ПВНЗ « ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА»

Щорічний звіт Ректора про діяльність ПВНЗ
« ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА»
ЗА 2021/ 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Згідно із ст.34, п. 5 Закону України «Про вищу освіту» і Статуту ПВНЗ
«Інститу екології економіки і права» ( далі – Інститут) представляється звіт про
результати роботи Ректора у 2021/2022 навчальному році.
У своїй роботі Ректор керується законодавством України про освіту,
наукову та науковотехнічну діяльність, нормативно-правовими актами МОН
України, розпорядженнями керівництва Харківської обласної державної
адміністрації, Статутом Ігституту та його нормативними документами,
рішеннями Вченої ради. Основні зусилля були спрямовані на виконання місії
Інституту, забезпечення якісної підготовки фахівців з вищою освітою за
бакалаврськими та магістерськими програмами. В умовах пандемії Covid 19
виконанано певний обсяг роботи із переформатування навчального процесу,
переходу на технології дистанційного та змішаного навчання, запобігання
поширенню короновірусніх захворювань серед студентів і працівників.
ПВНЗ « Інститут екології економіки і права» створений за ініціативою та
участю Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.
Моніторинг

і

спостереження

ринку

праці,

що

проводить

НПУ

ім.

М.П.Драгоманова, дозволили виявити потребу підприємств, організацій та
установ у фахівцях перспективних економічних, екологічних та психологічних
спеціальностей.

ПВНЗ «Інститут екології економіки і права» орієнтований на підготовку
фахівців для організацій та підприємств економічного напряму, державних та
приватних установ і організацій. Основними засадами діяльності Інституту є
забезпечення

високого

рівня

компетентності

майбутніх

фахівців,

які,

оволодівши ґрунтовними загальними та професійними економічними знаннями,
здатні застосовувати їх в професійній економічній діяльності.
ПВНЗ «Інститут екології економіки і права» – вищий навчальний заклад,
який надає освітні послуги відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України (АД № 034599 від 28.05.2012р.) та сертифікатів про
акредитацію Міністерства освіти і науки. Інститут діє на підставі таких
документів: Статут ПВНЗ «Інститут екології економіки і права»; Свідоцтво про
державну реєстрацію ПВНЗ «Інститут екології економіки і права», видане
Шевченківською

районною

державною

адміністрацією

міста

Києва

09.09.2004 р.; довідка з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій
України, видана Головним управлінням статистики у м. Києві, № АА 616456
тощо.
До роботи в ПВНЗ « Інститут екології економіки і права» залучено
висококваліфікованих

науково-педагогічних

працівників,

які

здійснюють

підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другог ( магістрського) рівнів
вищої освіти за галузями знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» за
спеціальностями: 053 – «Психологія», 051 - «Економіка»; 07 – «Управління та
адміністрування» за спеціальностями: 072 – Фінанси, банківська справа та
страхування» та 075 - Маркетинг ; 10 – «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія».
Кафедри

Інституту

працюють

на

основі

затверджених

освітньо-

професійних програм (ОПП). ОПП включають варіативну компоненту,
розроблену провідними фахівцями Інституту з урахуванням сучасних потреб

ринку праці й вимог до професійної компетентності працівників вказаних
спеціальностей.
Окреслена в загальних рисах спрямованість ІЕЕП зумовлює відповідні
завдання

освітнього

процесу

і

сучасні

вимоги

до

підготовки

висококваліфікованих фахівців в галузях економіки, екології і психології.
Значною мірою цьому сприяє висока кваліфікація професорсько-викладацького
складу Інституту та наукова організація праці усіх підрозділів навчального
закладу.
Освітній процес в Інституті здійснюється відповідно до Законів України
«Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови КМУ від 29.04.2015 р. №266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти», Постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», листа
МОН України №1/9-510 від 26.10.15 р. «Щодо галузевих стандартів вищої
освіти», а також основних директив та нормативних документів Міністерства
освіти і науки України, зокрема; Положення про порядок переведення,
відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти вищих навчальних
закладів освіти (затверджено наказом Міністерства освіти України від
15.07.1996р. № 245); Положення про затвердження норм часу для планування і
обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й
організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти України від
07.08.2002 р. № 450) та ін.
Роботу колективу Інституту спрямовано на формування нової генерації
фахівців, які, оволодівши фундаментальними та спеціальними знаннями, здатні
до самостійної творчої праці. З урахуванням об’єктивних вимог часу і змін, що

