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Шановні колеги! 

Вибори ректора відповідальна та важлива 

справа, яка визначить розвиток нашого 

університету на багато років. Як людина, яка 

провела в стінах «Машинки» – НУ «Запорізька 

політехніка» більше 30 років, вважаю, що 

основою стабільності і успішності нашого 

закладу є спадкоємність поколінь та збереження традицій університету. За більше, 

ніж 120 річну історію в нашій «Машинці» було створено потужну базу, а 

використання і повноцінне впровадження в освітню і наукову діяльність сучасних 

інноваційних технологій і наукових розробок дозволить нашому університету 

впевнено бути серед лідерів галузі в Запорізькій області і в Україні в цілому. 

Вважаю, що сьогодні нам треба об’єднатися, задля розвитку нашого 

університету, колективу, кожного працівника. В єдності думок і конструктивному 

діалозі бачу той потенціал розвитку, якого нам не вистачає для продовження 

стабільної роботи. 

В той же час, ми спостерігаємо тенденції проведення передвиборчої агітації 

кандидатами на посаду ректора для самореклами та безпідставного вихваляння 

неіснуючими здобутками. Використання деякими керівниками та кандидатами на 

посаду ректора неконструктивної критики, а подекуди і відвертих маніпуляцій 

вважаю непродуктивною та загрозливою тенденцією, яка може зганьбити наш 

університет та колектив в цілому. 

Найважливішими рисами особистості ректора на рівні з професіоналізмом, 

обізнаністю та досвідом в питаннях керівництва великим колективом, є чесність і 

послідовність у вчинках, порядність і людяність в ставленні до співробітників та 

оточуючих. Необхідним є збереження демократичних принципів в керівництві, 

відкритість та забезпечення пріоритету інтересів університету та колективу. 



Головним завданням керівництва університету має бути створення 

виробничих та соціально-економічних умов для всіх співробітників, що 

забезпечать їм можливість гідної праці та мотивації і бажання як найліпше 

виконувати свої функціональні обов’язки. Необхідно надалі розвивати прозору 

систему преміювання за конкретні суттєві досягнення та виконання особливо 

відповідальних робіт. 

На всіх щаблях керівництва університету має бути місце 

висококваліфікованим фахівцям, спрямованим на прогрес, перспективу та 

успішність «Машинки», незалежно від їх фахової спеціальності та передвиборних 

уподобань. 

В основі повсякденного життя та функціонування університету в галузі 

освітнього процесу та здійснення наукової і науково-технічної діяльності має 

бути повага до рідного закладу, до викладачів, співробітників та студентства. 

Необхідно і далі продовжувати наполегливу роботу не тільки із забезпечення 

студентів всіма сучасними умовами та засобами для успішного оволодіння 

обраною спеціальністю, а також подальшого розвитку університетської 

екосистеми (бізнес-інкубатори, студентські технохаби, спортивні команди та 

культурно-розважальні заходи, місця відпочинку), яка дозволить студентам 

додатково реалізувати свій потенціал, та отримати найкращі враження від 

студентських років. 

Важливим є подальший міжнародний вектор розвитку, який дозволить нам 

гідно бути представленими у світі, забезпечити підтримку наших закордонних 

партнерів. 

Шановні колеги, пропоную нам об’єднатися для спільної роботи, розвитку 

та нових досягнень. За основу моєї передвиборчої програми та плану роботи на 

найближчі роки було обрано Програму розвитку НУ «Запорізька політехніка» на 

2021-2025 рр., розроблену та прийняту колегіально, всім трудовим колективом, в 

якій відображено найважливіші плани та перспективні напрями розвитку нашого 

університету. 

З повагою, д.т.н., проф.                        Валерій Наумик 



 
Загальні положення стратегічного розвитку та реформування 

університету 
Забезпечення та всіляка підтримка якості освіти, наукової та науково-

технічної діяльності в університеті на рівні світових лідерів галузі. Негайне 
впровадження отриманих наукових результатів в освітній процес з підготовки 
здобувачів освіти всіх рівнів. 

Всебічне впровадження стратегії цифровізації та інтернаціоналізації 
університету, постійне вдосконалення електронної системи управління 
навчанням, системи електронного документообігу. 

