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кандидата на посаду ректора Нацiонального унiверситету «Запорiзька
полiтехнiка», проректора з науково-педагогiчної роботи та гуманiтарних
питань, професора кафедри «Фiзичне матерiалознавство» НУ «Запорiзька
полiтехнiка»
ГРЕШТИ ВIКТОРА ЛЕОНIДОВИЧА

ПЕРЕДМОВА

Нацiональний унiверситет «Запорiзька полiтехнiка»
(НУ «Запорiзька полiтехнiка») є багатопрофiльним закладом вищої освiти, який забезпечує пiдготовку висококвалiфiкованих кадрiв, на високому науковому рiвнi
виконує актуальнi для держави i регiону дослiдження, робить вагомий внесок в становлення та розвиток
нацiональної системи освiти i науки, розбудову нацiональної промисловостi та економiки, формування нових поколiнь української iнтелектуальної та iнженерної
елiти.
Збереження та розвиток академiчних традицiй славетної «Машинки» потребують мобiлiзацiї зусиль всього колективу та активного, професiйного менеджменту, здатного ставити i вирiшувати стратегiчнi завдання, спрямованi на пiдвищення якостi та престижностi

вищої освiти i досягнення високих показникiв ефективностi дiяльностi унiверситету. Програма розкриває
бачення розвитку нашого унiверситету, а її реалiзацiя, безумовно, неможлива без конструктивної участi
професорсько-викладацького складу, спiвробiтникiв та
студентiв НУ «Запорiзька полiтехнiка», активної допомоги випускникiв, роботодавцiв, органiв державної
влади та мiсцевого самоврядування. Всi разом ми створимо мотивоване, комфортне освiтнє середовище, що
буде привабливим для кожного працiвника та студента
Запорiзької полiтехнiки, задля формування репутацiї
унiверситету як сучасного, конкурентоспроможного
закладу вищої освiти, здатного розв’язувати складнi
задачi та вiдповiдати на виклики майбутнього.

Для цього спiльними зусиллями пропонується досягти таких стратегiчних цiлей:
У сферi освiтньої дiяльностi:
Створення сучасного освiтнього середовища, що об’єднує
мотивованих здобувачiв, викладачiв та адмiнiстрацiю на
основi спiльних цiлей, та ефективно поєднує традицiйнi i
цифровi технологiї та iнструменти освiтньої дiяльностi.
Створення ефективної системи внутрiшнього забезпечення якостi вищої освiти, яка враховуватиме потреби ринку
працi до працiвникiв вiдповiдних квалiфiкацiй, реалiзацiю студентоцентрованого пiдходу до органiзацiї освiтнього процесу, забезпечення якостi формування контингенту
студентiв, якiснi освiтнi програми, об’єктивне оцiнювання
результатiв навчання.
Запровадження та ефективне використання нових форм i
технологiй здобуття освiти – дуальної, дистанцiйної, змiшаної, проєктно- та дослiдно-орiєнтованого навчання тощо,
iнтеграцiя результатiв дослiджень та iнновацiй до освiтнiх
програм.
Запровадження перспективних мiждисциплiнарних освiтнiх програм пiдготовки фахiвцiв з вищою освiтою, конкурентоспроможних на ринку працi, освiтнiх програм, що
передбачають можливiсть отримання здобувачами освiти
актуальних для регiону професiйних квалiфiкацiй, iнтегрованих освiтнiх програм, що передбачають отримання
квалiфiкацiї молодшого бакалавра в межах галузi знань
або групи спорiднених спецiальностей, програм «мiкрокре-