відбуваються в економіці та суспільному житті країни, в Інституті впроваджено
багатоступеневу систему підготовки фахівців (бакалавр, магістр).
Матеріально-технічна база Інституту дозволяє забезпечити успішну
організацію освітнього процесу, створити всі належні умови для навчання,
побуту та відпочинку здобувачів вищої освіти. ПВНЗ «Інститут екології
економіки і права» розташований відповідно до договорів оренди (№5070,
№5071 від 12.02.2010 р.), які оновлені у 2019, на базі Національного
педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.
Важливе значення для ефективної роботи Інституту має наявність зручних
аудиторій для занять здобувачів вищої освіти, приміщень для ректорату,
деканату, функціональних відділів, обслуговуючих підрозділів, науковопедагогічних

працівників.

Здобувачі

вищої

освіти

мають

можливість

користуватися бібліотекою, фонд якої складає більше трьох тисяч примірників
навчальної літератури, читальними залами (згідно з договором з НПУ ім.
М.П.Драгоманова), які містять літературу з гуманітарних, фундаментальних і
професійно-орієнтованих дисциплін, а також художню літературу.
Здобувачі вищої освіти ПВНЗ «Інститут екології економіки і права»
мають можливість користуватися пунктами харчування, спортивною залою,
басейном, стадіоном спортивного комплексу. Інститут надає здобувачам вищої
освіти місця у гуртожитку відповідно до потреби. Наявні навчальні, навчальновиробничі, побутові, спортивні приміщення відповідають санітарним нормам і
правилам, державним будівельним нормам

України,

що

підтверджено

відповідними довідками.
Таким чином, наявна матеріальна база дає можливість успішно провадити
освітню діяльність Інституту.

У звітному році, як і у попередні роки велика увага приділялася
збереженню

і

посиленню

кадрового

науково-педагогічного

потенціалу

Інституту – головної умови ефективності його діяльності.
ПВНЗ « Інститут екології економіки і права» має висококваліфікований
науково-педагогічний колектив відповідно до вимог чинного законодавства.
ПВНЗ «Інститут екології економіки і права» має висококваліфікований науковопедагогічний колектив відповідно до вимог чинного законодавства. Серед
працівників Інституту доктори і кандидати наук, професори і доценти, зокрема:
кандидат технічних наук, професор Нікандров О.В., академік НАПН України,
доктор філософських наук, професор Толстоухов А.В., доктор економічних
наук,

професор

Татенко В.О.,

Захарін

доктор

С.В.,

доктор

економічних

наук,

психологічних
професор

наук,

Кияк

професор

Б.Р.,

доктор

економічних наук, професор Першко Л.О., кандидати економічних наук
Кузнєцова Т.В. та

Дяковський Д.А., кандидат технічних наук, професор

Пастушенко С.Г., кандидат політичних наук, доцент Гаращук Є.В., кандидат
філологічних наук, доцент Щербина С.М. Частка кандидатів і докторів наук
складає 60% всього професорсько-викладацького складу Інституту, у тому числі
за основним місцем роботи працюють 74 % працівників.
Аналіз якісного складу науково-педагогічного персоналу показує, що
колектив має достатній кадровий потенціал і спроможний розв’язувати
освітянські завдання, є стабільним з низькою плинністю кадрів. Укладання
контрактів відповідає вимогам чинного законодавства. Викладачі ПВНЗ
«Інститут екології економіки і права» цілеспрямовано й систематично
працюють над підвищенням своєї кваліфікації, беруть активну участь у
наукових та науково-практичних конференціях, семінарах тощо.
Для здійснення фундаментальних досліджень створено студентське
наукове товариство, яке очолює кандидат економічних наук, професор

Дяковський

Д.А.

