РІШЕННЯ
загальних зборів науково-педагогічних працівників і співробітників
Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ
при Президентові України
(1 вересня 2017 року)
Основні напрямки діяльності Інституту спрямовані на реалізацію
Концепції реформування та Стратегії розвитку національної академії на 2017
– 2027 рр., забезпечення його конкурентоздатності та якісне надання
науково-освітніх послуг, удосконалення системи управління, приведення
моделі освітнього процесу у відповідність до сучасних суспільних запитів,
систематизацію партнерської і проектної діяльності згідно з власними
пріоритетами, створення сприятливих умов для реалізації ефективної роботи
всього колективу.
Ураховуючи сучасні тенденції розвитку вищої освіти України,
модернізаційні процеси в системі підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації професійних управлінських кадрів, а також концептуальні засади
реформування Національної академії державного управління при
Президентові України та з метою подальшого розвитку ХарРІ НАДУ при
Президентові України, вважаємо за доцільне сконцентрувати увагу та
зусилля на наступному:
освітня складова
- організація роботи із запровадження системи управління якістю вищої
освіти, розробки, систематичного оновлення, оцінки рівня перспективних
освітніх програм у тому числі завдяки моніторингу успішності та досягнень
слухачів і студентів та їх відповідності стандартам вищої освіти;
- впровадження інноваційних підходів та дієвих засобів удосконалення
освітнього процесу, посилення вимог, як до змісту і методів навчання, так і
до рівня професійної підготовки викладачів;
- підвищення якісної складової інтенсифікації освітнього процесу,
впровадження компетентністного підходу в систему ступеневої підготовки
фахівців всіх рівнів освіти;
- удосконалення мовної підготовки студентів і слухачів, сприяння
володінню діловою українською та англійською мовою відповідних
категорій державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;
- розширення для користувачів освітніх послуг можливостей реалізації
індивідуальних траєкторій навчання (вибір спеціалізацій, навчальних
дисциплін; розвиток дистанційної освіти);

- запровадження практико-орієнтованої системи реального замовлення
на вирішення конкретних проблем та відображення результатів в
атестаційних роботах випускників (кваліфікаційних магістерських й
дипломних роботах);
- запровадження для керівників організацій та установ публічного
сектору тематичних короткотермінових семінарів з використанням
інноваційних технологій та елементів дистанційного навчання;
- упровадження в навчальний процес електронних засобів навчання й
відповідних освітніх сервісів, що дозволить спільно створювати та
використовувати навчальні електронно-інформаційні комплекси;
наукова складова
- впровадження результатів наукової діяльності у практичну сферу
(науково-експертний супровід розвитку новостворених у Харківській області
об’єднаних територіальних громад);
- орієнтація проблематики наукових досліджень на реальні проблеми
теорії і практики публічного управління; пропагування інтелектуальних
продуктів творчих колективів Інституту, зокрема, в системі органів
державного управління і місцевого самоврядування;
- забезпечення своєчасної та якісної підготовки наукових та науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації через інститут докторантури і
аспірантури;
- активізація пошуку додаткових джерел фінансування на здійснення
науково-дослідних робіт, розробка міжгалузевих проблемних тем
досліджень;
- використання можливостей щодо залучення міжнародних донорів,
зарубіжних фондів до розробки спільних наукових програм та проектів;
- створення в межах Інституту інноваційних форм реалізації науковоприкладної діяльності (лабораторій, експертних груп);
- поширення та конкретизація міжнародних зв’язків, розробка спільних
міжнародних програм підготовки професійних управлінців та з’ясування
перспектив отримання ними подвійних дипломів;
організаційна складова
- удосконалення й приведення у відповідність до сучасних
нормативних вимог, стратегічних завдань НАДУ та потреб замовників
науково-освітніх послуг системи управління, структури та забезпечення
функціонування структурних підрозділів, деканатів і кафедр Інституту;
- оптимізація фінансових надходжень та витрат у межах бюджетного
фінансування на 2017/2018 навчальний рік, вирішення проблем
енергозбереження і енергоефективності;

- здійснення партнерської й проектної діяльності Інституту, пошук та
залучення багатоканального фінансування діяльності Інституту, зокрема
шляхом участі в державних, регіональних і міжнародних програмах і
проектах;
- забезпечення належних умов для поетапного запровадження в
Інституті програми інформатизації освітнього процесу та електронного
документообігу;
- використання можливостей співпраці та залучення до спільної
діяльності провідних ВНЗ в межах Харківського університетського
консорціуму, у тому числі у сфері міжнародного співробітництва;
- продуктивна взаємодія з Наглядовою радою, у тому числі стосовно
заохочення працівників, студентів і слухачів за результати діяльності і
навчання, сприяння і допомога в обладнанні приміщень;
- постійне інформування співробітників про наслідки за вчинення
корупційних дій та послідовне виконання програми запобігання і протидії
корупційним проявам в Інституті;
виховна складова
- формування в молоді моральних та культурних цінностей,
налаштованості на осмислення національної пам’яті та усвідомлення
важливості визначних історичних подій, вшанування героїв, які віддали
власне життя за незалежність України;
- виховання національної самосвідомості, розуміння та спрямованості
на здійснення системи вчинків, які мотивуються вірою, волею, власною
активною громадянською позицією;
- самовиховання та виховання відчуття суспільної відповідальності,
патріотизму, корпоративної єдності в процесі комунікативної взаємодії всіх
учасників освітнього процесу;
- виокремлення як одного з найголовніших напрямів виховної роботи
національно-патріотичного виховання – справи, що за своїм значенням є
стратегічним завданням;
- сприяння вивченню, збереженню, поширенню та популяризації
історико-культурної спадщини українського народу.
Підвищення якості та ефективності підготовки висококваліфікованих
управлінських кадрів у Харківському регіональному інституті державного
управління НАДУ при Президентові України є ключовим напрямом нашої
діяльності та спільним завданням усіх структурних підрозділів Інституту.

