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Шановні друзі! 
Наступає відповідальний момент в житті Університету, коли потрібно 

вирішувати, хто буде Ректором нашого Університету, з якими цілями, 
пріоритетами та поглядами він прийде на посаду Ректора єдиного в Україні ДВНЗ 
«Український державний хіміко-технологічний університет». Щодо себе, то хочу 
зазначити, що набутий мною протягом 5,5 років досвід управління Університетом 
і особисте бажання є підставою для участі у конкурсі на заміщення посади 
Ректора Університету. Безумовно, одного бажання не достатньо, потрібне 
волевиявлення трудового колективу та студентів, з якими я всі зазначені роки був 
пов'язаний трудовими, науковими та соціальними узами і без яких ми ніколи не 
досягли б того рівня і успіхів, якими Університет може пишатися сьогодні. Отже, 
вибір за вами, шановні студенти і співробітники Університету. 
 

Місія ДВНЗ «УДХТУ» 
Подальше укріплення сучасного образу ДВНЗ «УДХТУ» і забезпечення його 

стійкого розвитку як освітнього, науково-дослідницького центру регіону і України на 
шляху до Університету дослідницького типу та виходу в лідери України з підготовки 
висококваліфікованих кадрів і інтеграції у європейське освітньо-наукове суспільство. 

 
Мета програми: модернізація та розвиток ДВНЗ «УДХТУ» в справі підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів для хімічної промисловості та споріднених 
підприємств і компаній України з сучасними інноваційними та наукоємними 
технологіями світового рівня, відкриття нових спеціальностей на потребу 
Українському суспільству та прогресу на шляху відбудови нашої великої країни. 



Університет має піднятися до рівня провідного вищого навчального закладу не тільки 
в Україні, але й зайняти відповідну позицію серед технологічних університетів 
Європи та країн світу. Університет має стати провідним лідером в реалізації хімічної, 
інженерно-технічної, комп’ютерної і інформаційної та фінансово-економічної освіти.  

 
Основні складові програми – напрями розвитку Університету: 

 

1. Освітня діяльність. 
2. Наукова та інноваційна діяльність. 
3. Фінансова діяльність та матеріальна база. 
4. Профорієнтаційна робота. 
5. Міжнародна діяльність. 
6. Студентське самоврядування та молодіжна політика. 
7. Управління і кадрова політика. 
 

1. Освітня діяльність. 
 
Головною діяльністю університету вважається навчальний процес, який 

базується на випускних та загальноосвітніх кафедрах. Саме від ставлення 
співробітників кафедри до предметів, що викладаються, залежить рівень фахової 
підготовки студентів. 

Нам безумовно потрібно виконувати норми та положення Закону про вищу 
освіту, але для досягнення принципового нового рівня необхідно буде створювати 
умови стабільного розвитку Університету, а саме: 

– відкриття нових спеціальностей та освітніх програм відповідно до вимог 
внутрішнього та зовнішнього ринку праці та рівня сучасних європейських 
університетів. Розвиток та підтримка традиційних спеціальностей та освітніх 
програм Університету за рахунок їх модернізації та наповнення сучасною 
практикою господарювання підприємств;  

– запровадження та реалізація бакалаврських і магістерських англомовних 
програм разом з міжнародним співробітництвом; 

– активне залучення до вдосконалення освітніх програм роботодавців;  
– активізація мобільності студентів шляхом стажування та практики в 

закордонних університетах з виконанням науково-дослідних, проектних курсових 
та дипломних робіт і, по можливості, отримання подвійних дипломів. Саме 
сприянню такої мобільності мають бути направлені зусилля Ректора та 
адміністрації Університету за рахунок розширення кола закордонних 
університетів у рамках Міжнародних програм EASMUS +, академічних обмінів 
імені Фулбрайта і інших міжнародних фондів і програм; 

– розробка та запровадження концепції та координації дій між учасниками 
дуальної системи навчання, шляхом прямого діалогу та заохочення підприємств 
до її реалізації; 

