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ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА ЗДОБУВАЧІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ НАШОГО ВИШУ!

    Полтавський національний педагогічний університет

імені В. Г. Короленка створив умови професійного

становлення й зростання в різних сферах суспільного

життя для плеяди наших працівників і випускників.

Для мене Університет як Альма-матер став життєвим

стрижнем у фаховому поступі на непростій педагогічній,

науковій та адміністративній стежині. Сьогодні ми

своєю працею й освітніми досягненнями є

продовжувачами і творцями новітньої історії

Університету, який уславився більш ніж сторічними

традиціями. Ми стали вагомим чинником успішного

розвитку освітньої царини, яка була й залишається

запорукою державної єдності, рушієм суспільного

прогресу. 

    Головною метою моєї програми вважаю збереження

сталості розвитку нашого  Університету й водночас

пошук прогресивних  ідей  і стратегій для забезпечення

достойної лідерської  позиції ПНПУ cеред  закладів

вищої освіти  полтавського регіону й педагогічних вишів  

України. Сучасні виклики спрямовують наш 

 Університет на  утвердження  його життєвих позицій як

нового інноваційного вишу, який покликаний виконати

особливу місію – виховати сучасних, комунікативних,

конкурентноспроможних, адаптованих до еволюційних

змін, здатних критично мислити фахівців, затребуваних

сучасним українським суспільством.     



   Виконання цієї мети залежне від багатьох чинників,

передусім від розвиненої корпоративної солідарності та

взаємодопомоги співробітників. Моє професійне кредо
передбачає вимогливість до себе і тільки потім – до своїх

колег, тому й надалі буду поціновувати фахову

майстерність, науковість, людську порядність,

дотримання педагогічної етики й усвідомлення

належності до єдиної спільноти ПНПУ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА 

ТА НАУКОВА РОБОТА

 Одним із першочергових завдань є проведення

назрілого моніторингу системи забезпечення освітнього

процесу в Університеті з метою виявлення слабких

компонентів та малоефективних напрямів у її діяльності.

На основі отриманої інформації розроблення більш

досконалого, збалансованого, результативного

алгоритму комплектації структурних підрозділів, а

також створення нових центрів, відділів, що

охоплювали б такі вектори діяльності, як ліцензування

спеціальностей, акредитацію освітніх програм,

стажування, підвищення кваліфікації працівників,

навчання іноземців, функціонування Університету в

Єдиній  державній електронній базі з питань освіти,

створення спільних комплексів для безперервності

здобуття освіти (ліцей – заклад передвищої освіти –

Університет) та ін.

 Визначальним пріоритетом є досягнення

конкретної  цілі в освітній, науковій та будь-якій іншій

сфері функціонування Університету без  перевантаження 



цього процесу діями, які є не на часі. Домінувати

повинна поетапна, повсякденна праця в поєднанні з

повною мобілізацією зусиль під час вирішення

першочергових викликів. Варто зосередитися на

плануванні, прогностичності щодо кінцевої мети.

Це дало б змогу заощадити час працівників і збільшити

можливості для творчо-інноваційної діяльності, участі в

розробці тих чи тих освітніх проєктів, спростити роботу з

документацією та зробити робочий процес більш

привабливим для викладачів. Розробити систему

мотиваційних механізмів для винагороди тих

працівників, які демонструють самовіддану,

продуктивну та якісну працю. Це стимулювало б решту

колективу до наслідування з перспективою рівномірного

залучення всього викладацького загалу до участі в

освітній діяльності вишу. Подальше інституційне

зростання можливе за умов зміцнення

внутрішньоструктурних зв’язків у виші,

стимулювання ініціатив кафедр і факультетів. 

   Важливою частиною діяльності Університету повинні

стати наукові  центри, які створять нові можливості в

умовах цивілізаційного поступу, дадуть змогу

якнайглибше зануритися у світовий науковий простір

для  перейняття досвіду та популяризації різноманітних

напрямів інтелектуальних продуктів наших викладачів-

науковців, адже саме вони впізнавані та є обличчям

Університету як у вітчизняній, так і в міжнародній

наукових   спільнотах.  Проте  вивчення   досвіду   інших 



освітян повинно відбуватися не з метою сліпого копіювання

чи запозичення, а для вдосконалення власного

наукового доробку, створеного в університетському

середовищі та напрацьованого нашими науковими

школами.

СТУДЕНТСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

   В Університеті маємо достатньо розвинену культуру

студентського дозвілля, вагомі набутки творчих

колективів. Водночас варто спрямувати зусилля на

урізноманітнення виховної роботи, ураховуючи те, що її

пожвавлення повинно супроводжуватися максимальною

самодостатньою участю студентського самоврядування,

ініціюванням векторності позанавчального життя молоді

самим студентським колективом за дієвої участі та сприяння

ректорату вишу.