дитiв».
Iнтеграцiя вiдкритих освiтнiх та наукових ресурсiв провiдних унiверситетiв України та свiту до освiтнiх програм
унiверситету.
Розширення спектру програм неформальної освiти, а саме: у сферi STEM-освiти, позашкiльної освiти, формування пiдприємницьких компетентностей, перепiдготовки
та пiдвищення квалiфiкацiї за регiональним замовленням
фахiвцiв з iнженерно-технiчних, економiчних, педагогiчних, гуманiтарних спецiальностей/професiй для потреб
регiону.
Постiйне оновлення змiсту освiти вiдповiдно до нових досягнень науки та вимог ринку працi, формування необхiдних загальних, спецiальних, громадянських i професiйних компетентностей, що базуються на фундаментальнiй
науковiй пiдготовцi i передбачають: критичне мислення;
iнженерне, економiчне та алгоритмiчне мислення; правову грамотнiсть; навички оброблення iнформацiї й аналiзу
даних; здатнiсть використовувати сучаснi цифровi технологiї; креативнiсть та iнновацiйнiсть; навички професiйної
комунiкацiї у глобалiзованому свiтi.
Створення дитячо-юнацького унiверситету «Запорiзька
полiтехнiка», що здiйснюватиме пiдготовку школярiв за
програмами STEM-освiти з метою популяризацiї професiй
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iнженера, IТ-фахiвця, науковця.
Забезпечення можливостi зарахування кредитiв i результатiв навчання здобувачiв освiти та спiвробiтникiв унiверситету, отриманих пiд час академiчної мобiльностi, а також
шляхом здобуття неформальної та iнформальної освiти, як
кредитiв i результатiв навчання за освiтнiми програмами
вищої освiти (зокрема, вибiркової частини цих програм) та
результатiв пiдвищення квалiфiкацiї.
Створення конкурентоспроможних дистанцiйних курсiв та
програм, якi можуть пропонуватися як студентам i спiв-
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робiтникам унiверситету, так i зовнiшнiм здобувачам.
Збiльшення контингенту iноземних студентiв.
Сприяння впровадженню в освiтнiй процес англомовних
програм пiдготовки здобувачiв вищої освiти.
Всебiчний розвиток надання освiтнiх послуг англiйською
мовою. Встановлення задiяним у проєктi викладачам заохочувальних персональних надбавок, безкоштовне пiдвищення рiвня володiння англiйською мовою i отримання
вiдповiдних сертифiкатiв.

У сферi наукової та iнновацiйної дiяльностi:
Формування навчально-науково-виробничих кластерiв з
метою використання знань та фахових можливостей
науково-педагогiчних працiвникiв для вирiшення реальних
виробничих завдань, реалiзацiї наукових та прикладних
проєктiв у провiдних галузях економiки та виробництва.
Збереження i подальший розвиток наукових шкiл унiверситету.
Збiльшення обсягу та якостi фундаментальних i прикладних дослiджень з прiоритетних напрямкiв на основi розширення обсягiв фiнансування через участь у конкурсах
МОН, Нацiонального фонду дослiджень України, мiжнародних грантах, пряму взаємодiю з потенцiйними замовниками науково-технiчної продукцiї та науково-технiчних
послуг, пряму або за допомогою МОН взаємодiю з головними розпорядниками бюджетних коштiв.
Переоснащення дослiдницьких лабораторiй сучасним обладнанням та забезпечення доступу до сучасного наукового обладнання через центри колективного користування
та партнерство з українськими та зарубiжними закладами
вищої освiти, науковими установами i пiдприємствами.
Захист та ефективне використання iнтелектуальної власностi та створення умов i стимулiв для трансферу технологiй,
iнновацiйного розвитку i комерцiалiзацiї результатiв дослiджень.
Забезпечення наукової мобiльностi науково-педагогiчних
i наукових працiвникiв, докторантiв, аспiрантiв i студен-

тiв, фiнансування закордонних вiдряджень на мiжнароднi
конгреси, конференцiї, виставки.
Пiдвищення наукового рiвня i рейтингу унiверситетських
наукових видань та їх реєстрацiя/iндексацiя в мiжнародних бiблiографiчних базах Scopus та/або Web of Science.
Премiювання та компенсацiя фiнансових витрат науковопедагогiчним i науковим працiвникам, науковi результати
яких опублiковано у виданнях, що iндексуються в бiблiографiчних базах Scopus та Web of Science та мають високий
iндекс Гiрша.
Популяризацiя унiверситетських наукових та iнновацiйних
розробок шляхом участi у виставках, форумах, виготовлення рекламної продукцiї тощо.
Iнтеграцiя наукових дослiджень та iнновацiй у навчальнi
плани i освiтнi програми другого i третього рiвнiв пiдготовки.
Збiльшення показникiв наукової дiяльностi унiверситету в
обсязi надходжень до спецiального фонду за результатами
наукових та науково-технiчних робiт за проєктами мiжнародного спiвробiтництва, наукових i науково-технiчних
робiт за господарськими договорами, наданням наукових
послуг.
Створення комфортних умов для функцiонування товариств молодих учених, аспiрантiв, докторантiв, запровадження спецiальних програм пiдтримки молодих учених.

