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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» першого проректора, Заслуженого працiвника освiти України,

доцента

ГУГНIНА ЕДУАРДА АНАТОЛIЙОВИЧА

Шл я х в i д н а у к о в ц я д о у п р а в л i н ц я

Народився 18 лютого 1975 р. в м. Запорiжжi. Український
соцiолог, педагог, громадський та полiтичний дiяч. З 1992 по
1997 рр. навчався на юридичному факультетi Запорiзького
державного унiверситету. У 1997 роцi закiнчив Запорiзький
державний унiверситет за спецiальнiстю «правознавство» та
отримав квалiфiкацiя «юрист». В 1998-2001 рр. навчався в
аспiрантурi Київського нацiонального унiверситету iменi Та-
раса Шевченка, дослiджуючи особливостi формування та
функцiонування полiтичного простору сучасної України. З
2001 року почав викладацьку та наукову дiяльнiсть в За-
порiзькому нацiональному унiверситетi, де пропрацював до
2015 року, займаючи посади викладача, старшого викладача,
доцента кафедри соцiологiї, заступника декана факультету
соцiологiї та управлiння з наукової роботи.

З 2004 року очолив наукову проблемну дослiдну групу в
Запорiзькому нацiональному унiверситетi з питань дослiд-
ження топологiчних характеристик полiтичного та електо-
рального полiв України. На той час, це була перша та єдина
наукова школа з даного напряму в Українi. Члени групи 3
рази були переможцями Всеукраїнської олiмпiади, 5 разiв
перемагали на Всеукраїнському конкурсi наукових робiт, 7
разiв виборювали перемогу в Обласному конкурсi наукових
робiт.

Науковий ступiнь кандидата соцiологiчних наук здобув у
2007 р., на високому фаховому рiвнi захистивши дисертацiю
«Топологiчнi особливостi електорального простору України»
за спецiальнiстю 22.00.04 «Спецiальнi та галузевi соцiологiї».
У 2011 роцi отримав вчене звання – доцент кафедри соцiологiї.
За вагомий внесок у розвиток освiтнього простору Запорiзь-
кої областi в 2015 роцi отримав почесне звання «Заслужений
працiвник освiти». З 2008 року є спiвголовою Запорiзького
вiддiлення Соцiологiчної асоцiацiї України та членом Прав-
лiння Запорiзької обласної органiзацiї Товариства «Знання
України». З 2011 року – член Правлiння Соцiологiчної асоцiа-
цiї України. За вагомий внесок у популяризацiю соцiологiчної
науки та гуманiтарних знань в 2009 роцi був нагороджений
«Золотою зiркою» Товариства «Знання України».

Має понад 80 наукових публiкацiй, з них: один пiдручник
та науковий посiбник з грифом МОН України, 35 статей у
фахових наукових виданнях України. Є спiвавтором єдиного
в Українi Енциклопедичного словника з соцiологiї полiти-
ки. Член редакцiйної колегiї двох Мiжнародних наукових
журналiв: Мiжнародного наукового журналу «Влада. Люди-
на. Закон» та Мiжнародного наукового видання «Соцiальна
перспектива i регiональний розвиток».

У лютому 2018 року нагороджений медаллю «Григорiя
Сковороди» Нацiональної Академiї педагогiчних наук України.
З березня 2015 року по вересень 2019 року працював заступ-
ником голови Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї,
координував питання гуманiтарної сфери: соцiального за-
хисту населення, освiти i науки, охорони здоров’я, дiтей,
молодi, фiзичної культури та спорту, культури, туризму, на-
цiональностей та релiгiй, внутрiшньої полiтики та зв’язкiв з
громадськiстю, преси та iнформацiї.

Активно пiдтримує пiлотний для України науково-
педагогiчний експеримент «Розвиток iнклюзивного середови-
ща у Запорiзькiй областi», який реалiзується в областi з 2016
року. У 2012-2014 роках приймав активну участь у розробцi
та прийняттi Закону України «Про вищу освiту».