 Стимулювання студентської активності повинно

сприяти формуванню лідерських якостей молоді, почуття

відповідальності за власні дії. Необхідно розширювати

простір для персонального зростання кожного студента, його

реалізації в особистій та професійній царинах. Завдяки

моделі суспільно орієнтованого навчання, упровадженню

інтерактивних мультимедійних та інших інноваційних

технологій в освітнє середовище забезпечити процес обміну

досвідом між викладачами і студентами. Політичні,

культурні, економічні, громадянські й інші виклики

спонукають нас активізувати творчу ініціативу щодо

новітніх соціальних змін як у студентському, так і у

викладацькому освітньому середовищі Університету.



 ЄДИНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ

 Злагоджена робота працівників різних

господарських ланок демонструє своєрідну візитівку

Університету, яка визначає стабільність і системність

функціонування вишу як єдиного організму.

Допоміжний персонал є важливим складником

забезпечення освітнього процесу, оскільки саме він

цілодобово створює комфортні умови для діяльності

викладачів і здобувачів освіти. 

 Одним із ключових завдань для ПНПУ є

вдосконалення системи фінансового забезпечення

та розвиток матеріально-технічної бази в якісно

нових реаліях запровадження майже повної економічної

автономії вітчизняних закладів вищої освіти. У таких

умовах наш виш повинен бути самодостатнім, фінансово

стійким, здатним себе економічно утримувати й

модернізовувати. Сьогодення вимагає вжиття всіх

можливих заходів для збереження дієздатного

складу науково-педагогічних працівників і

співробітників, наявності системи заохочення

працівників, у тому числі й преміювання за

результатами праці тощо. Актуальним, назрілим за

останні роки є оновлення навчальних аудиторій та

оснащення їх сучасною мультимедійною технікою,

приведення до належного стану гуртожитків,

навчальних корпусів (зокрема капітальні ремонти їхніх

дахів і сантехнічної бази). У перспективі – створення

територіального парку Університету закритого типу.  



  Головні сподівання на надходження коштів за

спецфондом покладати на сплату за навчання

контрактниками, при цьому відстежувати й ураховувати

тенденції кон’юнктури вступників та щорічних змін

алгоритму вступних кампаній. Водночас здійснювати

постійний пошук нових альтернативних джерел грошових

надходжень. Реалізація цих планів Університету передбачає

використання коштів іноземців-контрактників, участь у

різних грантових проєктах, розвиток нових бізнес-проєктів із

надання фахових послуг, залучення благодійних

фінансових внесків меценатів, небайдужих колишніх

випускників, які досягли професійних висот як у нашій

державі, так і далеко за її межами. Для цього ми маємо

демонструвати унікальність вишу, підкреслювати

значущість його місії, щоби кожен жертводавець і партнер

мали уяву про векторний напрямок руху Університету та ті

труднощі, які йому доводиться долати, адже допомагають

тим, хто справді потребує допомоги, кого знають, про кого

володіють конкретною інформацією. Стратегічно важливим

постійним роботодавцем залишається Міністерство освіти і

науки України.

МЕДІЙНИЙ ПРОСТІР

   У здійсненні окреслених планів велике значення має

присутність ПНПУ в масмедійному просторі: через

публічну інформацію про успішні результати навчання

наших студентів, інноваційні проєкти, відповідальність і

високу фахову майстерність науково-педагогічних

працівників, затребуваність наявних у виші  спеціальностей,



поціновування студентської думки, упізнаваність

Університету у всеукраїнській та міжнародній науковій

спільноті. Потрібно демонструвати відкритість як постійне

кредо нашого вишу, бути цікавими пресі. Поінформованість

суспільства, позитивна репутація ПНПУ мають сприяти

розвитку партнерсько-меценатських відносин. До цього

спонукають еволюційні виклики масмедійного середовища.

Варто пам’ятати, що молодь як потенційний здобувач

вищої освіти доволі швидко розпізнає медійні новинки,

тому в інформаційному полі вона залишається головною

аудиторією для нас.

   *Я відкритий до діалогу, тому запропонована програма

не є вичерпною, і Ви маєте змогу її доповнювати.

***

   Балотуюся  на  посаду  ректора   Полтавського

національного   педагогічного   університету

імені  В .  Г .  Короленка ,  бо  відчуваю ,  що  маю

необхідний  для  цього  стартовий  досвід ,  знання  і

навички ,  бажання  бути  корисним  рідному

вишу ,  власне  перспективне  бачення  реалізації

планів  збереження  важливого  набутку  та

употужнення  закладу  до  рівня  сучасного

інноваційного  Університету .  Вважаю ,  що  наш

ПНПУ  має  дієвий ,  ініціативний  і  креативний

склад  працівників  та  студентів .  За  умов

зростання  матеріального  забезпечення  і  єдиної

цілеспрямованої  праці  всієї  університетської

спільноти  ми  зможемо  утримувати  лідерські

позиції  серед  регіональних  та  галузевих  вишів

України .