– розробка та видання сучасної методичної літератури за умови 
використання, у тому числі, електронної форми її подання, подальший розвиток 
електронної бібліотеки та особистих кабінетів з наданням відповідних паролів; 

– підтримка за рахунок кадрового потенціалу Університету рівня підготовки 
молодших бакалаврів у Кам’янському індустріальному коледжі, що знаходиться в 
структурі Університету;   



– розвиток дистанційної форми навчання у трьох основних напрямах: 
підвищення якості підготовки абітурієнтів; використання електронної платформи як 
допоміжного засобу при навчанні студентів всіх форм та рівнів освіти; проведення 
курсів підвищення кваліфікації працівників підприємств та інших установ; 

– реалізація процесу завершення переходу до навантаження викладачів до 
600 годин аудиторних занять на навчальний рік; 

– розробка інтегрованих з зарубіжними Університетами навчальних планів 
та іншого спільного навчально-методичного забезпечення, включаючи 
підручники та навчальні посібники; 

– подальша модернізація  комп’ютерних мереж та класів Університету і 
забезпечення їх новими ліцензійними програмами.  

 
2. Наукова та інноваційна діяльність. 

 
Наукова та інноваційна діяльність має відбуватись за рахунок роботи 

талановитих, відданих науці фахівців та компаній, які сприймають прогресивні 
ідеї сучасного наукового розвитку та подальшого їх втілення в національне 
господарство України. Разом з тим, повсякденними та звичайними  в житті 
Університету мають стати:  

– запровадження системи стимулювання діяльність ради молодих вчених, 
студентського та профспілкового активу, забезпечення участі молодих вчених, 
науковців та студентів у конференціях, в тому числі закордонних; 

– реалізація нової процедури захисту дисертацій, унеможливлення плагіату 
та персональна відповідальність за результати наукової роботи; 

– реалізація в дії програми «Антиплагіат» для забезпечення принципу 
академічної доброчесності в науці для розгляду магістерських дипломних робіт; 

– активний пошук госпрозрахункових замовлень на науково-дослідні 
розробки в Україні та за кордоном; 

– розвиток наукових напрямів, які орієнтовані на отримання грантів для 
вирішення проблемних питань ресурсо- та енергозбереження, альтернативних 
джерел енергії та зміцнення обороноздатності України; 

– розширення співпраці з науково-дослідними лабораторіями наукових 
установ НАН України та науково-виробничими підрозділами підприємств, 
зокрема космічної галузі;  

– розробка та реалізація системи стимулювання за публікації у виданнях, що 
індексуються SCOPUS та Web of Science; 

– підвищення ефективності діяльності існуючого наукового “Технопарку” з 
метою комерціалізації результатів наукових досліджень та їх впровадження на 
вітчизняному та закордонному ринках; 

– посилення позитивного іміджу ДВНЗ УДХТУ в державі та світових 
рейтингових системах, таких як: топ 200 Українських ВНЗ, «Консолідований» рейтинг 
ВНЗ України, SCOPUS та Webometrics, рейтинг Google Scholar Citations, тощо. 

 

3. Фінансова діяльність та матеріальна база. 
 
Наступні роки мають бути стабільними у плані фінансово-економічного 

розвитку, соціального стану та матеріально-технічного забезпечення. Відповідно до 
цього необхідно: 



– розробити положення та плани заходів щодо формування бюджету 
університету, ресурсозбереження, оптимізації кількості приміщень для 
навчального процесу відповідно до контингенту викладачів та студентів; 

– провести оцінку технічного стану будівель і споруд Університету та на її 
основі підготувати кошториси на ремонтні роботи; 

– розробити енергетичні паспорти опалюваних об’єктів Університету та бізнес-
плани з підвищення енергоефективності об’єктів інфраструктури Університету; 

– розробити проекти забезпечення доступності для маломобільних груп 
населення, а також оновлення приміщень приймальної комісії, оскільки перше 
враження про Університет у абітурієнтів та їх батьків формується під час 
відвідування приймальної комісії; 

– розробити план відновлення водноспортивної бази Університету з метою 
підготовки студентів у секціях з водних видів спорту; 

–  активізувати здійснення пошуку інвесторів з метою відновлення та 
подальшого забезпечення роботи у літній період спортивно-оздоровчого табору 
«Дубовий гай»;    

–   здобуття наукової та фінансової самостійності, які можливі за умови втілення 
регіональних програм в освітянській сфері. Задача не проста, але можливе її 
вирішення за умови прийняття Верховною Радою відповідних законів щодо надання 
вищим навчальним закладам статусу регіональної автономії. 

