямів,
принципів, завдань і механізмів розвитку Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка (далі - Університет) на 2016
2020 роки як вищого педагогічного навчального закладу IV рівня акредитації,
який здійснює підготовку, перепідготовку й атестацію фахівців різних рівнів
вищої освіти, науково-педагогічних і наукових кадрів, як з відривом, так і без
відриву від виробництва, проводить фундаментальні та прикладні наукові
дослідження, є провідним науково-методичним центром, має розвинуту
інфраструктуру навчальних, наукових підрозділів, відповідний рівень
кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових
знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.
Стратегія ґрунтується на основі положень Конституції України, Закону
України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України
«Про наукову та науково-технічну діяльність», Національної стратегії розвитку
освіти на 2012-2021 роки, Указу Президента України «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 р.,
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки
кваліфікацій» від 23 листопада 2011 р. №1341 та інших нормативно-правових
та організаційно-розпорядчих документів.
Візія Університету - цілісна система підготовки конкурентоспроможних
кадрів регіону творчим об’єднанням професіоналів сучасного рівня.
Місія Університету - розвиток системи освіти та науки шляхом
підготовки високопрофесійних фахівців, утвердження Університету як
провідного вищого педагогічного навчального закладу.
Завдання Університету:
- забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, виховання
гармонійно розвиненої особистості, формування соціально активної
толерантної людини з високими духовними якостями, яка здатна до
саморозвитку і самовдосконалення;
- розширення фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
- розвиток системи комерціалізації результатів наукової та науковотехнічної діяльності;
- формування сучасного науково-інноваційного середовища, що сприяє
розробці та впровадженню інновацій, забезпечує високу якість освіти;
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- розвиток інфраструктури Університету та його матеріально-технічної
бази;
- удосконалення існуючих та створення нових напрямів освітньої,
наукової та інноваційної діяльності відповідно до новітніх досягнень і
тенденцій розвитку освіти і науки в світі;
- створення умов для формування сучасного науково-педагогічного
кадрового потенціалу, впровадження дієвої системи перепідготовки кадрів;
- системна робота на міжнародному ринку освітніх послуг, пошук
партнерів для виконання досліджень та розробки наукових проектів і
технологій;
- розвиток системи безперервної освіти, нових підходів до надання
освітніх послуг студентам для більш повного розкриття їх особистісного
потенціалу, здійснення навчання студентів за індивідуальною траєкторією;
- розвиток студентського і громадського самоврядування;
- створення атмосфери для самовдосконалення та розвитку всіх
учасників освітнього процесу з урахуванням особистого покликання і поваги до
людини, змін у навколишньому світі;
- розробка та удосконалення ідентифікаторів виконання поставлених
завдань.
Розвиток Університету ґрунтується на принципах єдності науки, освіти і
виховання; забезпечення якості освіти і наукових досліджень; відкритості до
нових потреб суспільства та інтеграції в світовий науково-освітній простір;
студентоцентризму; ефективності, результативності й економічної доцільності
діяльності; відповідності до світових і вітчизняних стандартів якості освіти;
мобільності студентів та науково-педагогічних працівників; забезпечення
доступу до вищої освіти; партнерства; інноваційності; цілісності; сталості;
відкритості, прозорості.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ
Формування соціокультурного мотиваційного середовища Університету,
що сприяє професійному зростанню студентів, викладачів і співробітників,
забезпечує високу якість освіти, отримання нових знань та їх передачу
студентам, динамічний розвиток досліджень та інновацій.
Розвиток нормативно-правової бази університету для імплементації
Закону України «Про вищу освіту», досягнення академічної, організаційної та
фінансової автономії, демократизації системи управління, покращення
соціального захисту студентів, викладачів і співробітників.
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Формування моделі діяльності Університету на основі поєднання освіти,
науки й інновацій, забезпечення інтеграції до міжнародного науково-освітнього
простору.