У сферi управлiння:
Створення ефективної управлiнської структури унiверситету, яка передбачатиме чiткий розподiл управлiнських
повноважень та вiдповiдальностi, прозорiсть прийняття рiшень i залучення до їх розробки представникiв учасникiв
освiтнього процесу, колегiальне прийняття стратегiчних
рiшень на засiданнях конференцiї трудового колективу та
Вченої ради.
Створення ефективної, прозорої системи довгострокового
стратегiчного фiнансового планування i фiнансової звiтностi з постiйним детальним вивченням показникiв економiчної ефективностi та пошуком дiєвих шляхiв i механiзмiв
щодо її покращення.
Впровадження єдиної електронної iнформацiйної системи
внутрiшнього документообiгу i звiтної документацiї для
зменшення забюрократизованостi та пiдвищення ефективностi управлiння дiяльнiстю унiверситету.
Створення ефективної та вiльної вiд бюрократизму системи

управлiння науково-дослiдною та iнновацiйною дiяльнiстю
в унiверситетi, яка забезпечить комфортнi та стимулюючi
умови працi для науковцiв, винахiдникiв, новаторiв.
Забезпечення активних контактiв з роботодавцями, спiлкою промисловцiв та пiдприємцiв для покращення якостi
навчання та реального працевлаштування, що сприятиме
популяризацiї спецiальностей унiверситету та зростанню
фiнансово-економiчних показникiв.
Забезпечення пiдтримки та надання фахової партнерської допомоги вiдокремленим структурним пiдроздiламколеджам у їх освiтнiй, науковiй i iнших видах дiяльностi.
Запровадження iнтегрованих освiтнiх програм, що передбачають отримання квалiфiкацiї молодшого бакалавра в
межах галузi знань або групи спорiднених спецiальностей
та продовження здобуття освiтнього ступеня «бакалавр»
за однiєю зi спецiальностей вiдповiдної галузi (групи спецiальностей).

В соцiальнiй сферi:
Зниження обсягiв аудиторного навантаження викладачiв
при збереженнi чисельностi посад НПП вiдповiдно до контингенту студентiв через оптимiзацiю структури освiтнiх
програм та навчальних планiв.
Ефективна полiтика збереження та нарощування конкурентоспроможного кадрового потенцiалу НУ «Запорiзька
полiтехнiка» за рахунок розвитку лабораторної i дослiдницької баз унiверситету, пiдвищення професiйного рiвня
професорсько-викладацького складу шляхом стажування

в Українi, у провiдних унiверситетах промисловостi свiту,
наукових iнститутах НАН, пiдприємствах за рахунок коштiв унiверситету.
Впровадження механiзмiв стимулювання викладачiв у
кар’єрному зростаннi, стимулювання якiсного викладання,
проведення дослiджень та їх використання в освiтньому
процесi.
Забезпечення належних умов для подальшого розвитку студмiстечка, покращення благоустрою та озеленення
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унiверситету.
Забезпечення безкоштовного користування послугами
спортивного комплексу для спiвробiтникiв i студентiв
унiверситету.
Вдосконалення системи рейтингового оцiнювання науковопедагогiчних працiвникiв iз встановленням заохочувальних надбавок для викладачiв, якi зробили вагомий внесок у
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розвиток унiверситету, досягли визначних успiхiв в освiтнiй, науковiй та громадськiй дiяльностi.
Забезпечення щорiчного придбання/оренди житла для
викладачiв та спiвробiтникiв унiверситету, якi досягли
визначних успiхiв та зробили вагомий внесок у пiдвищення позитивного iмiджу унiверситету.

У сферi розвитку студентського самоврядування та пiдтримки студентства:
Залучення органiв студентського самоврядування та профспiлкового комiтету студентiв унiверситету до управлiння
i прийняття рiшень.
Розширення перелiку iменних стипендiй, премiй та iнших
форм заохочення студентiв i аспiрантiв за вагомi досягнення в навчаннi й науковiй дiяльностi.
Органiзацiя тренiнгiв для студентiв з питань грантової
i проєктної дiяльностi та залучення до спiльної участi у
грантових проєктах.
Фiнансування наукової дiяльностi та студентських iнiцiатив з популяризацiї та пiдвищення iмiджу унiверситету.
Створення дiєвого механiзму залучення студентiв до оцiнювання якостi освiти та формування системи внутрiшнього
забезпечення якостi освiти.