У 2019 роцi за вагомий особистий внесок у забезпечення
соцiально-економiчного розвитку Запорiзької областi, бага-
торiчну сумлiнну працю та високий професiоналiзм нагород-
жений Почесною грамотою Кабiнету Мiнiстрiв України.

Активно займається громадською дiяльнiстю в рiзних га-
лузях суспiльного життя. З 2016 року є Вiце-Президентом,
членом Президiуму та членом Виконкому Запорiзького об-
ласного вiддiлення Асоцiацiї Футболу України. Рiшенням
Президiї Федерацiї Футболу України вiд 11.01.2017 року на-
городжений медаллю «За заслуги».

У 2017 роцi отримав Подяку Нацiонального Олiмпiйського
комiтету України «За особистий внесок у розвиток олiмпiйсь-
кого руху».

У 2019 роцi нагороджений Почесною грамотою Нацiональ-
ної спiлки письменникiв України. Депутат Запорiзької облас-
ної ради VII скликання. Голова депутатської фракцiї.

У 2020 роцi нагороджений Орденом «За заслуги перед
Запорiзьким краєм» III ступiня.

З жовтня 2019 року по липень 2020 року займав посаду
проректора з науково-методичної роботи та гуманiтарних
питань Нацiонального унiверситету «Запорiзька полiтехнiка».
З липня 2020 р. i до теперiшнього часу працює на посадi
першого проректора НУ «Запорiзька полiтехнiка».

В 2020 роцi отримав Грамоту Верховної ради України «За
заслуги перед Українським народом».

Таким чином, за 28 рокiв загального стажу роботи та
17 – державної служби, Гугнiн Е.А. отримав значний управ-
лiнський та науковий досвiд, який планує використати задля
забезпечення подальшого розвитку Нацiонального унiверси-
тету «Запорiзька полiтехнiка».
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Передвиборча програма

Враховуючи стодвадцятирiчний досвiд розвитку нашого Унiверситету, ми повиннi формувати наше спiльне майбутнє
не тiльки на основi надбань минулих поколiнь та традицiй славетної «Машинки». Ми повиннi використовувати сучасний
управлiнський, науковий, органiзацiйний, навчальний, iновацiйний досвiд провiдних унiверситетiв свiту. Задля цього, ми
повиннi продовжити iнтегрування нашого Унiверситету в свiтовий та європейський освiтньо-науковий простiр шляхом
подальшого наближення до стандартiв, принципiв та критерiїв унiверситетiв свiтового рiвня. Завдання глобальне та складне в
реалiзацiї, але вже сьогоднi треба будувати майбутнє!!!

Наша команда бачить наступнi кроки в реалiзацiї поставленої мети.

Майбутня органiзацiйна структура нашого унiверситету

Нацiональний унiверситет «Запорiзька полiтехнiка» пови-
нен стати дослiдницьким унiверситетом. Тобто, нам необхiд-
но об’єднати три складовi:
науку, яка повинна стати основою освiтнiх програм;
освiтнiй процес, що дозволить сформувати необхiднi ком-
петенцiї та компетентностi студентiв;
сучасний ринок працi, де нашi випускними повиннi бути
не тiльки конкурентноспроможнiми, а й займати достойне
мiсце у формуваннi майбутньої елiти України!
Для того, щоб виконати поставлену мету, нам необхiд-

но в найкоротший термiн вдосконалити систему управлiння
та органiзацiйну структуру нашого Унiверситету. По-перше,
члени ректорату повиннi бути єдиною командою для досяг-
нення поставленої мети.

Ректор – це людина, яка повинна забезпечувати реалiза-
цiю стратегiї розвитку Унiверситету. Ректор повинен постiйно
вирiшувати питання: Кого вчити? Кому вчити? Де вчити? За
рахунок чого вчити та забезпечувати розвиток Унiверситету?

Перший проректор повинен займатися повсякденним за-
безпеченням внутрiшньої органiзацiї роботи Унiверситету.

Проректори повиннi виконувати свої функцiї у вiдповiдно-
стi до вказаного напряму роботи. Таких проректорiв повинно
бути не бiльше 5.

