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Зусилля колективу Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка спрямовані на його розбудову як 

сучасного академічного науково-навчально-виробничого комплексу, реалізацію 

принципів пріоритетності людського фактору в контексті всіх видів діяльності, 

системну активність у науковій та міжнародній галузях, впровадження 

інноваційних технологій, зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток 

активної та пізнавальної сфери студентського життя, вирішення широкого 

комплексу питань соціально-орієнтованого змісту, вдосконалення фінансово-

господарських механізмів із забезпеченням фінансової стабільності. 

Щоденна натхненна праця всіх причетних до цієї спільної справи 

дозволили університету надійно увійти до когорти лідерів вітчизняного науково-

освітнього простору, а особливо у групі педагогічних і гуманітарних навчальних 

закладів, що має своє підтвердження у рейтингах світового, європейського та 

загальнонаціонального значення. Це тривала і витримана часом заслуга 

колективу університету на чолі із професійним керівником, який впродовж 

майже тридцяти років зумів таким чином налагодити роботу, що університет 

перебуває на хорошому рахунку в місті, регіоні, державі і у світі. Я гордий з того, 

що мені в 1991 році долею судилося поєднати основну частину свого свідомого 

життя із цим авторитетним та величним навчальним закладом. Спочатку 

слухачем підготовчих курсів, потім студентом, далі аспірантом, з 2000 - членом 

трудового колективу, а з 2006 року проректором з наукової роботи та 

міжнародного співробітництва. 



Колективом університету закладені передумови продовження політики 

розвитку та успішності ТНПУ як високорейтингового європейського 

університету профільного типу. 

Виходячи з вимог часу та з огляду на перспективи варто буде визначитися 

трудовому колективу із коригуванням Концепції ТНПУ, тобто сформувати 

стратегію розвитку на 2017-2022 роки, заходи щодо її реалізації та прогнозовані 

показники, яка відображатиме принципи, зрозумілі концептуальні позиції 

претендента на посаду ректора, а також конструктив представників колективу 

університету. Положення саме цього потенційно-перспективного документу в 

усіх його складових і є базовими виборчої програми, що викладається, яка при 

цьому передбачає певну конкретизацію визначених у ньому окремих завдань та 

заходів.  

Конструктивною особливістю наступного періоду функціонування 

навчального закладу є широкий комплекс заходів щодо імплементації основних 

положень Законів «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову, науково-

технічну діяльність». Не може не радувати той факт, що ректорат і колектив 

завжди ставили перед собою завдання продовжити подальший розвиток 

університету як конкурентоспроможного у міжнародному науково-

освітянському просторі, університету європейського рівня за характером, 

стилем, за технологіями, за якістю надання освітніх послуг, університету з 

традиційним демократичним устроєм, партнерським, конструктивним та 

активним студентським самоврядуванням, культом знань та науки, 

академічними свободами та академічною доброчесністю, атмосферою творчості, 

відкритості, вільного волевиявлення, університету, в якому визначальними 

постатями є Студент та Викладач, що функціонує у відповідності до принципів 

людиноцентризму.  

Надалі варто продовжувати розвиток університетського комплексу як 

масштабної багаторівневої  структури, у тому числі із реалізацією політики 

збереження і розвитку існуючих позабазових структурних підрозділів 

(виробничих майстерень, агроділянки, біостаціонару Голицького ботаніко-



ентомологічного заказника загальнодержавного значення у Гутиську, 

географічного стаціонару у Дзвенигороді), вивчивши питання доцільності 

подальшої інтеграції з профільними навчальними закладами міста, області та 

регіону та створення нових. 

Стратегічним завданням є утримання першості в групі педагогічних і 

гуманітарних навчальних закладів, активна позиція університету щодо науково-

методичного супроводу освітньої реформи в державі, абсолютна відкритість до 

експериментальної та проектної діяльності, тотальна підтримка індивідуальної 

та колективної ініціативності у конкурсній та інноваційній сфері. 

З метою реалізації принципу доступності отримання якісної освіти варто 

здійснювати моніторинг ринку освітніх послуг та ринку праці з метою 

оперативного реагування на відповідні їх потреби шляхом збільшення напрямів 

освітньої діяльності. Зважаючи на отриману ліцензію щодо підготовки 

бакалаврів за спеціальностями «Менеджмент соціокультурної діяльності», 

«Аналітика суспільних процесів», «Захист і карантин рослин», «Готельно-

ресторанна справа», «Професійна освіта. Сфера обслуговування», варто 

організувати належну профорієнтаційну та рекламну діяльність з метою 

залучення підготовлених абітурієнтів на ці актуальні для сучасного ринку праці 

спеціальності. 