Збiльшення можливостей для академiчної мобiльностi студентiв.
Формування широкого перелiку дисциплiн вiльного вибору
студентiв з урахуванням потреб студентiв та ринку працi.
Пiдтримка дiяльностi студентських наукових гурткiв, професiйних товариств та органiзацiй.
Пiдвищення стандартiв проживання в студентських гуртожитках, перетворення гуртожиткiв на повноцiннi кампуси
унiверситету.
Забезпечення сприятливих умов для навчання студентiв з
обмеженими можливостями.
Створення умов для органiзацiї, фiнансової пiдтримки спортивної дiяльностi та проведення традицiйних конкурсiв i
фестивалiв.

У сферi фiнансового забезпечення:
Стабiльне фiнансово-економiчне зростання унiверситету
за рахунок збiльшення державного та регiонального замовлення, взаємодiї з бiзнесом, а також залучення фiнансування вiд мiжнародних i українських фондiв, отримання
грантiв i реалiзацiї прикладних проєктiв.
Ефективна участь у розробцi та вдосконаленнi механiзмiв формування регiонального замовлення на пiдготовку
фахiвцiв, науковi та прикладнi дослiдження i розробки.
Створення унiверситетського фонду для фiнансування iнновацiйних освiтнiх програм, науково-дослiдних i дослiдноконструкторських робiт, якi виконуються за iнiцiативою

науковцiв унiверситету.
Забезпечення прозоростi та вiдкритостi фiнансових потокiв
унiверситету.
Залучення керiвникiв структурних пiдроздiлiв до розробки
проєкту бюджету унiверситету.
Надання iнститутам, факультетам i кафедрам права розпоряджатися заробленими коштами вiд освiтньої, наукової
та грантової дiяльностi.
Створення iнвестицiйного фонду для пiдтримки розвитку
унiверситету.

У сферi розвитку iнфраструктури:
Реалiзацiя проєкту «Розумний унiверситет», що передбачатиме застосування технологiй штучного iнтелекту, 5G
та iнших сучасних технологiй в органiзацiї освiтнього процесу, в оцiнюваннi результатiв навчання та в управлiннi
унiверситетом. Створення системи контролю споживання електроенергiї та iнших ресурсiв на основi технологiй
Iнтернету речей, впровадження автоматизованої системи
управлiння освiтнiм процесом.
Створення сучасного дата-центру, нових каналiв зв’язку
для використання цифрових освiтнiх i наукових ресурсiв
та iнструментiв.
Iнформатизацiя бiблiотечних послуг, забезпечення доступу до якiсних нацiональних та глобальних iнформацiйних
ресурсiв.
Забезпечення всiх потреб пiдроздiлiв унiверситету в
комп’ютернiй i мультимедiйнiй технiцi, лiцензiйному програмному забезпеченнi.
Створення механiзму системного фiнансування поточних
та капiтальних ремонтiв будiвель унiверситету, реалiзацiя
програм енергозбереження унiверситету та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв-коледжiв, економiї витрат
електроенергiї, води i тепла.
Ремонт другого навчального корпусу, дахiв, навчальних
аудиторiй i гуртожиткiв.
Пiдвищення рiвня присутностi унiверситету в Iнтернетпросторi, постiйний розвиток та удосконалення веб-сайту,
репозитарiю та електронної бiблiотеки.
Об’єднання спiльно з iншими закладами вищої освiти iнформацiйних ресурсiв унiверситетських бiблiотек регiону
та створення регiонального iнформацiйного бiблiотечного

