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Двадцять п’ять років тому я став студентом Українського державного хіміко-технологічного 

університету. Відтоді, мій життєвий і трудовий шлях поєднаний із життям університету і я горджуся 

тим, що є частиною нашого колективу. В стінах нашого університету відбувалося моє становлення і 

як людини і як фахівця.  

Сьогодні я  свідомо й відповідально прийняв рішення брати участь у виборах ректора 

Державного вищого навчального закладу Український державний хіміко-технологічний університет.  

Моя програма – це моє бачення майбутнього університету. За вашої підтримки, буду 

розвивати ключові напрямки, зберігаючи і зміцнюючи колектив, добрі традиції та імідж своєї Alma 

mater. 

 

Наше призначення – надання  знань і створення навичок у здобувачів вищої освіти на рівні сучасних 

світових стандартів, забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу суспільства та економіки 

України, виховання молоді. 

Наша ціль – сучасний навчальний заклад, лідер у підготовці кадрів для хімічної, харчової, 

фармацевтичної, біотехнологічної, поліграфічної галузей, висококласних економістів, маркетологів 

та менеджерів, ІТ – фахівців. 

Базис для досягнення цілі – ефективність методів навчання, професійність колективу, сучасні 

підходи до управління. 
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СТРАТЕГІЧНА ЗАДАЧА №1 – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ 

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Мета Заходи 

Збереження в академічному 
просторі Університету атмосфери 
доброчесності, розвитку, поваги та 
професіоналізму 
 

Забезпечити прозорість діяльності Університету на всіх рівнях 
Працювати над збереженням збалансованого морального 

клімату в колективі та дотриманням норм професійної етики 
Проводити активну роботу щодо збереження традицій 

університету, підтримки поваги до історії та видатних учених 
Університету 

 
СТРАТЕГІЧНА ЗАДАЧА №2 - ОРІЄНТОВАНІСТЬ НА СТУДЕНТІВ 

Мета Заходи 

Високий рівень 
конкурентоспроможності 
випускників Університету на ринку 
праці в Україні та за кордоном 

У співпраці з роботодавцями і студентами, створити 
раціональну систему управління змістом освітніх програм та якістю 
їх реалізації 

Гармонізувати теоретичну підготовку здобувачів вищої освіти з 
практичними аспектами роботи на підприємствах та у сфері бізнесу  

Запровадити дуальну освіту з Вишами Євросоюзу (подвійний 
диплом) 

Залучити до навчального процесу представників промисловості 
та бізнесу 

Мотивація до навчання, наукової 
діяльності, реалізації у мистецтві та 
спорті, активної громадської 
позиції 

Запровадити систему фінансової підтримки студентів за 
досягнення у навчальній і науковій діяльності, у спорті та соціальній 
сфері 

Активізувати роботу з  підприємствами, щодо впровадження 
іменних стипендій студентам за досягнення 

Створення механізму 
працевлаштування випускників 
Формування у випускників сталих 
зв’язків із Alma mater 
 

Відновити зв’язки з підприємствами України з метою укладання 
діючих угод про працевлаштування випускників 

Забезпечити можливість суміщення навчального процесу з 
професійно-орієнтованою діяльністю студентів 

Підтримувати співпрацю з регіональним центром зайнятості 
щодо проведення спільних заходів, спрямованих на 
працевлаштування випускників  

Створити «Асоціацію випускників Хім-теху» з метою підтримки 
зв’язку з випускниками 

 
СТРАТЕГІЧНА ЗАДАЧА №3 – СТВОРЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Мета Заходи 

Професійний розвиток 
співробітників 
 

Підтримувати дослідницьку роботу здобувачів вищої освіти 
Сприяти підготовці докторів філософії і докторів наук  
Сприяти підвищенню кваліфікації управлінських кадрів 

Університету 
Створити в кожній лабораторії навчальний простір для набуття 

студентами та аспірантами практичних умінь та виконання 
експериментальної частини магістерських і дисертаційних 
досліджень  

Створити на базі кафедри іноземних мов сертифікований центр 
з вивчення англійської, німецької та польської  мов 

Соціальна захищеність працівників 
та задоволеність результатами 
особистих досягнень 
 

Розробити механізм диференційованого підвищення 
посадового окладу та систему обґрунтованих гнучких надбавок для 
працівників університету 

Розробити ефективну систему оздоровлення працівників за 
сприяння первинної профспілкової організації 
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Створити систему заохочення авторів публікацій виданнях, що 
входять до баз Scopus та WOS 

Розробити механізм заохочення та стимулювання викладачів за 
наставницьку роботу  

Забезпечити житлом у гуртожитках молодих співробітників 
університету 

Створити умови для продовження науковопедагогічної 
діяльності в університеті працівників пенсійного віку 

 
СТРАТЕГІЧНА ЗАДАЧА №4 – РАЦІОНАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ 

Мета Заходи 

Формування ефективного бюджету 
університету для забезпечення 
розвитку 
 

Створити прозору систему планування і використання ресурсів 
Продовжити відкриття нових спеціальностей  
Залучати структурні підрозділи до процесу формування 

бюджетів і контролю за їх виконанням 
Створити фінансові резерви для забезпечення перспективних 

