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Г А З Е Т А Н А Ц I О Н А Л Ь Н О Г О У Н I В Е Р С И Т Е Т У «З А П О Р I З Ь К А П О Л I Т Е Х Н I К А»

П Е Р Е Д В И Б О Р Ч А П Р О Г РА М А

кандидата на посаду ректора Нацiонального унiверситету «Запорiзька
полiтехнiка» доктора технiчних наук, професора

ОВЧИННИКОВА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА

П Е Р Е Д МО В А

Закон України «Про вищу освiту» передбачає до-
корiннi змiни в дiяльностi як унiверситетiв, так i окре-
мих громадян. Вiдповiдно до цього Закону необхiдно
впровадити в Унiверситетi сучасну культуру управ-
лiння, що поєднає новi методи i принципи освiтнього
менеджменту з академiчними свободами, правами i
колегiальнiстю в ухваленнi найважливiших рiшень.

Подiї, що вiдбуваються в нашiй країнi i суспiльствi,
передбачають новi пiдходи до дiяльностi Унiверситету
та активної державної, громадянської позицiї кожно-
го спiвробiтника. Основними принципами дiяльностi
Унiверситету як академiчної спiльноти мають бути де-
мократизм i гласнiсть, дотримання академiчних сво-
бод, повага й турбота щодо кожного члена колективу
Унiверситету.

Представлена програма розкриває моє бачення по-
дальшого розвитку нашої Полiтехнiки, а її реалiзацiя

можлива в разi участi всiх спiвробiтникiв та студен-
тiв. Щоб вирiшувати проблеми, потрiбно їх усвiдомити,
тiльки тодi ми спроможнi вiдповiсти сучасним викли-
кам. Для того, щоб наш Унiверситет був успiшним,
необхiдно вирiшувати не тiльки повсякденнi задачi, а
створити унiкальну стратегiчну IДЕЮ, в основi якої
– конкурентнi переваги нашої Полiтехнiки у поєднан-
нi з перевагами запорiзького промислового регiону та
самобутньої культури нашого краю.

«Машинка» має стати iнтелектуальним центром –
своєрiдним «хабом» – нових iдей та технологiй! Ме-
та програми: модернiзацiя та розвиток Нацiонального
унiверситету «Запорiзька полiтехнiка» як iнновацiйно-
го, дослiдницького унiверситету нового типу, який має
свої унiкальнi переваги.

Я сподiваюсь на нашу спiвпрацю!

Напрями розвитку нашого унiверситету
Академiчна демократiя

Одним з головних завдань ректора є формування мiсiї унiверситету. Тому пропоную таке її визначення: втiлення
синергетичного пiдходу для формування унiверситету як єдиного органiзму, в якому рiшення завдань кожного є цiллю
усiх. НУ «Запорiзька полiтехнiка» є одним з найстарiших технiчних закладiв вищої освiти України, призначеним для
пiдготовки iнженерних та наукових кадрiв, виховання студентiв на основi загальнолюдських цiнностей. Унiверситет має бути
центром освiти, науки, культури, спорту, здiйснювати освiтнiй процес у поєднаннi з науковими дослiдженнями та розвитком
гармонiйної особистостi.

Для реалiзацiї цих можливостей необхiдно:

пiдвищити роль Вчених рад Унiверситету, iнститутiв та
факультетiв щодо ухвалення рiшень i контролю над їх
виконанням;
створити на сайтi Унiверситету сторiнку для обговорен-
ня нагальних проблем дiяльностi закладу та механiзмiв
їх вирiшення. Розробити чiтку схему «завдання – термiн
виконання – конкретнi вiдповiдальнi – результат»;
сприяти формуванню позитивного iмiджу Унiверситету. В
рейтингу закладiв вищої освiти України ми повиннi увiйти

у двадцятку найкращих;
сприяти формуванню в колективi Унiверситету корпо-
ративної культури з метою стимулювання професiйно-
го зростання та творчого самовдосконалення науково-
педагогiчних кадрiв i спiвробiтникiв. Механiзм кар’єрного
зростання повинен бути прозорим та зрозумiлим;
запровадити зустрiчi ректора з колективом у форматi «пи-
тання – вiдповiдi» двiчi на рiк.

