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Передмова 

Програма розкриває моє бачення розвитку нашого Поліського національного 

університету. Доводжу до Вашого відома її з відкритим серцем, з чистими думками 

про розвиток ПНУ та його успішне майбутнє. Реалізація даної програми, безумовно, 

неможлива без конструктивної участі професорсько-викладацького складу, 

співробітників та студенства Поліського національного університету. Я розраховую 

на вашу підтримку, сподіваюся що ми разом будемо розвивати наш університет, 

підвищувати його авторитет в Україні та світі. 

 
Я бачу Поліський національний університет з першого дня перебування мене на 

посаді ректора: 

- як класичний, національний, універсальний, публічний, інноваційний, 

високорейтинговий університет нового покоління, який інтегрує передові 

навчально-наукові технології у сьогодення роботодавців, міждисциплінарні наукові 

дослідження та наукоємні технології світового рівня задля підготовки 

інтелектуальної, фахової еліти для стратегічних галузей національної економіки 

України; 

- як університет, що працює на зміцнення економіки нашої держави, на 

підготовку і перепідготовку висококваліфікованих кадрів, що сприятиме створенню 

кінцевого якісного продукту споживачу; 

- як міжрегіональний університет з інноваційними платформами розвитку і 

надання послуг в Житомирській, Рівненській та Волинській областях, окремим 

районам і ОТГ України в сфері гуманітарного забезпечення, управління та 

адміністрування бізнесом і публічних установ, права, зовнішньоекономічних 

відносин, інформаційних технологій та інженерії, архітектури і будівництва, 

використання природних ресурсів і виробничих технологій, аграрного сектору 

економіки, обслуговування населення і ветеринарної медицини; 

- як університет, де цінується перш за все професор, доцент, викладач, 

науковець, студент а керівництво університету є допоміжною складовою, що 
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забезпечує навчальний і науковий процеси; 

- як університет, що є єдиною сім’єю закладу вищої освіти, фахових коледжів, 

органів місцевої влади, стейкхолдерів, громадських організацій. 

 

Для досягнення цих цілей я прикладу максимум зусиль в усіх сферах діяльності 

університету. 
 

 

1. У сфері управління університетом, кадрової політики, розвитку 

академічної демократії: 

- поверну топ-менеджмент ПНУ до освітянських канонів, які ґрунтуються на 

принципах колегіальності, професіоналізму, компетентності, довіри, доброчесності, 

демократизму і дотримання академічних свобод, прозорості та гласності, поваги з 

боку колег, непримиренності до злодійства і корупції. Топ- менеджери мають 

походити з колективу університету; 

- з метою зменшення витрат з бюджету Університету  проведу реорганізацію і 

відновлю ефективну управлінську структуру університету, забезпечу чіткий 

розподіл управлінських повноважень по вертикалі та горизонталі; 

- забезпечу демократичність і прозорість управління університетом, усі 

стратегічні управлінські рішення будуть прийматися колегіально за участі 

завідувачів кафедр, професорів та фахівців з вирішуваної проблеми, а щодо роботи 

окремих факультетів і кафедр – їх колективів.  

- створю ефективну, демократичну, прозору систему управлінського і 

фінансового планування з доведенням та контролем показників роботи до кожного 

структурного підрозділу та в розрізі виконуваних програм; 

- проводитиму ефективну політику збереження та нарощування 

конкурентоспроможного кадрового потенціалу ПНУ за рахунок введення 

коефіцієнтів до окладів, відновлення і розвитку лабораторної і дослідницької бази 

університету; 

- забезпечу за рахунок коштів університету підвищення професійного рівня 

професорсько-викладацького складу шляхом стажування у провідних університетах 

світу, наукових інститутах НАН України, підприємствах за видами економічної 

діяльності; 

- робитиму усе можливе для зростання іміджу нашого славетного 

Університету на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівні; 

- впроваджу єдину електронну інформаційну систему внутрішнього 

документообігу та звітної документації для мінімізації кількості рутинних процесів і 