напрямів діяльності 
Оптимізувати ціноутворення освітніх послуг  
Створити на базі Наукового парку Хімічні технології центр 

трансферу технологій та комерціалізації інтелектуальної власності 
Відновити взаємовигідне співробітництво між Хіміко-

екологічним ліцеєм,  Індустріальним коледжем та Університетом 
Надати можливість самостійного використання зароблених 

коштів відповідними підрозділами  

 
СТРАТЕГІЧНА ЗАДАЧА №5 – ВІДНОВЛЕННЯ ПРОВІДНИХ ПОЗИЦІЙ УНІВЕРСИТЕТУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Мета Заходи 

Зміцнення авторитету ДВНЗ УДХТУ 
як провідного закладу вищої освіти 
Формування конкурентоздатного 
фахівця 

Впровадити електронну систему документообігу в університеті 
Проводити роботу з МОН України щодо збільшення місць 

державного замовлення 
Розширити проведення міжнародних конференцій з хімії, 

хімічних технологій, економіки та менеджменту, ІТ-технологій із 
залученням представників владних структур та промисловості 

Сприяти залученню співробітників Університету до складу 
робочих груп із питань освіти і науки при МОН України 

Гармонізувати навчальні плани з урахуванням досвіду 
провідних європейських університетів з метою впровадження 
дуальної освіти 

Розробити механізм часткового перетворення практичних 
занять на Майстер-класи, які проводять представники підприємств 

Розвиток дистанційного навчання  
Підвищення 
конкурентоспроможності 
Університету  

Провести сертифікацію дистанційних курсів 
Створити Центр дистанційних технологій навчання 
Підвищення ефективності застосування новітніх освітніх 

технологій у контексті найкращого світового досвіду дистанційного 
навчання 

Забезпечення ефективного 
розвитку міжнародної діяльності 
 

Розробити концепцію міжнародної діяльності 
Налагодити співпрацю з представництвами іноземних держав в 

Україні стосовно організації освітньо-наукових заходів  
Реалізувати взаємодію із міжнародними фондами і програмами 

Університет – науковий центр 
 

Провести аудит об’єктів інтелектуальної власності Університету 
та створити науково-дослідні та сертифіковані випробувальні 
лабораторії: 

- полімерних та композиційних матеріалів 
- органічного синтезу 
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- хіміко-токсикологічного аналізу 
- біотехнологічну 
- маркетингових досліджень 
Сформувати робочі групи з представників різних підрозділів для 

планування та реалізації спільних наукових проектів 

 
СТРАТЕГІЧНА ЗАДАЧА №6 – ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ЯК ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ 

Мета Заходи 

Збільшення кількості професійно-
орієнтованих, добре підготованих 
абітурієнтів 
 

Створити штат професійних працівників для профорієнтаційної 
роботи 

Сформувати освітньо-науковий ресурс «Професійний ліцей – 
коледж – університет» 

Здійснити аудит усіх видів реклами університету з метою 
визначення найефективніших 

Постійно проводити роботу з підтримки партнерства з 
профільними коледжами та технікумами 

Постійно проводити олімпіади для школярів на базі 
Університету із зарахуванням результатів олімпіад як додаткових 
балів при вступі 

Постійно проводити семінари, «майстер-класи», «круглі столи» 
для вчителів шкіл хімічного та біологічного напрямів підготовки 

На базі СОТ «Дубовий Гай» запровадити літні школи для 
школярів та студентів коледжів із вивчення хімії та біології  

Запровадити дистанційні курси для підготовки до ЗНО 

Залучення іноземних громадян на 
навчання 

Розширити профорієнтаційну роботу серед іноземних громадян 
шляхом співпраці з посольствами, профільними міністерствами 
іноземних держав 

Створити систему доуніверситетської підготовки для іноземних 
громадян в тому числі і для інших університетів України 

 
СТРАТЕГІЧНА ЗАДАЧА №7 – ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ ТА УНІВЕРСИТЕТ: РІВНОПРАВНІ ПАРТНЕРИ 

Мета Заходи 

Зміцнення позицій коледжу на 
ринку освітніх послуг 
 

Зміцнювати кадрове, навчально-методичне, матеріально-
технічне забезпечення коледжу шляхом використання фінансового 
та матеріального потенціалу Університету 

Проводити всеукраїнські фахові заходи з метою зміцнення 
позицій коледжу та здійснення профорієнтаційної роботи 

Надати наявну університетську базу для розвитку 
Індустріального коледжу  

Створити ефективну взаємодію органів студентського 
самоврядування коледжу з органами студентського 
самоврядування університету 

 
СТРАТЕГІЧНА ЗАДАЧА №8 – РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ 

Мета Заходи 

Раціональне використання 
ресурсного та технологічного 
потенціалу Університету 

Оптимізувати наявні обсяги інфраструктури та витрати на її 
утримання 

Створити можливості використання наявної інфраструктури 
Розробити план заходів технологічного оновлення робочих 

місць університету 
Провести аудит ефективності витрат енергетичних ресурсів  
Поліпшити умови проживання у гуртожитках 
Відновити СОТ Дубовий Гай, як базу відпочинку для 

співробітників та студентів університету 

 