Потрібно комплексно вивчити питання відкриття за освітнім ступенем 

«бакалавр» таких спеціальностей, як: «Геодезія та землеустрій», «Харчові 

технології та інженерія», «Хореографія», «Біотехнологія та біоінженерія», 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

«Міжнародна інформація», або ж за прикладом партнерських закладів вищої 

освіти Польщі «Косметологія», «Дієтика». 

Потрібно колегіально вирішити питання відкриття за освітнім ступенем 

«магістр» спеціалізацій, що відповідають тенденціям розвитку суспільства, 

вимогам сучасності, високотехнологічної економіки, опрацьовуються за 

результатами міжнародної грантової діяльності, зокрема таких, як «Інклюзивна 

педагогіка», «Корекційна педагогіка», «Крос-медіа», «Біоінженерія», 



«Біотехнологія», «Косметологія», «Менеджмент соціокультурної діяльності», 

«Аналітика суспільних процесів», «Захист і карантин рослин», «Геодезія та 

землеустрій» та інших.  

Варто спільно із обласним та міським управліннями освіти та науки 

вивчити перспективні можливості відкриття на базі університету окремого 

підрозділу щодо підготовки спеціалістів з робітничих професій за освітньо-

професійним ступенем «молодший бакалавр» або ж відкриття програм 

професійного навчання, зокрема: «Оператор комп’ютерної верстки», 

«Обслуговування програмних систем і комплексів», «Обслуговування 

комп’ютерних систем і мереж», «Діловодство», «Інформаційна діяльність 

підприємств» та інших, які передбачатимуть підготовку спеціалістів з пошиття 

та в’язання одягу, виготовлення меблів для дому та підприємств, ремонту, 

діагностики автомобілів та ін. 

Потрібно налагодити цілеспрямовану політику навчального закладу щодо 

збереження та збільшення кількості місць держзамовлення за усіма освітньо-

кваліфікаційними рівнями та формами навчання.  

Пріоритетним завданням колективу університету має стати зростання 

контингенту магістратури, аспірантури та докторантури, питомої ваги 

контингенту магістрів, аспірантів та докторантів в загальному контингенті осіб, 

що навчаються за денною формою навчання, на рівні середньоєвропейських 

показників, у тому числі за рахунок збільшення обсягів прийому випускників 

бакалавратури інших ВНЗ, зокрема з інших держав. 

Зважаючи на комплексне освоєння та використання в навчальному процесі 

працівниками університету ресурсів платформи Moodle, варто продовжити 

розпочату раніше роботу щодо забезпечення доступності до дистанційної форми 

організації навчального процесу за більшістю спеціальностей (спеціалізацій) 

університету та за усіма спеціальностями (спеціалізаціями) заочної форми, 

представлення матеріалів дистанційної форми українською, а в перспективі 

англійською мовами.  



Важливим є завдання подальшого розвитку системи додаткової освіти, 

підвищення кваліфікації. Це певною мірою компенсує так звані демографічні 

впливи. Ми бачимо розвиток цієї системи через диверсифікацію надання 

навчальних послуг та продовження створення відповідних навчальних центрів, 

наприклад Центру підвищення кваліфікації для педагогічних працівників (згідно 

норм нового Закону України держава береться фінансувати підвищення 

кваліфікації вчителів загальним обсягом 150 годин на 5 років), Центру мовної 

підготовки та сертифікації. 

Головним завданням колективу університету є підготовка 

конкурентоспроможного випускника, його успішність через кваліфікаційні 

компетентнісні якості, що дозволять йому бути фахівцем нової формації. 