суттєвого підвищення ефективності управління діяльністю університету; 

- відновлю співпрацю на міжрегіональному рівні з органами управління 

Поліських областей, окремих районів та ОТГ з метою забезпечення належних умови 

для подальшого виробничого, фінансового, навчально-методичного й наукового, 

матеріально-технічного, соціально-економічного розвитку відокремлених 

структурних підрозділів ПНУ; 

- проводитиму чесну, демократичну, об’єктивну і прозору інформаційну 

політику щодо усіх процесів в університеті; 

- забезпечу всіляку, в т.ч. фінансову підтримку діяльності професійних та 

інших громадських організацій, які будуть діяти в Університеті або забезпечувати 
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його імідж. 

 

 

2. У сфері  освітньої діяльності університету: 

- мінімізую обсяг силабусів дисципліни до 2-4 сторінок, зроблю їх 

універсальними для очної і заочної форм навчання. Мінімізую час на розробку, 

узгодження і затвердження силабусів навчальних дисциплін з врахуванням всіх 

думок фахівців та гарантів освітніх програм. Забезпечу процес їх погодження 

шляхом використання комп’ютерних мережевих технологій 

- забезпечу прозорість, чесність і об’єктивність процесу розподілу 

навантаження між навчальними підрозділами; 

- відновлю і розвиватиму лабораторну базу кафедр шляхом закупівлі достатньої 

кількості комп’ютерної та мультімедійної техніки, інтерактивних дошок т.ін., 

налагоджу постачання спеціалізованих навчальних стендів від розробників; 

- всебічно розвиватиму мови країн ЄС. Усім викладачам, аспірантам 

талановитим студентам буде забезпечено безкоштовне підвищення рівня володіння 

мовами країн ЄС і отримання сертифікатів світового рівня; 

- відкрию на базі університету сертифікаційний центр з вивчення іноземних 

мов; 

- забезпечу прямі активні контакти з вітчизняними і міжнародними 

роботодавцями, органами державної і місцевої влади, громадськими організаціями 

стейкхолдерів задля покращення якості навчання та реального працевлаштування; 

- забезпечу гармонійний розвиток усіх спеціальностей, за якими ПНУ здійснює 

освітню діяльність. При цьому особливу увагу приділятиму розвитку 

енергозберігаючих технологій, діагностиці навколишнього середовища та стану 

тварин, інноваційних процесів у виробництві, економіці, управлінні і 

зовнішньоекономічній діяльності; 

- усі зусилля буду спрямовувати на залучення абітурієнтів до вступу в наш 

Університет та активізуватиму профорієнтаційну роботу не лише з абітурієнтами, а 

й з їхніми батьками та стейкхолдерами; 

- забезпечу створення єдиного навчально-наукового комплексу на базі 

університету і територіально відокремлених структурних підрозділів з метою 

побудови інноваційної освітньої, наукової, ліцензійної, акредитаційної і інших видів 

діяльності; 

- забезпечу відкриття в університеті нових перспективних спеціальностей, 

освітніх програм та спеціалізацій галузевого і міжгалузевого спрямування. 

Керівництво університету візьме на себе максимальну підтримку всіх пропозицій 

кафедр у відповідних процесах; 

- забезпечу ефективне використання міжнародного досвіду в освітній 

діяльності університету; 

- підвищу ефективність профорієнтаційної роботи в університеті за рахунок 

медіа та прямих контактів у соціальних мережах, загальноосвітніх школах, 

коледжах, підприємствах, організаціях тощо, забезпечу потреби фінансування 

рекламної продукції ПНУ; 

- посилю заохочення на вступ до ПНУ випускників територіально 

відокремлених структурних підрозділів університету та розвитку на їх базі всіх 

відкритих спеціальностей в закладі вищої освіти; 
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- забезпечу розбудову філій кафедр, навчально-науково-виробничих центрів, 