Освiтня дiяльнiсть

Головною складовою дiяльностi Унiверситету є, безумовно, навчальний процес, а основною дiючою ланкою – кафедра. Вiд
квалiфiкованого пiдходу до органiзацiї навчального процесу залежить доля кожного студента.
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Першочерговими завданнями в цьому напрямi є:

формування оновленого перелiку спецiалiзацiй, за якими
вiдбувається пiдготовка в Унiверситетi, з урахуванням тен-
денцiй та змiн у структурi промисловостi України у зв’язку
з iнтеграцiєю до Європейського простору;
посилення iснуючих конкурентних переваг нашого Унiвер-
ситету в освiтньому просторi;
збiльшення пiдтримки у лiцензуваннi та акредитацiї спе-
цiальностей i освiтнiх програм;
створення в Унiверситетi регiонального осередку руху 4.0
– Центр Iндустрiї 4.0;
впровадження дуальної форми органiзацiї навчального про-
цесу;
покращення умов для перепiдготовки та пiдвищення квалi-
фiкацiї працiвникiв промисловостi на комерцiйнiй основi;
збiльшення пiдтримки коледжiв у всiх напрямках спiльної
дiяльностi, зокрема, долучення викладачiв до мiжнародних
проектiв з вiдповiдним фiнансуванням;
створення на базi Унiверситету умов для викладан-
ня фундаментальних та iнформацiйних дисциплiн для
школярiв старших класiв iз залученням професорсько-
викладацького складу;
формування доступного середовища для осiб iз особливими

освiтнiми потребами;
посилення вивчення iноземних мов в Унiверситетi;
створення умов для розширення мобiльностi студентiв
шляхом укладання договорiв з українськими та закордон-
ними закладами вищої освiти;
збiльшення контингенту iноземних студентiв за рахунок
укладання договорiв iз органiзацiями зарубiжжя, якi є за-
мовниками технологiй, продукцiї та проектiв запорiзьких
промислових пiдприємств, проектних та дослiдницьких
iнститутiв;
удосконалення навчання шляхом сучасної технiчної пiдт-
римки та надання викладачам лiцензованого програмного
забезпечення;
забезпечення гарантiй того, що випускники Унiверситету
володiють знаннями i навичками, яких потребує сучасне
суспiльство та свiтовi стандарти якостi освiти;
активне залучення студентiв до участi в органiзацiї нав-
чального процесу, наукових дослiджень та соцiальних про-
ектiв;
адаптацiя профорiєнтацiйної роботи до сучасних умов за
рахунок розширення рекламної дiяльностi в соцiальних
мережах для всiх кафедр рiвноправно та прозоро.

Наукова дiяльнiсть

З кожним роком Мiнiстерство освiти та науки України пiдвищує вимоги до наукової дiяльностi у закладах вищої освiти.
Аналогiчно до свiтових практик, Унiверситет має бути центром наукових компетенцiй, iнновацiйних технологiй, що особливо
важливо для нашого промислового регiону, де знаходяться унiкальнi високотехнологiчнi виробництва. Необхiдно внести
принциповi змiни в стратегiю розвитку НУ «Запорiзька полiтехнiка» для його становлення як одного iз лiдерiв української
науки в напряму iнновацiйних розробок для технiчної, економiчної, гуманiтарної галузей та спорту. Саме об’єднання всiх
напрямiв пiдготовки студентiв в єдиний комплекс, єдиний механiзм для досягнення спiльної мети унiверситету або реалiзацiї
мiсiї унiверситету. Використовувати нетиповi пiдходи для фiнансування стратегiчної iдеї та програмних завдань.

Для реалiзацiї цiлей Програми у науковому напрямку необхiдно:

створити спiльний iнтерактивний простiр для спiвробiтни-
кiв i студентiв за прикладом унiверситету – технополiсу;
створити технопарки за участi спiвробiтникiв рiзнопро-
фiльних кафедр, зокрема, долучити кафедри не тiльки
технiчних, але й економiчних та гуманiтарних спецiально-
стей. Для фiнансування залучити iнвесторiв;
розширити наукове та матерiально-технiчне спiвробiтниц-
тво мiж Унiверситетом та iнститутами НАН України, галу-
зевими академiями, провiдними унiверситетами України
та Європи з метою iнтенсифiкацiї фундаментальних i при-
кладних дослiджень;
забезпечити адресну фiнансову пiдтримку наукової дiяль-
ностi;
вiдкрити Центри колективного користування науковим об-
ладнанням;
розробити прозорий та життєдiєвий механiзм надання по-
слуг малому бiзнесу кафедрами, науковими центрами та
спецiалiзованими лабораторiями;
розробити системну програму оновлення науково-
дослiдницького обладнання;
сприяти дiяльностi науковцiв у якостi експертiв в iнших
мiнiстерствах;