 
4. Профорієнтаційна робота. 

 
Профорієнтаційна робота по залученню до Університету випускників 

середньої освітньої ланки має бути пріоритетною протягом всього навчального 
періоду діяльності Університету. З цією метою мають відбуватися наступні дії:  

–  удосконалення та запровадження нових форм профорієнтаційної роботи і 
проведення вступної кампанії, адаптованих до Умов і Правил прийому у наступні 
5 років; 

–  удосконалення та розширення спектру послуг щодо довузівської та 
післявузівської підготовки; 

– подальший розвиток системи мастер-класів зі створенням електронної 
відкритої платформи презентації он-лайн міні-курсів з освітніх програм та 
спеціальностей («Віртуальний Е-Університет»); 

– активний розвиток рекламної діяльності в соціальних мережах, сприяння 
залученню широкого кола абітурієнтів шляхом проведення Днів відкритих 
дверей, зустрічей з викладачами шкіл, технікумів та коледжів, забезпечити виїзди 
до шкіл та інших навчальних закладів з метою оцінювання знань учнів у 
підготовчий період до вступної компанії; 

– постійне і системне просування бренду «Український державний хіміко-
технологічний університет – єдиний в Україні Університет зазначеного профілю!»; 

– розробка 3D-екскурсій по Університету у дистанційному доступі. 
 

5. Міжнародна діяльність. 
 
Міжнародна діяльність Університету це поштовх у майбутнє, це вихід на рівень 

кращих закордонних університетів, це шлях до Європейської   інтеграції в науковий та 
освітній простір, це набуття досвіду і його реалізація в практичній діяльності 
Університету, це нові викладацькі та наукові горизонти співпраці зі студентами та 



аспірантами з країн дальнього зарубіжжя за умови досконалого володіння іноземними 
мовами.  З цією метою необхідно зробити наступне: 

– стимулювання до участі структурних підрозділів Університету в сучасних 
Міжнародних освітніх і наукових проектах та програмах, таких як EASMUS +; 
ERASMUS + КА 2; TEMPUS; Horizon-2020; USAID на двосторонніх та 
багатосторонніх договорах і угодах;  

– продовжувати практику набуття членства в Міжнародних наукових 
організаціях та асоціаціях з використанням їх потенціалу для розвитку Університету; 

– продовжувати реалізацію підготовки бакалаврів і магістрів за програмою 
«подвійний диплом» спільно з європейськими університетами; 

– ініціювання активної участі у міжнародних програмах обміну та здобуття 
міжнародних стипендій; 

– розпочати інтенсивну роботу над англомовною версією сайту Університету, 
що дозволить краще представити діяльність Університету у міжнародному науковому 
середовищі та створить умови для залучення більшої кількості іноземних студентів; 

– активізувати процес навчання іноземних громадян з відповідністю до 
вимог міжнародних освітніх стандартів на підставі реалізації Державної програми 
розвитку міжнародної освіти на 2012-2020 роки. 

 
6. Студентське самоврядування та молодіжна політика. 

 
Студентська молодь має бути впевнена, що її інтереси моральні та правові 

будуть надійно захищені керівництвом Університету і, в першу чергу, Ректором. 
Саме така політика по відношенню до студентства є пріоритетною в співпраці 
його з керівництвом і профспілковим комітетом Університету згідно з 
положеннями Закону про вищу освіту і Статутом Університету.   