спільних лабораторій і комплексів на виробництвах задля підвищення рівня 

професійної та практичної підготовки студентів; 

- забезпечу підвищення ефективності навчального процесу, методичного 

забезпечення самостійної роботи студентів за рахунок впровадження сучасних 

комп’ютерно-інформаційних технологій та програмних засобів дистанційного 

навчання; 

- розвиватиму дуальну форму організації навчального процесу, створю 

об’єднання учасників надання послуг за дуальною формою навчання; 

- забезпечу створення єдиної інформаційної платформи університету для 

здійснення навчання в системі онлайн з виділенням робочих місць викладачам. 

Кожному викладачу буде придбаний індивідуальний комп’ютер з відповідними 

програмами для проведення занять з студентами;  

- платформа Unicheck Університету для всіх викладачів і студентів буде 

працювати на безкоштовній основі незалежно від обсягів замовлених робіт і 

кількості разів опрацювання матеріалів; 

- відроджу повагу до Почесних професорів, професорів та заслужених 

працівників Університету, щомісяця буду з ними спілкуватись і прислуховуватись 

до їх думок.  

 
 

3. У сфері науково-дослідної та інноваційної діяльності: 

- створю ефективну, вільну від бюрократизму систему менеджменту науково- 

дослідної і інноваційної діяльності в університеті, яка забезпечить комфортні умови 

праці для науковців, винахідників, новаторів; 

- всебічно підтримаю і створю умови для розвитку наукових шкіл, збільшення 

кількості фундаментальних і прикладних досліджень з пріоритетних напрямків із 

використанням багатоканального фінансування з обов’язковим упровадженням 

здобутих результатів у виробництво і навчальний процес; 

- забезпечу захист інтелектуального потенціалу та створю умови для 

трансферу технологій, інноваційного розвитку і комерціалізації результатів 

наукових розробок; 

- забезпечу підтримку ефективного функціонування спеціалізованих разових 

рад; 

- забезпечу переоснащення дослідницьких лабораторій сучасним обладнанням; 

- забезпечу наукову мобільність викладачам, науковцям, докторантам, 

аспірантам і студентам, фінансування закордонних відряджень на міжнародні 

конгреси, конференції, виставки; 

- сприятиму підвищенню наукового рівня і рейтингу університетських фахових 

видань та їхнє введення до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of 

Science); 

- забезпечу преміювання та надання фінансової допомоги (компенсацію 

фінансових витрат) провідним науковцям університету, які публікують наукові 

праці у виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus, Web of Science, та 

отримують індекс Гірша; 

- забезпечу підвищення ефективності підготовки аспірантів і докторантів, 

підтримаю трансформацію результатів наукової діяльності студентів, аспірантів та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Unicheck
https://uk.wikipedia.org/wiki/Unicheck
https://uk.wikipedia.org/wiki/Unicheck
https://uk.wikipedia.org/wiki/Unicheck
https://uk.wikipedia.org/wiki/Unicheck
https://uk.wikipedia.org/wiki/Unicheck
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докторантів в кінцевий продукт через стартапи; 

- створюватиму комфортні умови для функціонування товариств молодих 

учених, аспірантів, докторантів, запроваджу спеціальну програму підтримки 

молодих учених; 

- сприяти участі студентів, аспірантів та молодих учених університету у 

міжнародних, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, студентських наукових 

товариствах, науково-дослідних центрах та студіях; 

- спрощу процедури прийняття до друку, друкування і розповсюдження 

монографій, підручників і навчальних посібників працівників ПНУ; 

- забезпечу визнання електронних видань ПНУ (монографій, підручників, 

навчальних посібників, методичних рекомендацій) для отримання вчених звань 

професора, доцента, старшого наукового співробітника, а також для проходження 

конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників; 

- створю в ПНУ фонд для фінансування інноваційних освітніх програм, 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які виконуються за 

ініціативою науковців університету; 

