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вважаю

академії

підвищення

друкарства

на

конкуренто-

світовому

ринку

освітянських послуг за рахунок підготовки фахівців, які відповідають
міжнародним стандартам якості освіти, подальшої інтеграції академії у
світовий освітянський простір, розвиток наукової діяльності, спрямованої на
вирішення актуальних проблем загальнодержавного рівня, запровадження
нової системи підготовки кадрів вищої кваліфікації, ефективне використання
різних форм студентського самоврядування, зміцнення матеріально-технічної
бази за рахунок залучення коштів роботодавців, меценатів, професійних
асоціацій та позабюджетних надходжень.
Розвиток основних стратегічних напрямів діяльності академії буде
здійснюватися на засадах:
 подальшої імплементації положень законів України

“Про вищу освіту”,

“Про освіту”, “Про наукову та науково-технічну діяльність” та інших
нормативно правових актів, що стосуються статутної діяльності академії;
 надання академії статусу університету;
 проведення необхідних структурних змін;
 переходу до студентоцентричної моделі організації навчального процесу;
 організації навчального процесу на основі нових стандартів вищої освіти, які
базуються на компетентністному

підході формування фахівця, що

відповідає вимогам сучасного ринку праці;
 запровадження нових форм і технологій дуальної системи освіти;
 системної роботи в напрямі підвищення якості освіти, в тому числі, за
рахунок запровадження внутрішнього та зовнішнього моніторингу;
 подальшому розвитку дистанційної форми навчання;
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 підвищення ефективності напрямів наукової діяльності;
 запровадження в навчальні та наукові процеси принципів академічної
доброчесності;
 інтеграції в світовий освітній та науковий простір;
 зміцнення матеріально-технічної бази та розвитку інфраструктури;
 впровадження нових креативних форм виховної роботи, спрямованих на
громадянське та патріотичне виховання студентської молоді;
 ефективне студентське самоврядування;
Враховуючи необхідність адаптації видавничо-поліграфічної, пакувальної
галузей та засобів масової інформації до зростаючих темпів розвитку
сучасного ринку праці академії необхідно:
 забезпечити організацію навчального процесу на основі розроблених нових
стандартів вищої освіти;
 акредитувати існуючі та ліцензувати такі нові освітні програми, як:
“Інтернет-журналістика”, “Фотомистецтво”, “Реставрація творів мистецтва”,
“Технології для інклюзивної освіти”, “Цифрові поліграфічні технології”,
“Мультимедійний дизайн”;
 спільно з Познанським університетом ім. Адама Міцкевича (Польща),
Вищою технічною школою у м. Кросно (Польща) створити міжнародний
консорціум “Європейська культура, бізнес та комунікації” з метою
підготовки фахівців за програмами спільного диплому за спеціальностями:
“Декоративне, прикладне мистецтво, реставрація”, “Дизайн”, “Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа”, “Менеджмент” та “Журналістика”;
 спільно з Варшавською політехнікою (Польща), Лодзінською політехнікою
(Польща), Лейпцизьким університетом прикладних наук (Німеччина),
Університетом Артивельде (м. Гент, Бельгія) створити міжнародний
консорціум “Поліграфічні медійні та пакувальні технології” з метою
підготовки фахівців за програмами спільного диплому для спеціальностей;
“Видавництво

та

поліграфія”,

“Прикладна

машинобудування”;
2

механіка”,

“Галузеве

 для

успішного

функціонування

консорціумів

розробити

інтегровані

навчальні плани та інше навчально-методичне забезпечення;
 удосконалити принципи, технології та методики профорієнтаційної роботи,
зокрема з використанням соціальних мереж;
 запровадити нову концепцію вивчення іноземних мов з метою освоєння
програм за рівнем В1, В2;
 створити систему безперервної освіти впродовж життя (life long learning);
 активно залучати членів Асоціації видавців, поліграфістів, пакувальників,
працівників ЗМІ та створеного кластера “Видавництво та поліграфія” до
розробки та вдосконалення освітніх програм із навчального процесу,
створення філій кафедр та баз практик;
 інтегрувати масові відкриті онлайн-курси в організацію навчального
процесу в академії;
 здійснити перехід до студентськоцентричної освітньої моделі, що дозволить
йому самостійно обирати навчальні дисципліни, крім базових;
 використовувати