Розробка та повноцінне втілення у всі сфери життєдіяльності університету 
системи забезпечення якості, що включає постійний контроль та стимулювання 
сумлінного виконання кожним співробітником своїх службових обов’язків як в 
питаннях вищої освіти, так і в інших, та достойну оцінку результатів цієї 
діяльності. 

Підвищення ролі студентського самоврядування в управлінні та інших 
сферах діяльності НУ «запорізька політехніка». 

Всебічне залучення до подальшого розвитку університету профспілкових, 
громадських організацій, успішних випускників, провідних промислових та 
комерційних підприємств регіону та України в цілому. 

Постійне оновлення матеріально-технічної бази забезпечення основної 
діяльності університету та соціально-побутової сфери життя співробітників та 
студентства. 

Всіляке впровадження ресурсо- енерго- та матеріало-ощадних технологій та 
форм організації праці у всіх сферах діяльності НУ «Запорізька політехніка». 

Проведення реорганізації та оптимізації структури університету. 
Неухильне дотримання принципів доброчесності у всіх сферах діяльності, 

взаємної поваги між керівництвом, співробітниками та студентством, вимог 
антикорупційного законодавства, запобігання виникненню потенційного 
конфлікту інтересів. 

Навчальна робота 
Постійна підтримка та розвиток української мови. Всебічне сприяння 

формуванню мовної культури та мовної особистості викладачів, науковців та 
студентів в процесі навчання та в інших сферах діяльності. 

Постійна підтримка та впровадження англійської мови в процеси навчання 
та дослідницьку діяльність. Створення та регулярне оновлення якісного 
англомовного навчально-методичного забезпечення в галузі загально мовної 
підготовки та професійного спілкування. Безперервне підвищення якості 
викладання англійською мовою загальноосвітніх та спеціальних дисциплін. 
Створення та збільшення кількості груп іноземних студентів з викладанням 
англійською мовою. Сертифікація рівня володіння англійською мовою 
викладачів, студентів, аспірантів та докторантів. 

Забезпечення якісної підготовки та проходження ліцензування і акредитації 
освітньо-професійних та освітньо-наукових програм всіх рівнів вищої освіти, з 



урахуванням сучасних та перспективних потреб Запорізького регіону та України в 
цілому. 

Забезпечити сучасні структуру та зміст освітнього процесу а НУ 
«Запорізька політехніка», збалансованого обсягу підготовки фахівців окремих 
галузей. 

Систематична профорієнтаційна робота серед майбутніх здобувачів вищої 
освіти та їх батьків. Постійна робота з «опорними» закладами середньої загальної 
та спеціальної освіти. Відродження традиції проведення на базі НУ «Запорізька 
політехніка» олімпіад з шкільних предметів. Впровадження сучасних 
інтерактивних он-лайн систем, відеоматеріалів, спрямованих на підвищення 
зацікавленості школярів та молоді в здобутті якісної вищої освіти та 
перспективної спеціальності в НУ «Запорізька політехніка». 

Вдосконалення системи дистанційного навчання. Забезпечення її 
наповнення якісними навчально-методичними матеріалами для повноцінного 
проведення теоретичних та практичних занять. 

Постійний контроль та підвищення якості освіти. 
Постійна робота з забезпечення необхідної матеріально-технічної бази 

навчального процесу, її розвитку та наповнення сучасною комп’ютерною 
технікою та дослідницьким обладнанням. 

Забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації та стажування 
викладачів та студентів в Україні та за кордоном. Матеріальне заохочення 
підвищення рівня викладання, створення нових сучасних (оснащених 
мультимедійним та іншим сучасним обладнанням) курсів для здобувачів освіти 
всіх рівнів. Впровадження дуальної системи освіти. 

Вдосконалення системи конкурсного обрання на посади науково-
педагогічних та керівних працівників НУ «Запорізька політехніка». 

Вдосконалення системи рейтингової оцінки професійної діяльності та 
гідного стимулювання кращих науково-педагогічних працівників. Всіляке 
сприяння підвищенню позицій НУ «Запорізька політехніка» в загальнодержавних 
та міжнародних рейтингах. 

Збільшення кількості іноземців та осіб без громадянства серед здобувачів 
вищої освіти в НУ «Запорізька політехніка». Підвищення рівня міжнародної 
академічної мобільності науково-педагогічних, наукових працівників та 
здобувачів вищої освіти. 

Активізувати роботу щодо створення та реалізацію спільних освітніх 
програм, програм подвійного диплому з іноземними університетами. 