Принцип індивідуального підходу до студентів дозволить нам через змістовну та 

раціональну систему організації навчального процесу виважено збалансувати 

високий рівень первинної професійної підготовки з наданням випускнику вміння 

самонавчатися, саморозвиватися, самовиховуватися і з такою фундаментальною 

підготовкою, яка дозволить йому нарощувати необхідні фахові знання, сформує 

здатність працювати у багатофункціональному швидкозмінному інформаційно-

технологічному середовищі, навчить логічно та прогресивно економічно 

мислити, закладе основу комунікативних та лідерських якостей, навиків 

менеджменту, бізнесової діяльності, правової культури, вільного володіння 

мовами міжнародного спілкування. За більшістю напрямів підготовки, 

спеціальностей необхідно визначити характерні особливості формування 

фахівців, тобто своєрідне «обличчя» спеціальності (спеціалізації) саме нашого 

університету, яке відрізнялося б від аналогічних спеціальностей інших вишів.  

Пріоритетним завданням є сприяння у забезпеченні випускників 

університету першим місцем працевлаштування незалежно від джерел 

фінансування навчання. Для реалізації у повному обсязі вищенаведеного у 

наступному періоді буде забезпечено:  

- розробку нових підходів до формування навчальних планів 

спеціальностей бакалавратури та спеціалізацій магістратури, з наближенням їх 



до реалізації вищезазначеної моделі випускника, у тому числі за рахунок 

розширення реальної варіативної складової (не менше 25% загальної кількості 

кредитів ЄКТС за вибором студента), з забезпеченням прозорості та 

привабливості навчальних планів та програм для потенційних споживачів;  

- удосконалення розробки та впровадження системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності із широким залученням 

користувачів до оцінювання якості викладення кожної навчальної дисципліни 

(щорічне опитування студентів, магістрантів та аспірантів щодо задоволеності 

навчанням та університетським «життям» в цілому, зокрема проведення 

традиційного анкетування «Навчальний процес очима студентів» за оновленою 

методикою, поточні опитування, круглі столи тощо);  

- подальше зменшення аудиторного навчального навантаження студентів 

та запровадження нових форм організації навчального процесу;  

- впровадження цільової комплексної програми «Володіння іноземними 

мовами» з метою досягнення випускниками освітніх ступенів «бакалавр», 

«магістр» та освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» гідного рівня 

володіння іноземною мовою, запровадження англомовних Програм для окремих 

спеціальностей, навчальних дисциплін, з яких навчальний процес проводиться 

англійською мовою, створення лінгвістичних центрів англійської, німецької, 

польської, французької та інших іноземних мов, успішна реалізація Проекту 

МОН України та Британської ради «Шкільний вчитель нового покоління» на 

англійському відділенні факультету іноземних мов з подальшим поширенням 

методики цього експериментального проекту на інші спеціальності;  

- запровадження офіційно визнаних у світі відповідними агенціями 

міжнародної акредитації певних освітніх програм, передусім магістерських;  

- подальше поширення технологій е-learning для усіх форм навчання, 

системи перепідготовки, підвищення кваліфікації;  

- створення максимально можливих умов для навчання осіб з особливими 

освітніми потребами; 



- розробку та реалізацію цільової комплексної програми «Практично-

орієнтована складова користувача освітніх послуг ТНПУ», суміщення 

навчального процесу з професійно-орієнтованою діяльністю на виробництві, 

тісна та конструктивна співпраця із стейкхолдерами університету, розширення 

форм працевлаштування під час навчання тощо, пропагуватиметься і 

заохочуватиметься залучення роботодавців до відповідної співпраці.  

Успішність університету суттєвою мірою залежить від якості його 

науково-педагогічного потенціалу, реалізації Кадрової стратегії університету. 

Кадрова політика має здійснюватися за формулою збалансованого 

співвідношення професійного та життєвого досвіду і водночас підготовки 

молодого перспективного наукового загалу.  

Якість кадрового забезпечення діяльності повинна формуватися через 

постійне вдосконалення нормативної системи мотивацій, створення умов для 

фахового зростання, збереження та поглиблення політики підвищення 

кваліфікації у вітчизняних та закордонних організаціях-партнерах університету 

за програмами внутрішнього та міжнародного співробітництва.  

Стимулювання до зростання педагогічної майстерності буде 

здійснюватися через підтримку публікаційної активності науково-педагогічного 

спрямування, конкурсних та проектних ініціатив науково-педагогічних 

працівників, що отримає чітке відображення при укладанні контрактних умов. 

Також передбачається практикувати залучення до науково-педагогічної роботи 

в університеті іноземних викладачів, за доброю традицією світових 

університетів, які практикують запровадження посади «Гостьовий професор».  

