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Вінстон Черчель свого часу 

наголошував: успіх – це ще не 

крапка, невдача – це ще не 

кінець. Єдине, що має 

значення, - це мужність 

продовжувати боротьбу.  

 

Університет – це дух академізму, творчого пошуку, змагальності, 

впевненого руху вперед. Це постійний розвиток на засадах професіоналізму, 

чесності, справедливості, відповідальності, відкритості, бездоганної репутації, 

ініціативності, постійного самовдосконалення. 

Основним джерелом університетських досягнень, найголовнішим ресурсом 

інноваційної трансформації університету є його академічна спільнота – люди, які 

творять успішне майбутнє університету, – викладачі, студенти, співробітники. 

Саме ви робите все задля утвердження університету за європейським рівнем. 

Тренди сучасної вищої освіти є гнучкими, динамічними і постійно змінюються з 

плином часу. Бути на вістрі цих змін – завдання складне, але для університету, що 

має 80-літні славні традиції, потужний кадровий корпус та здібну студентську 

молодь, – цілком досяжне.  

З метою подальшого розвитку Університету як закладу вищої освіти 

європейського рівня, інноваційного за якістю й технологіями освітньої, наукової 

та організаційної діяльності, у якому втілюються в практику демократичні засади 

управління, утверджується академічна свобода, пріоритети знань і науки, етичні 

норми та принципи доброчесності, з огляду на сучасні виклики передбачається 

реалізація конкретних завдань, а саме: 

Управління Університетом:  
- зміна моделі управління Університетом, запровадження реальної системи 

стримувань і противаг, управлінської колегіальності; 

- здійснення моніторингу ключових адміністративних процесів та показників 

діяльності Університету, забезпечення відкритості у прийнятті управлінських 

рішень через колективне обговорення стратегій його розвитку, контроль за 

виконанням завдань; 

- створення умов, за яких Вчена рада та Конференція трудового колективу 

стануть реальними учасниками управління закладом освіти; 

- удосконалення кадрової політики університету, стимулювання якісної 

роботи професорсько-викладацького складу, оновлення системи заохочень, 

нагород та відзнак науково-педагогічних працівників на основі рейтингового 



оцінювання їхніх освітніх, наукових та інноваційних досягнень зокрема: за 

своєчасний захист дисертацій аспірантами і докторантами, підготовки навчальних 

підручників та монографій, створення електронних навчальних курсів, 

публікування наукових статей у журналах, що індексуються у міжнародних 

наукометричних базах даних тощо;  

- зміна філософії співпраці з профспілковою організацією,трансформація її 

ролі у формуванні та реалізації корпоративної місії Університету;   

- забезпечення оперативного реагування на звернення учасників освітнього 

процесу, дотримання принципів демократизму,колегіальності, академічної 

свободи, непримиренності до будь-яких проявів авторитаризму, корупції та тиску; 

- спрощення документообігу, запровадження інтегрованої інформаційної 

системи управління через електронний документообіг в т.ч. оприлюднення на 

веб-сайті університету для online-обговорення проектів важливих нормативно-

правових документів; 

- систематичне проведення соціологічних досліджень з метою вивчення 

психологічної атмосфери на кафедрах, в академічних групах, у стосунках між 

викладачами та студентами; 

- розвиток традицій Університету, підвищення його статусу,формування 

позитивного іміджу як центру освіти, науки і культури, входження до ТОП 

кращих університетів України, створення умов для ранжування у світових 

рейтингах; 

- наповнення новим змістом співпраці з Наглядовою радою з метою сприяння 

розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету, залучення 

фінансових ресурсів, ефективній взаємодії з державними органами влади та 

органами місцевого самоврядування в інтересах підвищення якості освітньої й 

наукової діяльності.   

Кадровий потенціал: 
- формування у колективі атмосфери довіри, доброзичливості, 

взаємопідтримки, згуртованості навколо спільних цінностей та завдань;  

- збереження, планування та забезпечення якісного професійного зростання 

кадрового потенціалу; 

- ліквідація надмірної централізації та бюрократизації університетського 

життя, запровадження чіткого розподілу сфер відповідальності між рівнями 

управління «ректорат – деканат – кафедра», розширення прав та повноважень 

факультетів, інших структурних підрозділів університету; 

- формування привабливої мотиваційної бази для талановитої студентської 

молоді щодо вступу до аспірантури, вдосконалення підготовки кадрів вищої 

кваліфікації через оптимізацію роботи відділу аспірантури і докторантури, 

ефективну діяльність спеціалізованих вчених рад; 

- удосконалення системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників і співробітників, створення належних умов праці, культури підтримки 

та визнання їх досягнень; 

- оптимізація штатного розпису Університету, забезпечення його прозорого 

формування; 

- удосконалення системи проведення конкурсів на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників, дотримання чітких і прозорих критеріїв 

та нормативних вимог під час укладення з ними контрактів;   



- забезпечення високого рівня кадрового діловодства на основі сучасних 

інформаційних та комунікаційних технологій, постійного оприлюднення 

інформації про вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад на сайті 

Університету, зменшення суб’єктивізму під час прийому на роботу чи у процесі 

кар’єрного зростання.  