Пріоритетними напрямами зазначеної політики мають бути:  
– сприяння формуванню в студентському середовищі потенційних лідерів, 

організаторів з метою їх залучення до роботи в органах студентського самоврядування; 
– розширення наукового співробітництва викладачів Університету з 

талановитою студентською та учнівською молоддю з метою залучення їх до 
підготовки грантових проектів та участі в наукових конкурсах і конкурсах 
дипломних робіт; 

– налагодження харчування в столовій ДВНЗ УДХТУ і буфетах за 
соціальними цінами; 

– розширення можливостей для занять фізичною культурою і спортом; 
– розроблення системи надання фінансових можливостей студентам брати 

участь у конференціях, у тому числі закордонних; 
– подальше сприяння проведенню студентських конкурсів та організації 

активного дозвілля студентів ДВНЗ УДХТУ; 
– активізація програм мовної підготовки студентів. 
 

7. Управління і кадрова політика. 
 
Викладачам потрібно плідно працювати над собою для визначення 

підвищеного авторитету у студентському та викладацькому середовищі, кожного 
разу проходити чергові курси підвищення кваліфікації як на рівні кращих 
фахових  українських, так і закордонних університетів, підприємств та компаній. 
З цією метою доцільним є: 



– активізація програм мовної підготовки аспірантів, викладачів і наукових 
співробітників, розробка механізму фінансової підтримки; 

– впровадження системи віртуальної мобільності викладачів, які професійно 
спілкуються кількома іноземними мовами: англійською, німецькою, 
французькою, російською; 

– подальше сприяння підготовці та захисту кандидатських та докторських 
дисертацій співробітниками Університету; 

– удосконалення рейтингового оцінювання освітньо-наукової діяльності 
викладачів, та рейтингової оцінки викладачів студентами та заохочення  конкурсу 
на кращого лектора Університету з метою передачі кращої практики викладання 
дисциплін в освітній простір;   

– введення в дію показників публікаційної активності, як одних із головних при 
обранні чи призначенні на посаду науково-педагогічного працівника; 

– реалізація докорінної зміни загальної університетської управлінської 
культури відповідно до вимог інтегрованої інформаційної системи управління, 
розвиток корпоративної культури; 

– розробка та впровадження системи менеджменту якості освіти в ДВНЗ 
УДХТУ з метою стандартизації взаємодії суб’єктів та об’єктів процесу освітніх 
послуг згідно міжнародних стандартів серії ISO 9001:2015, яка повинно бути 
адаптованою  до галузі освіти і безпосередньо до ВНЗ. 

 
Заключне слово! 

 
На закінчення хочу звернутися до всіх, кому не байдужа доля університету, з 

наступними словами. Я щаслива людина, тому що все моє життя я провів в 
Університеті серед талановитих, розумних, освічених і працелюбних колег, 
віддаючи свій досвід і знання студентам, аспірантам, навчивши цілу армію 
майбутніх фахівців. Я, як і ви, ніколи не жалкував часу для роботи, віддаючи сили, 
роки, здоров'я і любов до того, що ми називаємо «альма-матір'ю», нашою другою 
сім'єю і домом. Проживши таке життя неможливо не любити або розлюбити 
Університет, або заподіяти йому шкоду. Той хто думає інакше – помиляється або 
ніколи не любив його так, як люблю його я. 

Я знаю проблеми Університету і згоден працювати над їх усуненням, знаю як 
створити ефективну управлінську команду, таку щоб працювала як єдиний механізм 
і потужно рухала б Університет шляхом розвитку та добробуту. 

Справжня демократія в університетському житті – це заслужена довіра людей, 
об'єднаних однією метою, ідеєю і думками до тієї людини, яка разом з колективом 
прагне зробити життя кращим, гідним історії і сьогодення, не забуваючи про тих, хто 
поруч, а також спроможної об’єднати навколо себе колег із різними поглядами та 
терпимої до різних точок зору. Це важка повсякденна та рутинна праця, на яку не 
кожен здатний. Для ефективного просування Університету до нових висот важливо, 
щоб Ректор вільно володів державною і іноземними мовами та мати досвід спілкування 
без перекладача з європейськими колегами. 

 
Майбутнє нашого Університету – в наших з вами руках!  

Треба не помилитися з вибором. 
 
Програма залишається відкритою для конструктивних зауважень та 

пропозицій.  