Реформування аспірантської підготовки буде проводитися шляхом 

якісного наповнення структурованих чотирьохрічних PhD-програм фаховими 

спецкурсами, міждисциплінарними курсами із методології досліджень, 

педагогічної майстерності та педагогічних інновацій, управління проектами, 

використання іноземної мови у наукових дослідженнях тощо. Необхідно, 

незалежно від власних кадрових потреб, нарощувати як за рахунок 

держзамовлення, так і за рахунок інших джерел фінансування, обсяги науково-



освітньої діяльності щодо підготовки наукових кадрів для забезпечення потреб 

інших ВНЗ, наукових установ, реального сектору економіки у кадрах вищої 

кваліфікації. Варто проводити і надалі постійну роботу щодо збільшення 

кількості спеціальностей у спецрадах із захисту дисертацій (у тому числі 

докторських), відкриття спецради біологічного та іншого спрямування та 

збільшувати кількість наукових спеціальностей підготовки докторів наук та 

докторів філософії; забезпечити при цьому наявність нового спектру наукових 

спеціальностей з відповідністю (за їх спрямованістю) до кожної навчальної 

спеціальності (спеціалізації) та до профілю діяльності кожної кафедри.  

Пріоритет наукових досліджень і надалі буде головною домінантою 

розбудови університету як інноваційного, що передбачає:  

- розвиток існуючих наукових шкіл та започаткування нових напрямів 

досліджень, зокрема тих, які відповідають передовим тенденціям розвитку 

суспільства, економіки, завданням обороноздатності держави, 

енергоефективності, екологічної безпеки тощо;  

- зростання обсягів наукових досліджень, постійне збільшення кількості 

замовників наукової продукції університету, у тому числі іноземних з усіх 

регіонів світу;  

- створення нових наукових підрозділів, у тому числі шляхом інтеграції з 

іншими організаціями науково-виробничої спрямованості, установ НАН 

України, НАПН України та інших галузевих академій, а також державних та 

підприємницьких структур;  

- підтримка та активізація діяльності діючих та створення нових 

міжфакультетських та міжкафедральних науково-дослідницьких центрів 

(Центру енергоефективності та енергоощадності підприємств, Центр 

екологічного моніторингу, Центру туризмознавства, Ресурсного центру 

інклюзивної освіти та виховання та ін.);  

- суттєве посилення діяльності щодо захисту інтелектуальної власності, 

комерціалізації власних винаходів, патентів;  



- подальше підвищення статусу оприлюднення результатів досліджень, 

передусім у виданнях з високим імпакт-фактором, збільшення кількості власних 

наукових видань, які індексуються світовими базами даних, зокрема: Scopus, 

Web of Science та ін.;  

- продовження політики стимулювання наукових досліджень, 

забезпечення їх економічної привабливості, створення з цією метою в структурі 

Науково-дослідної частини університету проектно-грантового відділу;  

- здійснення заходів щодо створення сприятливих умов для виконання 

наукових досліджень молодими науковцями із забезпеченням всебічної їх 

підтримки на Конкурсі наукових проектів МОН України та проектно-грантовій 

діяльності; 

- активізація діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених;  

- виходячи з фінансових можливостей навчального закладу, розвиток 

матеріальної бази науково-виробничого характеру.  

У подальшому буде продовжена політика щодо інтеграції університету у 

світовий науково-освітянський простір, що передбачає у тому числі:  

- суттєве збільшення показників академічної мобільності науково-

педагогічних працівників, аспірантів, інших осіб, що навчаються (передусім 

студентів), поширення із зарубіжними партнерами Програм «подвійних» 

дипломів за технологіями «включених» семестрів, «паралельного навчання»  на 

всіх базових напрямках та спеціальностях університету тощо;  

- постійне збільшення кількості міжнародних грантів різноманітної 

спрямованості, у тому числі індивідуальних грантів молодим науковцям для 

забезпечення доступу до сучасного інструментарію; стимулювання реалізації та 

імплементації результатів міжнародних освітніх та дослідницьких проектів;  

- реалізацію програм міжнародної аспірантури із подвійним керівництвом, 

захисти іноземних громадянами своїх наукових доробків на спеціалізованих 

вчених радах університету;  



- пошук та нарощування іноземних студентів в контингенті здобувачів 

освіти денної та заочної форм навчання, зокрема з пріоритетом збільшення 

частки міжнародних здобувачів вищої освіти з країн Організації економічного 

співробітництва та розвитку, Європейського Союзу;  

- створення на базі університету регіонального Центру довузівської 

підготовки іноземних громадян; 

- організацію нових спільних із зарубіжними партнерами навчальних, 

ресурсних, культурних центрів тощо.  