пiдняти рiвень iснуючих фахових видань Унiверситету,
розширити їх кiлькiсть;
суттєво вдосконалити механiзм компенсацiї витрат за пуб-
лiкацiю результатiв дослiджень у виданнях, що пiдвищу-
ють науковий рейтинг Унiверситету;
виплачувати одноразовi премiї за вiдкриття наукових шкiл,
пiдвищення мiжнародного рейтингу науковцiв (iндексу Гiр-
ша, квартиля), органiзацiю та проведення мiжнародних
конференцiй;
суттєво активiзувати рекламну та iнформацiйну пiдтримку
наукових розробок;
сприяти долученню студентiв та спiвробiтникiв коледжiв
до грантiв та iнших наукових робiт унiверситету;
сформувати новi й удосконалити роботу чинних спецiалi-
зованих рад, пiдвищити органiзацiйну та матерiально-
технiчну пiдтримку їх дiяльностi;
забезпечити захист iнтелектуального потенцiалу Унiвер-
ситету шляхом постiйного монiторингу за об’єктами iнте-
лектуальної власностi, їх своєчасне виявлення й належне
оформлення;
сприяти розвитку умов дотримання академiчної доброчес-
ностi.

Управлiння та фiнанси

Стратегiчною цiллю фiнансового розвитку є забезпечення рiвня фiнансування, пiдвищення рiвня доходiв всiх спiвробiтникiв
Унiверситету. Досягнення поставленої цiлi можливо лише за умов посилення управлiнської ланки.

Основнi завдання у цьому напрямi:

забезпечити стабiльний фiнансово-економiчний стан
Унiверситету, розвиток системи багатоканального фiнансу-
вання i збiльшити його, насамперед, за рахунок позабюд-
жетних коштiв, а також мiжнародних грантiв, проектiв
та iнвестицiйних програм Розширення джерел надання
платних послуг згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украї-

ни №796 вiд 27 серпня 2010 року та п.4.4 Статуту НУ
«Запорiзька полiтехнiка»;
пiдвищити рацiональнiсть i прозорiсть використання усiх
унiверситетських коштiв; забезпечити громадський кон-
троль за ефективнiстю i якiстю виконання статей бюджету
Унiверситету;
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удосконалити нормативну базу Унiверситету для реалiзацiї
iнвестицiйних програм. Налагодити спiвпрацю з консульсь-
кими установами iнших країн;
розробити та впровадити систему вiдчутних матерiаль-
них стимулiв для викладачiв i спiвробiтникiв, якi роблять
значний вклад у рейтинговi показники Унiверситету. Пре-
мiї повиннi виплачуватися за досягнення, а не тiльки за
посади;
забезпечити прозорий розрахунок навчального наванта-
ження викладачiв;
посилити фiнансову пiдтримку кафедр, якi тимчасово ма-
ють не чисельний контингент студентiв, що дозволить
зменшити вплив кон’юнктурних коливань ринку освiтнiх

послуг;
збiльшити матерiальну мотивацiю спiвробiтникiв, якi от-
римують мiнiмальну заробiтну плату;
створити комiсiї Вченої ради з основних питань дiяльнос-
тi Унiверситету. Рiшення Вченої ради повиннi готуватися
комiсiями, а не тiльки адмiнiстрацiєю Унiверситету;
забезпечити чiтке виконання керiвних документiв Унiвер-
ситету у встановленi термiни;
сформувати в Унiверситетi зрозумiлу та обґрунтовану кад-
рову полiтику на засадах виховання власних кадрiв;
пiдвищити вiдповiдальнiсть посадових осiб за результати
своєї дiяльностi.

Iнфраструктура та соцiальна сфера:

Для кожного спiвробiтника та студента Унiверситет має гарантувати правовий та соцiальний захист. Унiверситет повинен
бути безпечним та комфортним, а його зовнiшнiй вигляд та iнфраструктура – приваблювати абiтурiєнтiв та студентiв.

Основнi завдання у цьому напрямi:

пiдвищити стандарти проживання в унiверситетських гур-
тожитках;
запровадити для спiвробiтникiв програму фiнансового
безвiдсоткового кредитування для вирiшення iснуючих
особистих проблем;
за потреби, забезпечити спiвробiтникiв унiверситету жит-
лом, у тому числi з можливiстю придбання його у влас-
нiсть;
створити iнститут волонтерства та забезпечити його все-
бiчну пiдтримку;
полiпшити умови для осiб з особливими потребами;
укласти договори з медичними установами для сучасного

медичного обслуговування спiвробiтникiв, для чого сприя-
ти пiльговому медичному страхуванню;
забезпечити сучасну санiтарну обробку примiщень;
суттєво знизити аварiйнiсть систем життєзабезпечення
Унiверситету;
провести реконструкцiю iснуючих та будiвництво нових
спортивних об’єктiв, бази вiдпочинку, зон вiдпочинку, сто-
янок для автомобiлiв;
реалiзувати об’єднання усiх iнфраструктурних об’єктiв в
єдиний iнтерактивний простiр для формування унiверсите-
ту нового типу з унiкальним взiрцем сучасної «Машинки».