Наукова

діяльність

викладачів

Інституту

в

рамках

студентської наукового товариства спрямована на виконання кафедральних
науково-дослідних тем, публікацію статей, видання підручників, посібників,
методичних розробок за основними напрямами, керівництво студентською
науковою роботою, участь у науково-практичних конференціях, семінарах.
Міжнародна діяльність Інституту спрямована на забезпечення його
інтеграції з міжнародною освітньою спільнотою, отримання додаткових
можливостей щодо прискореного розвитку в рамках Болонського процесу і
Європейської інтеграції.
Основними напрямами міжнародного співробітництва Інституту є
організація та реалізація спільних міжнародних науково-дослідних проектів;
використання міжнародного досвіду; участь та проведення міжнародних
конференцій; взаємне консультування з питань наукової, навчально-методичної
діяльності; публікації наукових статей у виданнях університетів; обмін
науковими збірниками, монографіями; обмін викладачами і здобувачів вищої
освітии з різних освітніх, дослідницьких, наукових проектів та інформаційнорекламної діяльності.
Міжнародні зв’язки ПВНЗ «Інститут екології економіки і права»
підтримуються з вищими навчальними закладами, науковими установами та
освітніми організаціями Польщі, Латвії, Словаччини, Чехії. Інститут здійснює
плідну співпрацю з Пряшевським університетом, Університетом в Градец
Кралове, Інститутом менеджменту інформаційних систем та ін. ПВНЗ
«Інститут екології економіки і права» має спільну програму щодо обміну
здобувачів вищої освітии з Краківським університетом імені Комісії Народної
Освіти (Польща).
Відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом

Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977, рішенням Державної
акредитаційної комісії у лютому 2019 року було акредитовано на п’ять років дві
магістерські освітньо –професійні програми ( 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування» та 101 «Екологія»). У липні 2019 року було акредитовано на
п’ять

років

чотири

бакалаврські

освітньо-професійні

програми

(051

«Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування, 075 «Маркетинг»
та 101 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування». Окрім того, були переоформлені сертифікати про
акредитацію бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти спеціальності
053 «Психологія».
Освітня діяльність з підготовки фахівців проваджується за:
– 5 освітньо-професійнми програмами першого (бакалаврського) рівня;
– 3 освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня;

Відомості про освітні програми, які реалізуються в
ПВНЗ «Інститут екології економіки і права»
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

№
п/
п

Галузь знань

Рівень
вищої
освіти

Спеціаль
ність

Затвер
джені

Відомості про
акредитоцію

Гарант освітньої
програми

1

05
Соціальні і
поведінкові
науки

Бакалавр

051
Економіка

Наказ
№ 7ОД
від
02.09.
2021

Сертифікат
про акредита
цію
ІП №
11010728 від
09.07.2019

К.е.н. професор
Кузнєцова Т.В.

2

05

Бакалавр

053

Наказ

Сертифікат

К.п.н.,доцент

Соціальні і
поведінкові
науки

Психологія

№ 7ОД
від
02.09.
2021

про акредита Брильовська І.Б.
цію
ІП №
11010780
від
16.07.2019

3

07
Управління
та
адмініструва
ння

Бакалавр

072
Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Наказ
№ 7ОД
від
02.09.
2021

Сертифікат
про акредита
цію
ІП №
11010729
від
09.07.2019

К.е.н.,професор
Першко Л.О.

4

07
Управління
та
адмініструва
ння

Бакалавр

075
Маркетинг

02.09.
2020

Сертифікат
про акредита
цію
ІП №
11010730
від
09.07.2019

К.е.н.,доцент
Богдан О.Д.