в

навчальному

процесі

сучасні

інформаційні

та

комп’ютерні технології, фахову літературу в цифровому вигляді з
можливістю підключення мультимедійних матеріалів;
 створення, спільно з комітетом телебачення та радіомовлення, курсів
підвищення кваліфікації для працівників поліграфічної та пакувальної
галузей і засобів масової інформації, а також системного стажування для
працівників профільних коледжів;
 з огляду на сучасні вимоги модернізувати інтегровані навчальні плани з
профільними коледжами з метою подальшого їх навчання за скороченими
програмами;
 здійснити модернізацію АСУ навчальним процесом відповідно до нових
вимог моніторингу якості знань студентів, придбавши необхідні додаткові
модулі;
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 здійснювати зв’язки структурних підрозділів академії з виробничими
структурами та організаціями, де працюють випускники академії. Створити
Асоціацію випускників, а на сайті академії: “Сторінку випускника”;
 активно створювати з органами студентського самоврядування у сферах
організацій навчального процесу, сприяння науковій та творчій діяльності,
організації

студентського

дозвілля,

вдосконалення

національно-

патріотичного виховання, формування активної громадянської позиції,
соціального захисту студентів, залучення до культурно-масової роботи та
заняття спортом.
Для забезпечення статусу академії як провідного наукового центру
видавничо-поліграфічного

та

пакувального

комплексу,

засобів

масової

інформації діяльність академії буде розвиватися за такими напрямами:
вдосконалення організаційного забезпечення наукової та науково-технічної
діяльності; розширення міжнародного науково-технічного співробітництва;
вдосконалення науково-видавничої діяльності; інтеграція науки і виробництва;
удосконалення системи підготовки науково-педагогічних кадрів; підтримка і
нові форми роботи з обдарованою молоддю.
З цією метою передбачається:
 визначення пріоритетних напрямів розвитку науки в академії з огляду на
наявний науковий потенціал, необхідність скерування фундаментальних та
прикладних науково-дослідних розробок на вирішення актуальних проблем
поліграфічної та пакувальної промисловості і засобів масової інформації
України;
 виконання фундаментальних досліджень та прикладних розробок за рахунок
коштів державного бюджету та інших джерел фінансування;
 збільшення обсягів робіт у рамках госпдоговірної тематики та міжнародних
грантів і проектів;
 сприяння розвитку існуючих та формування нових наукових шкіл;
 комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності та здійснення
патентно-ліцензійної діяльності;
4

 внесення до переліку галузей знань і спеціальностей наукової спеціальності
“Видавництво та поліграфія”;
 створення та акредитація нової спецради із захисту дисертації за науковою
спеціальністю 073 “Менеджмент”;
 реалізація