- надаватиму методичну та фінансову допомогу співробітникам і структурним 

підрозділам для розширення співпраці з міжнародними фондами (Фонд Александра 

фон Гумбольдта, Research & SESAR, Міжнародний фонд “ВІДРОДЖЕННЯ” тощо); 

- забезпечу популяризацію університетських наукових інноваційних розробок 

шляхом участі у виставках, форумах, виготовлення рекламної продукції тощо; 

- розширю співпрацю з науковими установами НАН України, галузевими 

національними академіями наук і закордонними науковими установами, зокрема з 

метою проведення спільних наукових досліджень і використання сучасного 

наукового обладнання. 

 

 

4. У сфері міжнародного співробітництва і інтеграції університету в світовий 

освітньо-науковий і культурний простір: 

- забезпечу участь університету у міжнародних проектах Horizon 2020, 

Erasmus+ і інших на основі двосторонніх та багатосторонніх договорів і угод з ВНЗ 

зарубіжжя, міжнародними організаціями, консорціумами, фондами тощо; 

- забезпечу фінансування закордонних відряджень провідних учених 

університету для участі у міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах; 

- активізую роботу щодо створення спільних міжнародних навчальних і 

наукових структур з провідними університетами і компаніями світу; 

- створю систему планомірного стажування науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових працівників університету і відокремлених структурних 

підрозділів за кордоном; 

- розвиватиму співпрацю університету з Міжнародною асоціацією 

університетів, іншими профільними світовими структурами; 

- створю умови для залучення до навчально-методичної, наукової роботи та 

стажування в університеті провідних закордонних учених. Передбачу в межах 

міжнародних угод умови для залучення висококваліфікованих іноземних викладачів 

для читання лекцій в ПНУ; 

- активізую співробітництво з Британською Радою в Україні, Програмою 

академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта і іншими міжнародними фондами і 
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програмами; 

- організую реальну виробничо-фахову практику студентів всіх спеціальностей 

за прямими зв’язками у роботодавців країн ЄС та розширю можливості одержання 

подвійного диплому і здійснення академічної мобільності. 

 

 

5. У сфері підтримки і розвитку студентського самоврядування та 

молодіжної політики: 

- забезпечу участь органів студентського самоврядування та громадських 

організацій студентів університету в його управлінні на засадах добровільності, 

відкритості, колегіальності, виборності і звітності, рівності прав студентів; 

- забезпечу фінансування усіх видів студентської діяльності у відповідності до 

вимог законодавства України; 

- створю дієвий механізм залучення студентів до оцінювання якості 

викладання навчальних дисциплін та університетського життям в цілому; 

- забезпечу збільшення мобільності студентів через закордонні стажування, 

навчання, практики, подвійні дипломи, участь у міжнародних освітніх проектах; 

- забезпечу формування широкого переліку дисциплін вільного вибору 

студентів з урахуванням потреб ринку праці та роботодавців; 

- сприятиму впровадженню в навчальний процес англомовних програм 

підготовки магістрів; 

- активізую співробітництво з роботодавцями щодо забезпечення ефективної 

підготовки студентів університету до професійної діяльності на первинних посадах; 

- створю в університеті Центр працевлаштування студентів, який допоможе 

студентам отримати роботу у вільний від навчання час; 

- забезпечу створення та підтримку діяльності студентських гуртків, наукових 

і професійних товариств, що стануть основою для співпраці з роботодавцями та 

старту професійної діяльності випускників; 

- поверну Університету гарне ім’я здорового харчування студентів і викладачів 

з найнижчими цінами в м. Житомирі (хто найде нижчі, тому будуть повернені 

кошти) із залученням до роботи власних їдалень, буфетів тощо та забезпечення їх 

максимально самостійно вирощеними продукцією та шляхом одержання від 

стейкхолдерів; 

- забезпечу Університету забуту славу щодо використання здібностей студентів 

в організації дозвілля, поверну університету духовий оркестр, колектив 

барабанщиць тощо; 