Крiм того, необхiдно чiтко розмежувати повноваження
ректора та голови Вченої ради унiверситету. Саме голова Вче-
ної ради повинен забезпечувати обговорення та прийняття
важливих для розвитку нашого Унiверситету рiшень. Якщо
порiвнювати органiзацiйну структуру нашого Унiверситету зi
структурою гiлок влади в державi, то ректор й голова Вченої
ради Унiверситету – це як Президент та голова Верховної
Ради Ураїни. Iнiцiаторами прийняття важливих рiшень мо-
жуть бути i ректор, i голова Вченої ради, i проректори, i
фактично будь-який спiвробiтник Унiверситету. Так само i
виконання прийнятого рiшення є однаковим для кожного
члена колективу, починаючи вiд рядового робiтника i закiн-
чуючи ректором. Фактично, Вчена рада – це законодавчий
орган нашого Унiверситету. Головою Вченої ради повинен бу-
ти знаний вчений з бездоганним авторитетом серед науковцiв
Унiверситету.

По-друге, основою розвитку Унiверситету повиннi бути
кафедри. Саме вони мають безпосереднiй контакт зi студен-
тами. Саме вони вiдповiдають за формування та оновлення
освiтнiх програм, якiсть освiтнього процесу, якiсть i процес
акредитацiї та лiцензування. Саме на кафедрах розвивається
наука. Тому, саме кафедри будуть мати певну адмiнiстратив-
ну та фiнансову автономiю.

По-третє, зважаючи на те, що наш Унiверситет полiтех-
нiчний, ми повиннi мати в своїй структурi дiючi iнститути, а
не формально створенi. При цьому, кожен iнститут буде мати
фiнансову автономiю. Кiлькiсть таких iнститутiв буде додат-
ково обговорена на Вченiй радi унiверситету i затверджена її
рiшенням. При цьому, 2/3 вiд складу.

Саме таким чином повинна виглядати структура успiш-
ного Унiверситету, який динамiчно розвивається. Для забез-
печення ефективної роботи Унiверситету, необхiдно мати
потужне фiнансування. При цьому, окрiм коштiв на розвиток
матерiально-технiчної бази Унiверситету, ми повиннi забез-
печити гiдну заробiтну платню для кожного працiвника та

спiвробiтника нашого закладу.
Для реалiзацiї цього, необхiдно:
провести повний фiнансовий аудит. Це дозволить створи-
ти прозору систему оплати працi та стимулювання ПВС
i педагогiчних працiвникiв. Премiї та заохочення повиннi
отримувати не «наближенi до головного бухгалтера» люди,
а спiвробiтники Унiверситету, якi роблять свiй вклад у
пiдвищення ролi та мiсця нашого закладу в освiтньому
просторi регiону, країни, свiту.
започаткувати практику виплати «тринадцятої заробiтної
плати».
переглянути Колективний договiр. Особливо це сто-
сується системи заохочення спiвробiтникiв Унiверситету.
Неухильне виконання норм Колективного договору – це за-
порука безконфлiктного та ефективного розвитку нашого
Унiверситету.
розробити на кiлька рокiв план розвитку та оновлення
матерiально-технiчної бази Унiверситету. Це дозволить
нам покращити умови працi та завчасно пiдготуватися до
оновлення освiтнiх програм й напрямiв наукового розвит-
ку.
розробити дизайн-проект облаштування територiї Унiвер-
ситету. При цьому, до створення та обговорення цього
проекту треба залучити, в першу чергу, спiвробiтникiв та
студентiв нашого Унiверситету. Ми повиннi розумно вико-
ристовувати кошти Унiверситету та чiтко розумiти куди i
скiльки коштiв нам необхiдно вкладати!
Наступний важливий крок – це облаштування гiдних

умов працi та досягнення європейського рiвня отримання
освiтнiх послуг.