5

10
Природничі
науки

Бакалавр

101
Екологія,
охорона
навколишнь
о
го
середовища
та збалансо
ване
природокор
истування

Наказ
№ 7ОД
від
02.09.
2021

Сертифікат Д.ф.н., професор
про акредита Толстоухов А.В.
цію
ІП №
11010731
від
09.07.2019

Відомості про освітні програми, які реалізуються в
ПВНЗ «Інститут екології економіки і права»
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

№
п/
п

Галузь знань

Рівень
вищої
освіти

Спеціаль
ність

Затвер
джені

Відомості про
акредитоцію

Гарант освітньої
програми

1

07
Управління
та
адмініструва
ння

Магістр

072
Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Наказ
№ 7ОД
від
02.09.
2021

Сертифікат
про акредита
цію
ІП №
11008518
від
25.02.2019

К.е.н.,професор
Першко Л.О.

2

07
Управління
та
адмініструва
ння

Магістр

075
Маркетинг

Наказ
№ 7ОД
від
02.09.
2021

Неакреди
тована

К.е.н.,доцент
Богдан О.Д.

3

05
Соціальні і
поведінкові
науки

Магістр

053
Психоло
гія

Наказ
№ 7ОД
від
02.09.
2021

Сертифікат
про акредита
цію
ІП№
11010781
від
16.07.2019

К.п.н.,доцент
Брильовська І.Б

4

05
Соціальні і
поведінкові
науки

Магістр

051
Економіка

Неакреди
тована

К.е.н. професор
Кузнєцова Т.В.

5

10
Природничі
науки

Магістр

101
Екологія

Наказ
№ 7ОД
від
02.09.
2021
Наказ
№ 7ОД
від
02.09.
2021

Сертифікат Д.ф.н., професор
про акредита Толстоухов А.В.
цію
ІП №
11008519
від
25.02.2019

Відповідно до Положення про проведення практики здобувачів вищої
освіти

вищих

навчальних

закладів

України

№

93

від

08.04.1993р.,

Рекомендацій про проведення практики здобувачів вищої освіти вищих
навчальних закладів та Положення про проведення практики здобувачами
вищої освіти ПВНЗ «Інститут екології економіки і права», відбувається
організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Практика
здобувачів вищої освіти ПВНЗ « Інститут екології економіки і права» є
невід’ємною складовою підготовки фахівців відповідно до Закону України
«Про вищу освіту» і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на
закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освітии за час
навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за усіма
спеціальностями.
Метою практики є формування та розвиток у здобувачів вищої освіти
професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного
підприємства чи установи, оволодіння сучасними методами, формами
організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності. Види та обсяг практики
визначаються

варіативною

частиною

освітньо-професійної

програми

підготовки фахівців усіх спеціальностей, що відображається відповідно в
навчальних планах і графіках навчального процесу. Навчальним планом
передбачено проходження педагогічної та виробничої практик відповідно у 5
та 8 семестрах. Виробнича практика здобувачів вищої освіти є завершальним
етапом навчання і проводиться на четвертому курсі з метою узагальнення і
вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння
професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності.
Тривалість практики, що передбачена у варіативній частині освітньопрофесійної програми, 3 тижні. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються
без відриву від виробництва, може бути передбачена практика тривалістю до