 
Освітня діяльність: 

 - забезпечення реалізації принципу студентоцентрованості навчання, внесення з 

цією метою необхідних коректив в організацію освітнього процесу, розвиток 

освітнього середовища, побудованого на засадах партнерства між учасниками 

освітнього процесу, надання можливостей для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії, дотримання академічної доброчесності, залучення молоді до 

творчої, науково-дослідницької діяльності університету;  

- модернізація освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу, 

удосконалення інструментів і критеріїв оцінювання ключових компетентностей у 

здобувачів вищої освіти;  

- аудит пропонованих університетом освітніх програм на предмет відповідності 

тенденціям розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального 

контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх 

програм, відмова від тих, що не користуються достатньою популярністю серед 

здобувачів вищої освіти. Вивчення думки стейкхолдерів, потенційних 

роботодавців, випускників університету щодо відкриття затребуваних ринком 

праці спеціальностей та започаткування низки нових освітніх програм;  

- розширення діапазону співпраці із закордонними партнерами для створення 

спільних освітніх програм подвійного дипломування. Удосконалення процедури 

визнання результатів навчання, отриманих здобувачами в інших закладах освіти, 

зокрема під час академічної мобільності;  

- удосконалення організаційно-правової та фінансової бази для здійснення 

академічної мобільності учасників освітнього процесу, зокрема із залученням 

грантів, фондів тощо;  

- запровадження програми внутрішньої академічної мобільності, зокрема 

міжфакультетських спеціалізацій;  

- започаткування дуальної освіти на тих освітніх програмах, де це можливо і 

необхідно. Укладення з потенційними замовниками-роботодавцями відповідних 

угод;  

- продовження практики створення умов для навчання в університеті осіб з 

особливими освітніми потребами, їх психолого-педагогічного супроводу;  

- створення електронної системи управління освітнім процесом в університеті на 

рівнях «Ректорат – навчально-методичний відділ – деканат – кафедра – викладач»;  

- забезпечення дотримання принципів і правил академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу як складової внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету;  

- створення електронного сервісу для вибору через Інтернет місць для 

проходження студентами всіх видів практик. Залучення роботодавців та 

випускників університету до визначення змісту практик. Систематичне вивчення 

думки роботодавців про рівень фахової компетентності випускників університету;  



- контроль за постійним оновленням та відкритістю інформації про діяльність 

навчально-методичного відділу, деканатів, кафедр, розміщення на сайті 

університету навчально-методичного забезпечення, що дозволяє проводити 

дистанційне навчання. 

 

 

 

Соціальна сфера та фінансова політика університету:  

- розробка спільно з профкомом університету проекту нового Колективного 

договору, в якому зафіксувати пакет соціальних гарантій працівникам 

університету та здобувачам освіти, вимоги щодо безпечних та комфортних умов 

праці і відпочинку, матеріального та морального стимулювання працівників за 

досягнення в навчальній, методичній, науковій, організаційній роботі тощо;  

- удосконалення соціального захисту працівників університету, зокрема через 

надання матеріальної допомоги для поліпшення соціально-побутових умов, на 

лікування, виділення коштів на оздоровлення працівників університету та їхніх 

дітей;  

- сприяння проведенню атестації робочих місць в університеті та аналізу її 

результатів. Забезпечення працівників, які працюють у шкідливих умовах, 

спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту відповідно до 

встановлених норм;  

- розробка нової моделі фінансової політики університету у зв’язку з переходом 

фінансування державою закладів вищої освіти від парадигми дотаційного до 

інвестиційного фінансування;  

- забезпечення повної прозорості у доходах та видатках університету, ефективне 

використання фінансових ресурсів на інноваційну трансформацію університету, 

здійснення громадського контролю за виконанням статей кошторису;  

- оптимізація штатного розпису університету, скорочення до виправданого 

мінімуму чисельності зовнішніх сумісників та управлінських витрат. 

Систематичний моніторинг ефективності використання коштів спеціального 

фонду всіма структурними підрозділами університету;  

- постійне оприлюднення на веб-сайті університету штатного розпису, кошторису, 

відомостей про майно, результати тендерів, закупівлі, витрати на поїздки, доходи 

тощо;  

- реалізація заходів щодо комерціалізації результатів роботи всіх структурних 

підрозділів університету, збільшення обсягу спеціального фонду університету 

через розширення спектру надання платних послуг (освітніх, екскурсійних, 

дизайнерських, мистецьких, екологічних тощо);  

- пошук та активне залучення коштів інвесторів, меценатів, благодійних 

організацій для забезпечення матеріально-технічного розвитку університету;  

- залучення до навчання в університеті іноземних студентів як суттєвого джерела 

поповнення спеціального фонду; 

- поступове запровадження фінансування наукових відряджень викладачів в т.ч. 