По-перше, необхiдно продовжити практику реконструкцiї
гуртожиткiв у житловi будинку. Це дасть нам змогу пок-
ращити житловi умови нашим працiвникам та запросити
кращих спецiалiстiв до роботи в нашому Унiверситетi. Цей
пункт нашої передвиборчої програми викликав багато пи-
тань i особливо у студентiв. Що мається на увазi? Свого
часу унiверситети будувалися з прицiлом на великий контин-
гент студентiв. З часом, кiлькiсть студентiв зменшувалася з
об’єктивних та суб’єктивних причин (погiршення демографiч-
ної ситуацiї в країнi/регiонi, суттєве зменшення промислової
площадки, оновлення спецiальностей та освiтнiх програм, ма-
ятникова студентська мiграцiя тощо). На сьогоднi, ми будемо
вiдслiдковувати динамiку змiн контингенту студентiв. I у ви-
падку, якщо динамiка буде негативною, i ми змушенi будемо
витрачати значнi кошти на утримання порожнiх гуртожит-
кiв, то будемо їх реконструювати у житловi будинки. I така
практика вже ефективно використана в нашому Унiверситетi
(наприклад перепрофiлювання колишнього гуртожитку на
вулицi Залiзнична).

По-друге, необхiдно модернiзувати та постiйно оновлю-
вати веб-сайт Унiверситету. Це повинна бути потужна плат-
форма для реалiзацiї багатьох проектiв рiзної направленостi.

По-третє, необхiдно нарештi створити сучасну швидкiсну
мережу WI-FI в корпусах та гуртожитках Унiверситету. Це
одна з кричущих проблем нашого закладу. Соромно, коли
єдиний в регiонi полiтехнiчний заклад, який має потужнi на-
уковi школи та велику кiлькiсть мiжнародних партнерiв, не
має якiсного Internet. Ми як той швець без чобiт! Особливо
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це стало кидатися в очi в час дистанцiйного навчання.
По-четверте, необхiдно створити вiддiл монiторингу та

прогнозуванню ринку працi, де буде здiйснюватися не тiльки
аналiтична робота, а й системнi заходи щодо шляхiв та мето-
дiв працевлаштування випускникiв Унiверситету (фактично
йде розмова про тiсну спiвпрацю зi стейкхолдерами).

Ми повиннi чiтко розумiти, що оновлення знань в сучас-
ному свiтi вiдбувається кожнi 2-3 роки! Тобто, частина знань,
навичок та вмiнь студентiв, якi вони отримали пiд час навчан-
ня на першому-другому курсах бакалаврату, можуть бути

«застарiлими» пiд час навчання в магiстратурi. Тому їх необ-
хiдно оновлювати. Саме ця iдея лежить в основi концепцiї
«безперервної освiти впродовж життя». Крiм того, частина
спецiальностей буде з часом не витребуваною на ринку працi.
Ми можемо опинитися в ситуацiї, коли нам або треба свiдо-
мо готувати студентiв для центрiв зайнятостi, або постiйно
оновлювати перелiк спецiальностей, за якими здiйснюється
пiдготовка майбутнiх фахiвцiв. Для цього ми маємо швидше
реагувати на змiни ситуацiй.

Наукова робота

Наукова робота в нашому унiверситетi повинна набути
принципово нового значення, якщо ми прагнемо подальшого
розвитку в сучасному освiтньому просторi.

Наука та наукова дiяльнiсть повиннi бути не лише
обов’язковим елементом атестацiї представникiв ПВС унiвер-
ситету! Наука повинна бути базою розвитку нашого унiвер-
ситету!!!

Для цього маємо зробити наступне:
Наукова робота повинна бути прiоритетною для розвитку
унiверситету;
Пiдвищити рiвень матерiального стимулювання за написан-
ня та публiкацiю наукових статей, монографiй, пiдручни-
кiв, отримання патентiв тощо (при цьому рiвень матерiаль-
ного стимулювання необхiдно прив’язати до посадового
окладу та виду наукової працi й видання);
Пiдвищити рiвень матерiального стимулювання за за-
хист кандидатської/докторської дисертацiї, як керiвни-
ку/науковому консультанту, так i захищеному (вiдповiдно
4/2 посадових оклади за захист докторської дисертацiї та
2/1 за захист кандидатської);
Довести частку публiкацiй з мiжнародним спiвавторством
до 10% вiд загальної кiлькостi;