Розвиток університету буде забезпечуватися і подальшою його 

розбудовою, як соціокультурної інституції, забезпеченням рівноправності 

системи організації позанавчальної діяльності у тріаді «наука – освіта – 

культура», реалізацією творчої активності студентства в форматі культурно-

мистецької діяльності.  

Результативність навчально-виховної діяльності буде досягатись 

передусім через всебічний розвиток та посилення ролі студентського 

самоврядування, у тому числі і через захист базових інтересів студентства на 

чесне отримання якісної освіти, участь в організації навчального процесу, 

розвиток різноманітних клубних та гурткових форм тощо.  

«Кодекс честі ТНПУ», у якому сформульовані принципи розвитку та 

створення корпоративних традицій академічної доброчесності, виховання 

корпоративного патріотизму, «глобалізації» виховного процесу, повинен стати 

своєрідним та дієвим «моральним» кодексом університету.  

Нарощування потенціалу університету і надалі необхідно супроводжувати 

розвитком та поліпшенням матеріальної бази у всіх її складових, створенням 

комфортних умов для викладацької, наукової діяльності та навчання. При першій 

можливості варто буде завершити ремонт в повному обсязі нового навчального 

корпусу, реконструкцію спортивного манежу, буде продовжуватися програма 

санації навчальних корпусів та гуртожитків (заміна вікон, поточний ремонт 

вбиральнь тощо). Передбачається комплекс заходів щодо благоустрою території, 



стадіону, автопарковок тощо. При вирішенні питань вдосконалення технічного 

забезпечення пріоритетним буде придбання обладнання та устаткування, що 

використовуватиметься одночасно для наукових досліджень та навчального 

процесу, для забезпечення розвитку сучасних інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, а також устаткування для організації 

госпрозрахункової (суміщеної із науковою, навчальною або господарською) 

діяльності, у тому числі для створення або нарощування власних виробничих 

потужностей. Також буде продовжено впровадження комплексу заходів на 

виконання цільової програми «Енергоефективний ТНПУ» за підтримки та 

науково-практичного супроводу представників науково-дослідної лабораторії 

енергетичного менеджменту. Варто вести активний пошук інвесторів щодо 

розміщення на території університету альтернативних джерел енергії, зокрема 

беручи участь в профільних конкурсах Європейського інвестиційного банку.  

Особливе значення має соціальний захист членів колективу, який повинен 

бути більш адресним, дієвим і ефективним. У зазначеному напрямку в 

університеті проводиться цілеспрямована робота, яка будується на принципах 

тісної співпраці з профспілковими комітетами працівників та студентів та 

органами студентського самоврядування. Соціально-орієнтована політика 

університету і надалі буде реалізовуватися системно, шляхом розроблення 

комплексної програми соціокультурного розвитку зі збереженням і розвитком 

усіх існуючих та впровадженням нових відповідних програм, які спрямовані на 

більш повне задоволення соціальних потреб співробітників та осіб, що 

навчаються, і, передусім, передбачають:  

- подальший розвиток системи матеріального заохочення співробітників та 

студентів, диференціації оплати праці з метою стимулювання ефективної, 

творчої, ініціативної діяльності;  

- заходи щодо створення нових робочих місць за програмами розвитку 

університету;  



- максимальне забезпечення місцем для проживання у гуртожитках 

студентів університету та надання на комерційній основі місць для проживання 

представників інших вишів міста Тернополя;  

- розробку цільової комплексної програми сприяння здорового способу 

життя, розширення соціальних та економічних стимулів для формування 

активного і відповідального відношення студентів, викладачів, співробітників до 

свого здоров’я, подальше налагодження надання послуг щодо пільгового 

оздоровлення студентів, співробітників та членів їх родин;  

- забезпечення подальшого підвищення якості організації громадського 

харчування на території університету. 

Соціальна місія університету на місцевому, регіональному та 

загальнодержавному рівні формуватиметься на основі патріотичного та 

гуманістичного принципів, у тому числі через розроблення власних та 

впровадження цільових програм держави, краю та міста, надання соціальних 

послуг населенню, налагодження з метою профорієнтації гурткової, секційної та 

клубної роботи для всіх охочих школярів міста, в університетському ресурсному 

центрі надання соціально-психологічної допомоги учасникам АТО та іншим 

вразливим категоріям населення тощо.  