- розвиватиму та підтримуватиму діяльність спортивно-оздоровчих секцій та 

гуртків; 
- забезпечу створення студентської радіостудії і телеканалу; 

- забезпечу усі гуртожитки якісним дешевим Інтернетом; 

- забезпечу розробку і впровадження автоматизованої системи для поселення 

студентів у гуртожитки (за аналогом європейських університетів); 

- забезпечу в університеті умови навчання для студентів з обмеженими 

можливостями, в тому числі військових та учасників АТО; 

- надаватиму системну допомогу для участі студентів у програмах «Work and 

travel». 
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6. У сфері соціально-економічного розвитку, матеріально-технічного та 

фінансового забезпечення: 

- з першого дня роботи на посаді ректора Університету буде розпочато 

громадське обговорення введення коефіцієнтів до окладів співробітникам 

університету з використанням всіх фінансових можливостей, які можуть бути 

залучені до закладу вищої освіти; 

- зміню запис у земельному кадастрі щодо призначення земельної ділянки 

університету з "для іншої житлової забудови" на "для будівництва, експлуатації та 

обслуговування комплексу навчальних, наукових, спортивних, господарських будівель 

та гуртожитків"; 

- вся виробнича база Університету, дослідне поле, ботанічний сад, теплиці та 

інші структури будуть працювати не на адміністративний апарат, а на всіх 

викладачів і студентів Університету; 

- забезпечу стабільне фінансово-економічне зростання університету за рахунок 

впровадження ефективних процедур наповнення спеціального фонду, а також 

залучення міжнародних і українських фондів, грантів і проектів; 

- забезпечу всі потреби підрозділів університету в комп’ютерній і 

мультімедійній техніці; 

- забезпечу прозорість та відкритість у питаннях руху фінансових потоків 

університету. Буде створено внутрішню систему «Прозоро» з компетентних 

фахівців, які не входять до адміністрації університету для формування висновків 

ефективності здійснення господарських операцій; 

- організую щорічну розробку проекту бюджету університету з залученням 

керівників навчальних і інших структурних підрозділів, відповідних комісій Вченої 

ради Університету; 

- організую колегіальне прийняття управлінських рішень щодо розподілу 

коштів між підрозділами університету; 

- надам навчально-науковим інститутам, факультетам і кафедрам право 

самостійно розпоряджатися заробленими коштами від освітньої, наукової та 

грантової діяльності; 
- створю інвестиційний фонд для підтримки розвитку університету; 

- розроблю стратегію і план системного фінансування поточних та капітальних 

ремонтів будівель університету; 

- організую розбудову повного покриття ПНУ мережею WіFі, як елементу 

концепції "smart University" та можливості студентів і викладачів мати 

безкоштовний доступ до Інтернету, навчальних онлайн сервісів та ресурсів 

електронних бібліотек; 

- забезпечу негайне створення електронної платформи навчальних матеріалів 

(посібників, підручників, статтей тощо) за кожною навчальною дисципліною для 

використання студентами і викладачами в навчальному процесі. Проведу повну 

інвентаризацію паперових носіїв інформації, які наявні в бібліотеці з метою оцінки 

можливості їх використання в навчальному процесі та реорганізую роботу 

бібліотеки в умовах використання студентами комп’ютеризованих та паперових 

навчальних матеріалів; 

- забезпечу отримання безкоштовних ліцензій на програмне забезпечення, 

задіяне у навчальному і виробничому процесі; 
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- забезпечу подальше впровадження програм енергозабезпечення і 

енергозбереження університету та територіально відокремлених структурних 

підрозділів, економії витрат електроенергії, води і тепла; 

- впроваджу усі заходи щодо забезпечення стабільного режиму опалення в 

навчальних аудиторіях і гуртожитках у зимовий період; 

 

 

Буду працювати в системі мобільний і доступний ректор кожному, зробимо 

Університет разом, забезпечимо його розвиток і процвітання  