Розвиток
матеріально-технічного,
фінансового
та
ресурсного
забезпечення освітньо-наукового процесу в Університеті.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ:
- зміцнювати позиції Університету на регіональному і державному
рівнях та на європейських теренах як провідного і конкурентоспроможного
сучасного науково-освітнього центру;
- спрямовувати наукові досягнення Університету на соціальноекономічний розвиток країни та виконання державних програм;
- підвищувати якість наукових досліджень, збільшувати кількість
наукових розробок, що мають загальнодержавне та світове визнання;
- здійснювати
підготовку
науково-педагогічних
кадрів
вищої
кваліфікації;
- розширювати взаємодію Університету з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування для розв’язання науково-дослідницьких
завдань;
- оновлювати матеріально-технічну базу наукових досліджень;
- розвивати науковий парк та його інфраструктуру та створювати спільні
з іноземними партнерами наукові центри, інститути, інші об’єднання для
виконання освітніх і науково-дослідницьких програм;
- ініціювати міжнародні науково-дослідні проекти і нові форми
міжнародного науково-дослідного співробітництва, в тому числі шляхом
залучення міжнародних ґрантів на проведення наукових досліджень;
- удосконалювати систему оцінювання ефективності напрямів наукових
досліджень, їх уточнення та коригування з урахуванням вітчизняних і
міжнародних наукових тенденцій;
- забезпечувати академічну мобільність наукових і науково-педагогічних
кадрів для проведення наукових досліджень;
- забезпечувати розвиток наявних та створювати нові наукові напрями та
школи;
- забезпечувати належний рівень якості наукової продукції науково педагогічних працівників Університету для підвищення індексів її цитування;
- вдосконалювати
планування
науково-дослідницької
роботи,
посилювати контроль за виконанням коротко- і довгострокових планових
індивідуальних і колективних наукових тем;
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- розвивати закордонне стажування вчених та укладати угоди про
виконання спільних наукових та інноваційних проектів;
- організовувати
наукові,
науково-практичні,
науково-методичні
семінари, конференції, олімпіади, конкурси здобувачів вищої освіти, молодих
учених, науковців на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;
- розширювати перелік наукових спеціальностей, за якими відбувається
захисти дисертаційних робіт у спеціалізованих вчених радах Університету;
- продовжити роботу з включення університетських наукових видань до
міжнародних наукометричних баз;
- створити університетський інституційний репозитарій;
- створити єдине інформаційне середовище для забезпечення освітньої,
наукової та інноваційної діяльності;
- розвивати іміджеву політику, покликану забезпечити позитивне
сприйняття Університету як навчального закладу нової формації, усебічно
віддзеркалюючи всі інноваційні зміни.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ:
- забезпечувати впровадження державних, галузевих і університетських
стандартів підготовки фахівців з урахуванням європейського рівня вимог до
якості вищої освіти;
- здійснювати аналіз наявних навчальних планів і програм Університету
з метою їх систематизації, узгодження, актуалізації змісту відповідно до потреб
системи освіти та забезпечення наступності підготовки фахівців і
випереджувальної ролі освіти в суспільному розвитку;
- модернізувати навчальні плани, забезпечуючи їх зближення з
навчальними планами європейських та інших університетів світу;
- удосконалювати стандартизовані методики кількісного та якісного
оцінювання знань студентів,
- розвивати систему дистанційної підтримки навчальних дисциплін;
- запроваджувати у навчальний процес Університету тренінгові
технології з використанням інтерактивних методів навчання дорослих на основі
особистісно та компетентнісно орієнтованого підходів;
- запроваджувати в Університеті єдиний внутрішній стандарт щодо
створення навчально-методичних комплексів дисциплін;
- розширювати партнерство Університету з навчальними закладами
України та інших країн світу, науковими установами та підприємствами;
- активізувати участь Університету у міжнародних програмах
академічної мобільності;
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- залучати до навчання в Університеті іноземних студентів;
- запроваджувати систему інклюзивної освіти;
- проводити міжнародні, всеукраїнські та регіональні студентські
олімпіади і конкурси студентських наукових робіт;
- надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до
законодавства;
- впроваджувати у навчальний процес та в діяльність бібліотеки сучасні
інформаційні та комп’ютерні технології;
- удосконалювати рейтингове оцінювання освітніх досягнень;
- створювати з роботодавцями програми спільної підготовки майбутніх
фахівців;
- систематично проводити аналіз стану працевлаштування випускників,
забезпечувати зворотний зв’язок з роботодавцями, організовувати діяльність
асоціації випускників Університету;
- встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення
учасників освітнього процесу.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ:
- створення позитивного іміджу студента, який відповідає сучасним
стандартам вищої школи;
- формування національної свідомості, гідності українця, виховання
поваги й любові до рідної землі й українських традицій, підготовка свідомої
інтелігенції України, підняття престижу української мови в академічному
середовищі, забезпечення і розвиток україномовного освітнього простору,
виховання патріотизму;
- демократизація системи освіти і виховання студентської молоді,
формування безумовної поваги до основних прав та свобод індивіда, вільної від
політичних, ідеологічних, релігійних та інших обмежень системи мислення та
наукового пошуку;
- формування у студентської молоді толерантності, політичної
коректності, стійкого неприйняття будь-яких недемократичних форм свідомості
та культури, а також расової, національної та релігійної нетерпимості;
- створення умов для реалізації творчого потенціалу і соціальної
активності студентів;
- формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя,
культури соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;
- розвиток інституту студентського самоврядування.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ:
- удосконалення міжнародної співпраці у сферах освітньої та наукової
діяльності;
- здійснення організаційного розвитку Університету на основі
провідного міжнародного досвіду;
- розширення діапазону пошуку іноземних партнерів (вищих навчальних
закладів, дослідницьких установ, організацій та фондів) та підписання угод про
співпрацю з метою надання професорсько-викладацькому складу та студентам
можливості отримати міжнародний освітній та науковий досвід;
- активізація роботи Університету за програмою «Подвійний диплом»;
- розширення практики міжнародних студентських обмінів;
- поширення інформації про діяльність Університету, реалізацію його
проектів з метою налагодження міжнародної наукової та освітньої співпраці.
Стратегія розвитку Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка оновлюватиметься в межах встановлених ціннісних
орієнтирів усередині організації. При цьому Університет повинен залишатися
пізнаваним брендом як на території України, так і в світовому просторі.