Довести частку публiкацiй у мiжнародних наукометричних
базах даних до 20% вiд загальної кiлькостi; (пiдвищення
рейтингових показникiв iндексування публiкацiйної актив-
ностi наукових видань у наукометричних базах: Scopus,
Web of Science CoreCollection та iн.);
Забезпечити зростання «Iндексу Гiрша» Унiверситету до
часткового показника не менше 50 за Google Scholar;
Збiльшити до 10% частку доходiв вiд мiжнародної дiяльнос-
тi, за рахунок участi структурних пiдроздiлiв Унiверситету
у грантових програмах;
Забезпечити фiнансову пiдтримку дослiджень наукових
шкiл Унiверситету;
Забезпечити мiжнародну акредитацiю програм (не менше
однiєї на бакалаврському та трьох на магiстерському рiвнi
освiти);
Органiзувати створення школи-студiї з написання гранто-
вих проектiв для студентiв та викладачiв всiх спецiально-
стей;
Створити новi та укомплектувати iснуючi лабораторiї но-
вiтнiм обладнанням;
Забезпечити пiдтримку iснуючих наукових фахових ви-
дань та розширення їх перелiку.

Мiжнародне спiвробiтництво

Мiжнародна дiяльнiсть – це i основа дiяльностi нашого
Унiверситету та його славетної iсторiї. Ми повиннi зберег-
ти наявнi традицiйнi звязки та постiйно оновлювати галузi
мiжнародного спiвробiтництва.

Продовжити та розширити спiвробiтництво з iноземни-
ми та вiтчизняними вишами-партнерами в рамках мережi
Причорноморських унiверситетiв (BSUN), проєкту «Передовi
комп’ютернi технологiї – унiверситетам України», програм
Європейського Союзу (ERASMUS+ тощо);

Збiльшити кiлькiсть iноземних студентiв, в тому числi,
за рахунок започаткування викладання англiйською мовою;

Реалiзувати спiльнi освiтнi програми з iноземними унiвер-
ситетами, в тому числi програми подвiйного диплому;
Пiдтримка мiжнародної мобiльностi студентiв та науково-
педагогiчних працiвникiв, розробка програм спiвфiнансуван-
ня мiжнародної мобiльностi; В рамках Асоцiацiї випускникiв
започаткувати роботу з випускниками-alumni (випускника-
ми, якi працюють за кордоном). Забезпечити збiр iнформацiї,
встановлення постiйних зв’язкiв та проведення щорiчно уро-
чистих заходiв з їх участю; Започаткувати матерiальне заохо-
чення спiвробiтникiв за пiдготовку та реалiзацiю проєктних
заявок на мiжнароднi гранти.

Студентське самоврядування

Студенти – це основнi стейкхолдери нашого Унiверситету.
Тiльки поєднання знань та досвiду викладачiв з бажанням
навчатися та наполегливiстю студентiв дадуть ту синергiю,
яка надасть нового поштовху у розвитку нашого Унiверсите-
ту.

Але студентське життя – це не лише навчання. Це i сту-
дентське самоврядування з першим досвiдом управлiння. Це
i дозвiлля з удосконаленням власного творчого потенцiалу.
Це i спортивне життя де загартовується сила духу.

I тут нам треба ще багато зробити.

Необхiдно реально видiляти кошти на дiяльнiсть сту-
дентського самоврядування. Цей вiдсоток повинен бути
на рiвнi 1% вiд коштiв спецiального фонду Унiверситету
(приблизно 600-700 тис. грн. на рiк);
Для студентiв та випускникiв нашого Унiверситету по-
винно iснувати прiоритетне право працевлаштування на
вакантнi посади;
Необхiдно розробити проекти ремонту та реконструкцiї
примiщень студентських гуртожиткiв задля залучення до