за кордон;  

- започаткування практики розміщення на банківських депозитних рахунках 

тимчасово вільних коштів із спеціального фонду університету, відсотки від яких 



спрямовувати на вирішення невідкладних поточних потреб і завдань розвитку 

закладу;  

- вдосконалити роботу медичних служб в університеті. 

 
Студентське самоврядування та молодіжна політика: 

- співробітництво адміністрації та студентського самоврядування університету на 

засадах партнерства, відкритості та взаєморозуміння, виходячи з виразу: 

«Студенти створюють майбутнє»; 

- розширення співпраці ректорату і студради університету щодо підвищення 

ефективності освітнього процесу, національно-патріотичного та морального 

виховання студентської молоді, вирішення питань стипендіального забезпечення, 

соціального захисту студентів, розвитку художньої самодіяльності та спорту, 

утвердження здорового способу життя; 

- активізація участі представників студентського самоврядування у роботі 

ректорату, деканатів, приймальної комісії, вчених рад; 

- удосконалення системи підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців, 

формування їх лідерського потенціалу, широкого світогляду, системи цінностей, 

патріотизму та практичного досвіду;  

- поліпшення умов для діяльності органів студентського самоврядування та 

забезпечення їх фінансування відповідно до вимог законодавства України; 

- стимулювання нових форм творчих об’єднань студентської молоді, 

впровадження креативних форм виховної роботи зі студентами, сприяння 

проведенню змістовного активного дозвілля (конкурси, фестивалі, спортивні 

змагання, благодійні акції тощо); 

- забезпечення соціального захисту студентів відповідно до вимог законодавства, 

поліпшення комфортності проживання в університетських гуртожитках; 

- організація регулярних зустрічей ректора зі студентством, інформування про 

роботу ректорату щодо вирішення студентських проблем, створення комфортних 

умов для навчання і змістовного дозвілля; 

- підтримка та соціально-психологічний супровід незахищених категорій 

студентської молоді (сиріт, осіб з інвалідністю, учасників АТО та їх дітей та ін.); 

- підтримка університетського волонтерського руху (допомога постраждалим під 

час воєнних конфліктів, ветеранам війни та праці, дітям-сиротам, іншим 

категоріям населення); 

- утвердження національної самосвідомості в учасників освітнього процесу, 

поваги до історії та культури України, формування громадянських цінностей; 

- постійно вдосконалювати систему і критерії оцінювання знань студентів 

(поточної та підсумкової) на засадах об’єктивності, прозорості та мотивації. 

 

Розвиток матеріальної бази: 

- здійснення широкого незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності 

Університету з метою виявлення прихованих резервів, встановлення ефективності 

використання коштів загального і спеціального фондів, а також якості проведених 

робіт та їхньої відповідності проектно-кошторисним призначенням, публічної 

звітності за його результати;   



- забезпечення аудиторій університету необхідною кількістю персональних 

комп’ютерів, відео- та мультимедійною технікою, інтерактивними дошками, 

обладнання лекційних аудиторій для проведення відеоконференцій та вебінарів;  

- подальша адаптація навчальних корпусів для людей з особливими потребами 

шляхом створення умов для їхнього безперешкодного пересування; 

- проведення аудиту гуртожитку та приміщень університету на предмет 

реконструкції та модернізації в т.ч. проведення енергоаудиту, реалізація 

довгострокових проектів забезпечення ефективного енерго- та ресурсозбереження 

впровадження енергозберігальних технологій; 

- модернізація університетського спортивного майданчика;  

- забезпечення стабільного фінансово-економічного стану Університету, 

раціонального та прозорого використання фінансових і матеріально-технічних 

ресурсів, здійснення господарської діяльності, збільшення надходжень коштів з 

державного бюджету та до спеціального фонду; 

- активізація діяльності із залучення позабюджетних коштів через участь у 

проектах, грантах, розробку і впровадження платних програм, розширення 

спектру платних послуг, співпрацю з бізнес-структурами; 

- формування чіткого графіка капітальних і поточних ремонтних робіт відповідно 

до реальних потреб та обсягів фінансування; 

- забезпечення гідної оцінки праці технічного персоналу, створення комфортних 

умов для їх роботи. 

