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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

провідний спеціаліст з питань
запобігання
і
виявлення
корупції.
Посилити роботу старостатів
та органів студентського Декани факультетів, голови На протязі року.
самоврядування щодо проведення роз’яснювальної роботи з питань студентських рад.
запобіганню можливим проявам корупції, хабарництва
та
нестатутним відносинам під час навчального процесу .
Організувати подальше запровадження та удосконалення Зав. навч. відділу,
На протязі року.
підсумкового семестрового контролю знань студентів денної та декани факультетів, завідувачі
заочної форми навчання. Оцінювання
результатів навчання кафедр.
студентів з дісципліни проводити за рейтинговою системою,
враховуючи як оцінки поточного контролю з усіх видів навчальної
роботи, так і підсумкову оцінку.
Розширити застосування тестових форм поточного контролю знань Декани факультетів
На протязі року.
студентів денної та заочної форм навчання , постійно розвивати і завідувачі кафедр.
поповнювати
модульне навчальне середовище з навчальних
дисциплін.
Забезпечити своєчасну організацію підрахунків та формування Декани
факультетів, На протязі року.
рейтингів успішності студентів за результатами контролю начальник
центру
з
семестрових зрізів знань, їх доступність і відкритість в інформаційного менеджменту
інформаційній системі «Електронний університет».
та працевлаштування.
Забезпечити постійний моніторинг всіх видів навчальних занять,
практики та дипломного проектування.
Не допускати випадків захисту курсових проектів (робіт) і
проведення підсумкового контролю без призначення для цього
(рішенням завідувача кафедри) комісії в складі викладачів
відповідного профілю.
Підвищити вимогливість до підведення підсумків навчальних і
виробничих практик, приймати заліки з практик тільки комісіями з
числа викладачів кафедр.
Забезпечити студентство університету всіма видами навчальнометодичних матеріалів для виконання установлених навчальними

Декани
факультетів, Систематично
завідувачі кафедр.
Завідувачі кафедр.
На протязі року.

Декани
факультетів, На протязі року.
завідувачі кафедр.
Декани факультетів,
завідувачі кафедр.

На протязі року.

Результити
заслухати на
засіданні
ректорату

13.
14.
15.

планами видів самостійної роботи студентів з навчальних
дисциплін, включаючи дипломне проектування та тестові випускні
екзамени.
Посилити контроль за відвідуванням занять студентами з
відображенням результатів в електронних журналах.
Забезпечити постійне
відображення в робочих журналах
викладачів результатів поточного контролю знань студентів.
Продовжити практику
проведення анонімного
анкетування
студентів на усіх факультетах та курсах університету на предмет
виявлення фактів корупційних проявів.

16.

Постійно аналізувати роботу «телефону довіри»
№ (044)481-32-15 № (096)444-30-86
та «електронної скриньки довіри»

17.

Забезпечити своєчасне реагування про порушення вимог
антикорупційного законодавства, передачу необхідних матеріалів,в
установленому законом порядку, спеціально уповноваженим
суб’єктам у сфері протидії корупції, притягнення винних до
дисциплінарної відповідальності, а також захист осіб (викривачів),
які відповідно до закону повідомили про порушення
антикорупційного законодавства.
Посилити контроль за цільовим використання бюджетних коштів,
достовірністю ведення бухгалтерського обліку, збереженням
державного майна, отриманням та використанням благодійних
(добровільних) внесків, пожертвувань від юридичних та фізичних
осіб.
Інформувати Вчену раду університету про стан виконання
запланованих заходів із організації протидії посадовим
зловживанням, корупції та хабарництву в університеті.

18.

19.

Зав. навч. відділу, декани На протязі року.
факультетів, завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр.
Систематично
Начальник
відділу
з На протязі року.
навчально-виховної роботи,
провідний
спеціалісту
з
питань
запобігання
і
виявлення корупції.
Начальник
відділу
з Систематично
навчально-виховної роботи,
провідний спеціаліст з питань
запобігання
і
виявлення
корупції.
Перший проректор, проректор Систематично
з НПР і НР, провідний
спеціаліст
з
питань
запобігання
і
виявлення
корупції.

Результити
заслухати на
засіданні
ректорату

Проректор з НПР, головний Систематично
бухгалтер.

Перший проректор, проректор На протязі року.
з НПР і НР, провідний
спеціаліст
з
питань
запобігання
і
виявлення

Результити
заслухати на
засіданні
ректорату
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