простору.
Ефективне подання в Iнтернет-просторi iнформацiї про
освiтню, наукову та iншу дiяльнiсть унiверситету, iстотне
пiдвищення позицiй унiверситету в рейтингу Webometrix
та iнших подiбних оцiнках присутностi в Iнтернетпросторi.
Створення робочих мiсць для здобувачiв дуальної форми
шляхом їх залучення до виконання проєктiв, що виконує унiверситет, а також асоцiйованi з унiверситетом малi
фiрми/пiдприємства.
Вiдновлення i розвиток лабораторної бази кафедр унiверситету.
Органiзацiя роботи медичного пункту в унiверситетi з метою надання медичних послуг спiвробiтникам i студентам
та проведення щорiчного профiлактичного огляду, за бажанням працiвникiв, на договiрних умовах.
Забезпечення повного покриття НУ «Запорiзька полiтехнiка» мережею Wi-Fi для безкоштовного доступу до Iнтернету, освiтнiх онлайн сервiсiв та ресурсiв електронних
бiблiотек студентiв та викладачiв.
Забезпечення стабiльного режиму опалення в навчальних
аудиторiях i гуртожитках у зимовий перiод.
Забезпечення ефективної роботи буфетiв, кафетерiїв, столових задля здорового харчування студентiв, залучення
органiв студентського самоврядування для удосконалення
їх роботи.
Оновлення примiщень спортивного комплексу, обладнання
та пiдтримка дiяльностi спортивно-оздоровчих пiдроздiлiв,
секцiй та гурткiв.
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У сферi розвитку партнерства з органами державної влади i мiсцевого самоврядування, бiзнесом та громадськiстю:
Посилення спiвпрацi з провiдними пiдприємствами та установами регiону щодо пiдвищення якостi освiти, працевлаштування випускникiв, прикладних проєктiв, реалiзацiї
дуальної форми здобуття освiти.
Iнтеграцiя унiверситету до регiональних екосистем та кластерiв Iндустрiї 4.0.
Участь представникiв унiверситету у робочих i дорадчих
органах державної влади i мiсцевого самоврядування.
Створення у спiвпрацi з бiзнесом науково-промислового
парку та iнжинiрингової школи iз залученням талановитих студентiв, здатних до розробки та реалiзацiї start-up
проєктiв.

Створення вiдкритих освiтнiх та наукових iнтернетресурсiв, спрямованих на аналiтичну пiдтримку розвитку
регiону та окремих галузей економiки, з яких регiон посiдає провiднi позицiї в Українi.
Участь у створеннi та дiяльностi Асоцiацiї закладiв вищої
освiти, Спiлки ректорiв вищих навчальних закладiв України, Української асоцiацiї студентiв, iнших громадських
об’єднань вищої освiти.
Активiзацiя системної iнформацiйної роботи з висвiтлення
досягнень унiверситету на усiх електронних платформах
та розширення iмiджевої рекламної дiяльностi.

У сферi мiжнародного спiвробiтництва та iнтеграцiї унiверситету до свiтового освiтньо-наукового i культурного просторiв:
Розширення мiжнародного спiвробiтництва з iноземними
освiтнiми та науковими установами, пiдприємствами, громадськими органiзацiями тощо. Сприяння участi у мiжнародних освiтнiх, наукових, соцiальних, економiчних та
iнших проєктах та заходах.
Вступ до Європейської асоцiацiї унiверситетiв.
Збiльшення чисельностi iноземних студентiв, аспiрантiв та
здобувачiв освiти.
Розширення участi здобувачiв освiти, академiчного та адмiнiстративного персоналу у програмах академiчної мобiльностi та обмiну.
Вивчення досвiду зарубiжних партнерiв стосовно модернiзацiї системи освiти, зокрема навчання протягом життя,
спiвпрацi iз суспiльством та бiзнесом.
Розширення участi унiверситету в мiжнародних наукових
та освiтнiх програмах, дво- та багатостороннiх проєктах iз
зарубiжними закладами вищої освiти, науковими та iншими установами.
Забезпечення належного фiнансування закордонних вiд-

ряджень провiдних учених унiверситету для участi у мiжнародних конференцiях, конгресах, симпозiумах тощо.
Створення спiльних мiжнародних навчальних i дослiдницьких структур з провiдними унiверситетами i компанiями
свiту.
Створення системи планомiрного стажування науковопедагогiчних, педагогiчних та наукових працiвникiв унiверситету i вiдокремлених структурних пiдроздiлiв за кордоном.
Запровадження програм спiльних дипломiв з iноземними
партнерами.
Створення умов для залучення до освiтньої i наукової роботи та стажування в унiверситетi провiдних закордонних
учених, а також для залучення висококвалiфiкованих iноземних фахiвцiв для читання лекцiй в НУ «Запорiзька
полiтехнiка».
Пiдвищення позицiй унiверситету у мiжнародних унiверситетських рейтингах.

Реалiзацiя моєї програми потребує пiдтримки i злагодженої роботи всього колективу та студентства.
Разом ми зможемо розвинути академiчнi традицiї нашого славетного унiверситету та досягти стратегiчних цiлей з
пiдготовки нових поколiнь iнтелектуальної елiти для запорiзького регiону та України.
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