- встановлення автоматичних систем протипожежного захисту навчальних 

приміщень, проведення робіт по вогнезахисному обробленню дерев’яних 

конструкцій;  

- подальша заміна меблів та м’якого інвентарю у студентських гуртожитках;  

- обладнання системами відеоспостереження навчальних корпусів, студентських 

гуртожитків та території університету. 

 
Науково-дослідна,інноваційна та міжнародна діяльність: 

- розроблення Концепції розвитку наукової та інноваційної діяльності; 

- поглиблення співпраці з інститутами НАН України, галузевими національними 

академіями наук, державними і культурними інституціями, закордонними 

науковими установами для проведення спільних наукових досліджень та 

використання сучасного наукового обладнання; 

- виконання фундаментальних наукових досліджень, спрямованих на 

інноваційний розвиток освіти, суспільства, соціальної сфери, економіки країни, 

удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу та 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних кадрів; 

- створення умов для здійснення прикладних досліджень, спрямованих на 

розв’язання проблем регіону, участь науково-педагогічних працівників та 

студентів у регіональних програмах; 

- активізація роботи науково-дослідних лабораторій та центрів, підтримка 

докторських і магістерських програм, участь у конкурсах наукових проектів, 

виконання критеріїв наукової атестації для отримання базового фінансування 

наукових досліджень; 



- підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл як генераторів 

сучасних знань та осередків підготовки висококваліфікованих кадрів;   

- збільшення кількості публікацій та цитованості науковців Університету у 

виданнях з високим імпакт-фактором, які індексуються у міжнародних 

наукометричних базах даних;   

- створення офісу для пошуку грантових програм, підтримки участі викладачів 

та студентів у грантах та проектній діяльності; 

- підвищення рівня та рейтингу періодичних наукових видань Університету через 

посилення редакційних колегій, залучення фінансування, просування до 

міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; 

- перетворення бібліотеки в сучасний інтелектуально-інформаційний центр, 

оновлення її фондів, залучення міжнародних грантів для її оснащення, 

забезпечення користувачам широкого доступу до вітчизняних та світових 

науково-освітніх ресурсів, створення комфортних зон навчальної та наукової 

роботи, інклюзивного середовища; 

- співпраця університету з представниками бізнесу, стартапів, науково-дослідних 

установ, закладами соціальної сфери України та зарубіжжя в межах програми 

Європейської ради інновацій; 

- залучення здобувачів вищої освіти та молодих науковців до виконання 

грантових досліджень, наукових тем кафедр, досліджень, що виконуються за 

рахунок державного фінансування тощо; 

- активізація участі науково-педагогічних працівників університету в 

міжнародних проєктах, дослідницьких та інноваційних програмах: «Erasmus+», 

«Горизонт 2020», «Наука заради миру та безпеки» та ін.;  

- впровадження інноваційних підходів до іншомовної підготовки науково-

педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти для досягнення потрібного 

рівня володіння англійською мовою, що сприятиме академічній мобільності та 

впровадженню англомовного викладання окремих дисциплін у межах 

україномовних програм;  

- підвищення рівня володіння іноземними мовами студентів та науково-

педагогічних працівників університету через систему рівневої іншомовної 

підготовки та створення сертифікованого тестового центру на базі університету. 
 

Іміджева та інформаційна політика: 
- розвиток престижу та створення бренду Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету конкурентоспроможного закладу вищої освіти, що поєднує методи 

освітньо-наукового менеджменту з академічною свободою та колегіальністю у 

прийнятті стратегічних рішень;  

- формування і розвиток корпоративної культури як системи цінностей та 

переконань учасників освітнього процесу;  

- розроблення і використання брендової продукції та атрибутики університету;  

- формування політики просування іміджу університету в Україні та за кордоном, 

створення ефективного іміджевого підрозділу, який би займався цим професійно;  

- створення рекламно-інформаційної продукції (інформаційні освітні сайти, 

каталог закладу світи, інформаційні буклети про університет, розповсюдження 

інформації через соціальні мережі Facebook, Twitter, Instagram, періодичні 



видання), спрямованої на популяризацію досягнень університету, його історії, 

видатних випускників та співробітників;  

- активна співпраця з громадськими організаціями, меценатами, ЗМІ для 

вирішення освітніх, виховних завдань, розвитку матеріально-технічної бази, 

просування університету на ринку освітніх послуг; 

- активна маркетингова і професійно-орієнтаційна робота на різних рівнях; 

- участь у вітчизняних та міжнародних спеціалізованих виставкових заходах з 

метою популяризації здобутків університету, пропагування інноваційної 

продукції, формування позитивного іміджу вишу;  

- розробка плану дій щодо входження вишу до міжнародних університетських 

рейтингів та підвищення показників його міжнародного визнання. 

  

 Переконаний, що лише спільними зусиллями ми збережемо і примножимо 

славу університету.  

«Ректор для університету, а не університет для ректора»! 

Юрій Атаманчук 

 