неперервної

підготовки

фахівців

вищої

кваліфікації

від

бакалаврату до докторантури;
 формування якісного контингенту аспірантів та докторантів та підвищення
ефективності аспірантури;
 диверсифікацію роботи аспірантури та докторантури з підготовки наукових
кадрів вищої кваліфікації для інших ЗВО України та зарубіжжя;
 відкриття нових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі;
 завершення роботи з включення фахових видань академії до міжнародних
наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science;
 залучення кращих студентів до участі у науково-дослідних та проектноконструкторських роботах, які виконуються за рахунок коштів державного
бюджету та госпдоговірною тематикою;
 залучення студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах
студентських наукових робіт, олімпіадах, конкурсах, виставках;
 формування ефективного механізму стимулювання молодих науковців;
 створення умов та всебічне сприяння у забезпеченні фахового становлення
студентів та аспірантів, їх самореалізації у різних сферах діяльності –
мистецькій, організаційній, спортивній тощо;
 подальше забезпечення проведення на базі академії всеукраїнських олімпіад,
конкурсів, міжнародних виставок та конференцій;
 реалізації наявних чинних договорів та укладанні нових у царині наукового
та науково-технічного співробітництва між академією та закордонними ЗВО,
профільними фірмами та підприємствами.
Інтеграція академії до світового навчального та наукового простору
неможлива без активної міжнародної співпраці. Для динамічного розвитку
міжнародної співпраці передбачається:
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 активізувати роботу з такими міжнародними організаціями, як Міжнародна
асоціація вищих поліграфічних навчальних закладів світу (ICGER),
Міжнародна асоціація науково-дослідних установ поліграфічного профілю
(IARIGAI), Міжнародна асоціація ВНЗ видавничо-поліграфічного профілю
центральних та східноєвропейських країн (InPEQ);
 організувати проведення науково-практичних конференцій цих асоціацій у
рамках святкування 90-ої річниці з дня заснування академії;
 підготувати та подати для фінансування з бюджетів міжнародних програм
TEMPUS, Горизонт 2020, USAID, фонд Гумбольдта, Міжнародний фонд
“Відродження”, прикордонної співпраці (Польща, Білорусія, Україна) та
інші проекти спрямовані на вдосконалення навчального та наукового
процесів в академії та вирішення загальнодержавних проблем у галузі освіти
та науки;
 на підставі міжнародних двосторонніх угод з зарубіжними ЗВО та
використовуючи можливості програми “Еразмус+”, “ДААД” та інші,
інтенсифікувати проекти мобільності студентів, в тому числі, з метою
навчання студентів академії у ЗВО Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії,
Великобританії та інших країн за програмами подвійного і спільного
дипломів;
 розробити інтегровані з зарубіжними ЗВО навчальні плани та інше спільне
навчально-методичне забезпечення, включаючи підручники та навчальні
посібники;
 забезпечити проходження стажування викладачів та науковців академії у
зарубіжних партнерських ЗВО та підприємствах, зокрема і в міжнародному
центрі стажування викладачів “Прінтпромовшин” (м. Хемніц, Німеччина) та
центрі “Медійних поліграфічних технологій” (м. Гейдельберг, Німеччина);
 збільшувати кількість наукових та науково-педагогічних працівників
академії та студентів, які беруть участь у міжнародних конференціях,
форумах, виставках та пленерах;
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 підготувати пропозиції для участі в спільних студентських навчальних та
наукових проектах;
 забезпечити

проходження

виробничої

практики

на

зарубіжних

підприємствах та організаціях;
 збільшити кількість студентів-іноземців, які навчаються в академії;
 продовжити практику навчання іноземців в аспірантурі та докторантурі і
захисту дисертаційних робіт на спецраді академії.
В академії необхідно постійно проводити заходи, спрямовані на розвиток
матеріально-технічної бази та соціального захисту працівників. З цією метою
необхідно
технології

диверсифікувати
відновної

джерела

енергетики

фінансування,

та

використовувати

енергозбереження,

підвищити

ефективність функціонування інфраструктури академії.
З метою реалізації нових освітніх програм в академії створити:
 медіацентр для організації та вдосконалення роботи студентського
телебачення, радіо та інтернет-видань;
 лабораторію цифрових технологій;
 майстерню анімації та мультимедіа;
 лабораторію спеціальних видів друку;
 реставраційну лабораторію;
 сертифікаційну лабораторію для оцінювання якості та екологічної безпеки
поліграфічної та пакувальної продукції;
 студентську дизайн-майстерню в гуртожитку академії;
 майстерню книжкової та станкової графіки;
 для проведення лабораторних і практичних занять в ЛПК УАД створити нові
лабораторії:
 додрукарської підготовки та виготовлення друкарських форм, технології
друкарських

процесів,

післядрукарської

друкованої продукції.
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обробки

та

оздоблення

 постійне вдосконалення парку комп’ютерної техніки та програмного
забезпечення, а також доступ до інформаційних ресурсів в усіх корпусах та
гуртожитках академії;
 завершити проект “Громади в дії” разом з інститутом міста та
грантодавцями щодо реконструкції спортивної інфраструктури академії;
 при проведенні ремонтних робіт у приміщеннях, теплотрас, водогонів,
котелень та інших об’єктів використовувати виключно енергоощадні
технології;
 перевести роботу котелень академії на альтернативне паливо;
 розробити дієві механізми матеріального та морального заохочення
працівників та студентів академії;
 спільно зі студентським профкомом та студентським самоврядуванням
постійно

приділяти

увагу

покращенню

проживання студентів академії в гуртожитках;
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житлово-побутових

умов