Ми разом повиннi вiдродити атмосферу поваги до викладача Унiверситету, у якому кожен iз нас буде пишатися тим, що вiн
є частиною великої родини «МАШИНКИ»!!!

Бiографiчна довiдка

Народився у 1976 роцi. 1994 – закiнчив середню школу.
1999 – здобув вищу освiту: iнженер-механiк за фахом «Облад-
нання та технологiї зварювального виробництва» (Запорiзь-
кий державний технiчний унiверситет, диплом з вiдзнакою);
економiст за фахом «Фiнанси» (Запорiзька державна iнже-
нерна академiя).

Здобуття наукових ступенiв

2004 – кандидат технiчних наук за спецiальнiстю «Матерiа-
лознавство». 2013 – доктор технiчних наук за спецiальнiстю
«Матерiалознавство».

Науковий досвiд

Спецiалiзацiя кандидатської дисертацiї – ресурсозберiгаючi
технологiї та розробка нових спецiальних матерiалiв i сплавiв
металiв; докторської – розробка технологiй отримання прин-
ципово нових субмiкрокристалiчних титанових сплавiв для
авiацiйної технiки найновiтнiших поколiнь. Автор понад 200
наукових робiт, монографiй, патентiв i авторських свiдоцтв
у галузi виробництва та використання титану. Розбудовує
наукову школу. Пiд його керiвництвом вже захищено 5 кан-
дидатських дисертацiї, готуються до захисту ще 2 докторськi
та 3 кандидатськi дисертацiйнi роботи. Iнiцiатор першої в
Українi мiжнародної конференцiї «Титан. Виробництво та
використання» у 2008 роцi; по теперiшнiй час – голова оргко-
мiтету цiєї, а також низки iнших регулярних всеукраїнських
конференцiй i семiнарiв.

Трудовий шлях:

з 1999 по 2004 – викладач кафедри «Технологiя металiв»
Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету;

з 2004 – доцент кафедри «Механiка» Запорiзького нацiо-
нального технiчного унiверситету;
з 2008 i по теперiшнiй час – директор науково-дослiдного
центру «Титан – Запорiжжя» Нацiонального унiверситету
«Запорiзька полiтехнiка»;
з 2013 р. – професор кафедр «Механiка» i «Технологiї авiа-
цiйного двигунобудування»;
з 2015 i по теперiшнiй час – завiдувач кафедри «Обладнан-
ня та технологiї зварювального виробництва» Нацiонально-
го унiверситету «Запорiзька полiтехнiка».

Експертна робота:

член дiючої Технiчної комiсiї iз стандартизацiї Держспо-
живстандарту України;
заступник голови секцiї «Машинобудування» Мiнiстерства
освiти i науки України;
член редакцiйних колегiй двох спецiалiзованих наукових
журналiв НАН України та МОН України;
експерт з титану та цирконiю ПАТ «Iнститут титану».

Зв’язки з науковими та виробничими органiзацiями

Встановленi та пiдтримуються тiснi науковi, виробничi та
фiнансовi зв’язки з низкою пiдроздiлiв Академiї наук Украї-
ни, великими i середнiми пiдприємствами України, а також
закордонними партнерами.

Професiйний та iнший досвiд

Виробничий досвiд:

заступник головного металурга з наукової роботи на АТ
«Мотор Сiч» у 2017 р.;
радник з науки директора ПАТ «Iнститут титану».

Досвiд створення нових iнновацiйних проектiв:
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реалiзоване в умовах України виробництво сферичних та
несферичних порошкiв титанових, цирконiєвих, нiкелевих
та iнших сплавiв для 3D-принтерiв;
розробка iмпортозамiнної технологiї отримання лопаток
газотурбiнних двигунiв для безпiлотних апаратiв;
отримання в умовах України авiацiйних жаромiцних iнтер-
металiдних сплавiв четвертого поколiння;
реалiзацiя виробництва медичних iмплантатiв з вiтчизня-
них матерiалiв за технологiєю 3D-принтiнга.

розробка нових технологiй i матерiалiв для металургiйних
та машинобудiвних пiдприємств, а також конструкторсь-
ких органiзацiй;
проектування i органiзацiя високотехнологiчних вироб-
ництв, у тому числi, на базi iснуючих пiдприємств.
впровадження новiтнiх розробок на пiдприємствах Ки-
тайської Народної Республiки, Республiки Казахстан, Рес-
публiки Iндiя, Австрiйської Республiки, Соцiалiстичної
Республiки В’єтнам, Республiки Корея та iнших.
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