їх подальшої реалiзацiї Мiнiстерства розвитку громад та
територiй України, Мiнiстерства освiти та науки України,
мiжнародних фiнансових органiзацiй та фондiв;
Органiзацiя стажування студентiв за кордоном та в провiд-
них органiзацiях та установах України;
Необхiдно розвинути спортивну базу Унiверситету, за ра-
хунок будiвництва спортивного майданчика на територiї
Олександрiвського парку (дозвiл на облаштування цiєї те-
риторiї вже отримано) та реконструкцiї Спортивного ком-
плексу (вiдновлення системи вентиляцiї, замiна всiх вiкон,
облаштування залiв тощо);
Видiлення ресурсiв для розвитку i матерiального стиму-
лювання досягнень в наступних напрямах: студентська
наука, студентськi науковi товариства, громадська дiяль-
нiсть, спорт;
Вiдновлення мiжнародного фестивалю СТЕМiв «Студентсь-
кi жарти» та команди для участi у «Лiзi Смiху»;
Пiдтримка художнiх колективiв та студiй;
Видiлення коштiв на оновлення матерiально-технiчного об-
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лаштування актової зали та Центру культури та дозвiлля
студентiв (музичне та свiтлове обладнання, ремонт репети-

цiйних примiщень i їх облаштування, тощо )

Розвиток матерiально-технiчної бази Унiверситету

Для ефективного розвитку Унiверситету, ми повиннi по-
стiйно вдосконалювати власну матерiально-технiчну базу.
Тiльки там де дбають про людей є розвиток!

За рiк роботи в Унiверситетi менi, як першому проректо-
ру, вже багато вдалось зробити для оновлення матерiально-
технiчної бази Унiверситету (закупка кондицiонерiв, закупка
та встановлення пластикових вiкон, облаштування теплових
пунктiв в гуртожитках, закупка нових комп’ютерiв та орг-
технiки, виготовлення проектно-кошторисної документацiї по
реконструкцiї навчального корпусу №2 тощо), але ще багато
планiв попереду, зокрема:
Повна реконструкцiя навчального корпусу №2 (2021-2022
роки);
Термомодернiзацiя Головного та навчальних корпусiв
Унiверситету;
Закупка сучасного тепловiзора для проведення енергоауди-
ту корпусiв, гуртожиткiв та допомiжних будiвель Унiвер-
ситету (маємо знання наших кафедр залучити для аналiзу
та пiдвищення енергоефективностi Унiверситету)

модернiзацiя апаратних i програмних засобiв, зокрема, по-
вне оновлення за 5 рокiв парку комп’ютерiв в Унiверситетi
(мiнiмум по 50-70 комп’ютерiв щороку);
Ремонт та облаштування 7 повноцiнних аудиторiй-
лекторiїв з урахуванням практики дистанцiйної освiти
(впродовж 2021 року);
Продовження практики проведення поточних ремонтiв в
кабiнетах та аудиторiях з розрахунки 650-700 м.кв. на рiк;
Вiдновлення роботи автогосподарства;
Модернiзацiя наукової бiблiотеки з урахуванням нових
методик створення медiатек;
Повне облаштування аудиторiй Унiверситету кондицiоне-
рами (до 2023 року);
Вiдновлення роботи та доукомплектування ремонтної бри-
гади Унiверситету для проведення поточних ремонтних
робiт, утримання iнженерних мереж у належному станi;
Вiдновити роботу спортивно-оздоровчих таборiв «Сосновий
бор» та «Алтагiр».

Тiльки на основi довiрi один до одного, ми зможемо зберегти наш колектив i примножити нашi славнi традицiї. Тiльки на
базi поваги до кожного спiвробiтника та студента, ми зможемо створити гiднi умови для подальшої плiдної роботи i розвитку.

Тiльки на базi ефективної спiвпрацi усiх пiдроздiлiв та спiвробiтникiв, ми зможемо розширити спектр якiсних науково-
освiтнiх послуг i покращити iмiдж «Запорiзької полiтехнiки», пiдвищити її популярнiсть.

А отже, тiльки разом ми зможемо створити умови для вирiшення матерiальних, моральних та соцiально-культурних
потреб колективу та забезпечити пiдготовку справжнiх особистостей, конкурентоспроможних професiоналiв i ефективних
лiдерiв нашого регiону та країни!!!
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