Наведена програма, безумовно, є фінансовозатратною, проте стати 

фінансовоспроможним можна завдяки раціональній фінансово-господарській 

діяльності, а саме:  

- подальша диверсифікація, різновекторність фінансування;  

- розвиток внутрішньоуніверситетської фінансової автономії, поширення 

госпрозрахункових механізмів в системі субрахунків структурних підрозділів;  

- розвиток інфраструктури власного виробництва та комерціалізації 

надання відповідних послуг як для задоволення внутрішньо-університетських 

потреб із суттєвою економією коштів, так і для їх зовнішньої реалізації;  

- організація ефективної взаємодії з Наглядовою радою університету; 



- залучення приватного капіталу, бізнес-структур, асоціацій випускників 

до фінансування університету через механізми ендавмент-фонду ТНПУ 

(Ендаумент (від англ. endowment ‒ внесок), чи Фонд цільового капіталу, ‒ одне з 

основних джерел недержаного фінансування в сфері освіти і науки. Капітал 

фонду формується за рахунок добровільних пожертв і на конкурсній основі 

передається фінансовій організації, яка розміщує його з метою отримання 

прибутку. Сам капітал залишається недоторканим, а зароблені проценти 

скеровуються на потреби конкретних факультетів і університету в цілому: 

навчально-освітні програми, науково-дослідні проекти (включаючи 

інноваційні), стипендії студентам, аспірантам, докторантам, іменні професорські 

стипендії, соціальні ініціативи, модернізацію інфраструктури.  

Реалізація стратегії розвитку університету зумовлюють необхідність 

підвищення ефективності управління, зокрема: 

- подальше поширення заходів мотиваційного менеджменту за усіма 

напрямами діяльності;  

- підвищення ролі вчених рад університету та факультетів як колегіальних 

органів управління;  

- вивчити досвід провідних закладів вищої освіти щодо реорганізація 

науково-методичної ради університету та науково-методичних рад факультетів 

у Ради з якості надання освітніх послуг відповідного рівня;  

- суттєвий перерозподіл на адресу випускових кафедр повноважень у 

визначенні змісту магістерських та докторських програм;  

- створення в структурі університету Протокольного відділу з метою 

координації зовнішніх та внутрішніх заходів, ведення активної, конструктивної, 

а іноді агресивної інформаційної та іміджевої політики університету, 

формування профорієнтаційної та рекламної діяльності навчального закладу; 

- поширення «алгоритмізації» документообігу, інформаційних технологій 

супроводження документованих процедур, посилення акцентів щодо «сервісних 

функцій» загальноуніверситетських служб по відношенню до інших підрозділів; 



- посилення відповідальності кожного працівника і кожного структурного 

підрозділу за виконання управлінських рішень.  

У період перманентних трансформацій на освітньо-науковому ринку варто 

застосувати конструктивно-активну наступальну тактику «антикризового 

менеджменту» через поширення сфер впливу, форм діяльності, ринків «збуту» 

науково-освітніх послуг на регіональному, національному та глобальному 

рівнях, у тому числі шляхом реалізації політики диверсифікації можливостей 

щодо розвитку особистості, отримання навчальних, наукових та соціальних 

послуг, диверсифікації джерел фінансування тощо.  

Вище зазначене бачення Програми в лаконічних тезах, не може охопити 

увесь величезний спектр питань, викликів життя, відповідей та реагування на 

реалії висококонкурентного вітчизняного та міжнародного науково-

освітянського середовища. Я переконаний, що майбутнє університету – це його 

поступальний розвиток. Головним дороговказом є чітке бажання не зупинятися 

на досягнутому, адже тільки гуртом ми будемо продовжувати складний, але 

вельми приємний шлях успішності. Ці положення Програми народилися не під 

вибори ректора, вони є логічними з точки зору продовження праці в рідному 

колективі, закріплення та розвитку вже досягнутого. Спадкоємність принципів 

діяльності та механізмів, що себе виправдали на практиці, є запорукою 

стабільності філософії розвитку. І якщо ця Програма отримає підтримку 

колективу університету, то я впевнений, що за більшістю позицій вона буде 

реалізована вже в найближчій перспективі.  