одного місяця, якщо вони не працюють за спеціальністю. Зміст практики
визначається її програмою, яку розробляють провідні фахівці серед науковопедагогічних працівників випускової кафедри.
Місцем проведення переддипломної практики є сучасні підприємства,
(організації, установи) різних галузей господарства, науки, освіти, торгівлі,
сільського господарства, державного управління, а також бази за межами
України за умови забезпечення ними виконання у повному обсязі робочих
навчальних планів і програм. У будь-якому випадку бази практики мають у
своєму складі фахівців, що виконують роботи відповідного до профілю
підготовки здобувача вищої освіти.
Основним організаційно-методичним документом, що регламентує
діяльність здобувачів вищої освіти і керівників практики, є наскрізна програма
практики.
Програма педагогічної та виробничої практик повністю відповідає
вимогам галузевих стандартів вищої освіти, професійних стандартів, з
урахуванням специфіки спеціальностей та останніх досягнень науки і
виробництва. Тому програма переглядається та доопрацьовується за участю
роботодавців фінансової сфери не рідше, ніж один раз на три роки. Програма
практики містить наступні основні розділи:
• цілі і завдання практики;
• організація проведення практики;
• зміст практики;
• індивідуальні завдання;
• вимоги до звіту про практику;
• підведення підсумків практики.
Базовими підприємствами та установами міста для проходження
переддипломної практики є: ТОВ «Агросервіс», АБ «Укргазбанк», ТОВ
«Автоспейс», ПАТ КБ «Правекс Банк», АТ « Ощадбанк» та ін.

Одразу після закінчення практики здобувачі вищої освіти звітують про
виконання програми практики. Форма звітності здобувача вищої освіти за
практику – це подання звіту, підписаного й оціненого керівником бази
практики. Звіт захищається здобувачем вищої освіти в останні дні проходження
практики у формі диференційованого заліку.
Організація виховної роботи у ПВНЗ « Інститут екології економіки і
права» віддзеркалює новітні технології виховання студентства, роль та функції
виховного відділу Інституту в управлінні системою позааудиторної виховної
роботи, що становить аналіз і прогнозування, планування та організацію,
контроль і координацію, оцінку та корегування. Саме у процесі виховання
здобувачів вищої освіти має бути реалізована мета та основні принципи
національного виховання, що передбачає, з одного боку, поглиблений аналіз
соціально-психологічної природи виховання як особистісно-комунікативного,
особистісно-орієнтованого процесу, з іншого - розглядає організацію виховної
роботи зі здобувачів вищої освітии крізь призму історично зумовлених
соціальних функцій вищої школи та її цільового призначення.
Серед основних форм виховної роботи є такі, які можуть проводитися у
вигляді бесід, «круглих столів», дискусійних клубів, інших заходів виховного
впливу в студентських аудиторіях (із залученням фахівців різного профілю);
культпоходів історичними місцями рідного краю, до музеїв, картинних галерей,
на виставки, до театрів; індивідуальна виховна робота зі здобувачів вищої
освітии з урахуванням їх індивідуальних особливостей.
Метою виховної роботи є створення колективу в групі. Для цього в групі
необхідно проводити різноманітні заходи, в організації яких повинні брати
участь усі здобувачі вищої освіти. Основні завдання виховного відділу ПВНЗ
« Інститут екології економіки і права»:
1. Розробка, розвиток і корегування напрямів позанавчальної роботи з
розвитку і становлення особистості здобувача вищої освіти.

2. Створення банку даних про творчі організаторські здібності здобувачів
вищої освіти та їхній подальший розвиток у процесі виховної роботи.
3. Активізація виховної роботи із залучення здобувачів вищої освіти до
творчого, освітньо-пізнавального, наукового процесу в поза аудиторний час.
4. Прагнення залучити до роботи групи всіх здобувачів вищої освіти.
5. Проведення поза аудиторних заходів за різною тематикою.
Значна увага в Інституті приділяється організації студентського дозвілля.
З метою активізації формування студентських колективів груп першокурсників
традиційно
«Лицарський

проводяться
турнір»,

новорічне
святкові

студентське

концерти

до

свято
Дня

«Бал

маскарад»,

працівників

освіти,

Міжнародного жіночого дня, святкову програму до Міжнародного Дня
Студента.
В рамках Міжнародних конференцій «Наукова еліта як соціально економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації» та «Соціальноекономічні фактори розвитку України в умовах глобалізації» проведено зустрічі
з видатними науковцями України і Європи.
З метою виховання у здобувачів вищої освіти прагнення і вмінь
гармонійно поєднувати права і обов’язки проведені місячник правової
підготовки та бесіда «Чи можуть бути права без обов’язків?».
Поставлені завдання з виховної роботи в ПВНЗ « Інститут екології
економіки і права» виконуються у належному обсязі і знайшли відповідну
реалізацію у системі заходів виховної роботи професорсько-викладацького
колективу та органів студентського самоврядування та повністю забезпечують
виховну діяльність здобувачів вищої освіти спеціальності «Фінанси і кредит».
Форми та методи профорієнтаційної роботи, що проводяться в ПВНЗ
«Інститут екології економіки і права» впродовж останніх навчальних років,
поділялися на два етапи:
перший – до початку прийому документів приймальною комісією;

другий – з початком прийому документів приймальною комісією до його
закінчення.
Упродовж першого етапу проводяться дні відкритих дверей Інституту (в
тому числі у рамках дня відкритих дверей Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова). У цей день майбутніх здобувачів вищої
освіти знайомлять із специфікою напрямів підготовки та спеціальностей,
складом викладачів кафедр, можливостями працевлаштування випускників
тощо; демонструються комп’ютерні класи, рівень технічної забезпеченості
навчального процесу. Спеціально до цього дня друкуються буклети з
відомостями про ПВНЗ « Інститут екології економіки і права» для абітурієнтів,
також ці відомості можна знайти на сайті Інституту, адміністрація та викладачі
кафедр проводять бесіди з випускниками середніх загальноосвітніх навчальних
закладів та вищих навчальних закладів І–ІІ та ІІІ- ІУ рівнів акредитації.
Розповсюджуються агітаційні матеріали з відомостями про Інститут серед
випускників минулих років. На другому етапі профорієнтаційна робота
проводиться працівниками Інституту безпосередньо у приймальній комісії
шляхом роз’яснення основних особливостей підготовки фахівців з усіх
спеціальносткй.
Окрім того, постійно відбувається розміщення і оновлення відомостей про
напрями підготовки і спеціальності та умови вступу для абітурієнтів та батьків
на сайті Інституту; розсилання листів та рекламно-інформаційних буклетів до
регіональних відділів та управлінь освіти та регіональних Центрів соціальних
служб для молоді.
Зарахування здобувачів вищої освіти здійснюється згідно з Правилами
прийому Інституту, які затверджуються на засіданні приймальної комісії
щорічно. Випускники середніх загальноосвітніх навчальних закладів беруть
участь у конкурсних випробуваннях шляхом рейтингу сертифікатів відповідних
дисциплін. Молодші спеціалісти мають надати відповідни сертифікат ЗНО та

складають вступні фахові екзамени та додаткові у разі вступу за іншою
спеціальністю. Вступні випробування за освітнім рівнем «магістр» проводяться
шляхом складання екзаменів за фахом (фахового іспиту) та іноземної мови
(сертифікат ЗНО). Для формування контингенту здобувачів вищої освіти
викладачі випускових кафедр проводять активну профорієнтаційну роботу
серед школярів та учнів коледжів, а також серед здобувачів вищої освіти
бакалаврату, залучають їх до наукових досліджень, участі у конференціях тощо.
Це дає можливість залучити абітурієнтів до вступу в Інститут.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ ПВНЗ « ІНСТИТУТ
ЕКОЛОГІЇ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА» У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
1. Підвищення контролю за якістю освітнього процесу

та рівнем

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.
2. Оновлення освітніх професійних навчальних програм із залученням
роботодавців та органів студентського самоврядування
3. Подальше сприяння у працевлаштуванні випускників закладу вищої
освіти.
4. Удосконалення наукових досягнень та рейтингування науковопедагогічних працівників Інституту
5. Подальше покращення матеріально-технічної бази закладу вищої
освіти, оптимізація використання наявного обладнання
6. З метою забезпечення високої якості освіти активізувати участь
науково-педагогічних працівників і студентів Інституту у вітчизнних
та міжнародних освітніх проєктах.
7. Подальше вдосконалення форм і методів профорієнтаційної роботи