Наукова, науково-дослідницька робота, інтернаціоналізація та 
міжнародне співробітництво 

В усіх видах наукової і науково-технічної діяльності наукових і науково-
педагогічних працівників університету, які включають виконання науково-
дослідних робіт бюджетного та госпдоговірного фінансування, кафедральної 
тематики продовжувати ефективну роботи за традиційними для університету 
технічними пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Активізувати 
наукову діяльність в напрямі суспільних наук. 



Забезпечити подальше ефективне функціонування діючих та сприяти 
заснуванню нових потужних наукових шкіл як технічних так і суспільних наук. 

Забезпечити покращення умов виконання досліджень за рахунок зростання 
обсягу витрат на модернізацію та оновлення наукового та лабораторного 
обладнання. 

Забезпечити ефективне функціонування існуючої спеціалізованої вченої 
ради по захисту дисертацій по спеціальностям «Матеріалознавство», 
«Металознавство і термічна обробка», «Механіка деформівного твердого тіла». 

Утворити структурний підрозділ з забезпечення діяльності спеціалізованих 
вчених ради з прийняття до розгляду та проведення разових захистів дисертацій 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Активно залучати студентів до участі у наукових дослідженнях, в тому 
числі як штатних співробітників. Розширювати міжнародні наукові зв’язки, 
участь у виконанні наукових проектів в рамках Європейського співробітництва. 

Постійно відпрацьовувати показники, необхідні для отримання 
держбюджетного фінансування фундаментальних і прикладних робіт. 

Постійно здійснювати заходи щодо підвищення якості та рейтингу 
публікацій та індексу цитувань наукових праць (індекс Гірша) співробітників НУ 
«Запорізька політехніка». Забезпечити фінансову підтримку публікацій 
співробітників та здобувачів вищої освіти наукових праць у закордонних та 
вітчизняних наукових виданнях, що входять до міжнародних науково метричних 
баз Scopus таWeb of Science. Забезпечити організаційну та фінансову підтримку 
оформлення та подання заявок на об’єкти інтелектуальної власності в Україні та 
за кордоном. 

Забезпечити підтримку діяльності в університеті Ради молодих учених і 
спеціалістів. Забезпечити проведення та підтримку заходів серед студентської 
молоді задля популяризації зайняття науковими дослідженнями та навчання в 
аспірантурі. 

Збільшувати періодичність виходу наукових журналів НУ «Запорізька 
політехніка», забезпечити зростання їх категорійностіта підвищення рейтингів за 
індексом SNIP. 

Забезпечити укладання нових та підтримку реалізації існуючих договорів 
про співпрацю з іноземними партнерами, підтримку членства та входження 
університету до міжнародних організацій, об’єднань та асоціацій освітнього, 
наукового, промислового та ін. напрямів. 

Забезпечити всебічне сприяння реалізації в університеті міжнародних 
наукових та освітніх проектів, підтримку проектних команд. 

Забезпечити матеріальне заохочення підготовки та подання проектних 
заявок на гранти міжнародних конкурсів (зокрема програм "Еразмус+", 
"Горизонт" та ін.). 

Сприяти залученню на партнерських умовах іноземних та українських 
виробників для відкриття на базі університету демонстраційно-виробничих 
комплексів, лабораторій, центрів та ін. з використанням сучасного обладнання та 
технологій. 



Забезпечити матеріальне заохочування співробітників, які вносять значимий 
внесок до міжнародної співпраці. 

Робота зі студентами, розвиток фізкультури та спорту в НУ «Запорізька 
політехніка» 

Робота зі студентами є основним напрямом діяльності вищого навчального 
закладу. 

В основі роботи зі студентською молоддю в НУ «Запорізька політехніка» 
були і мають залишатись в подальшому процеси євроінтеграції, всебічного 
втілення демократичних принципів, виховання гідних свідомих громадян сучасної 
України, формування гармонічно розвинених особистостей та забезпечення 
набуття ними якісної теоретичної підготовки та практичних навичок за обраною 
спеціальністю. 

Сприяти працевлаштуванню студентів по закінченню навчання в НУ 
«Запорізька політехніка». 

Підтримка і розвиток студентського самоврядування всіх рівнів як 
повноцінного учасника процесу керівництва закладом вищої освіти, вирішення 
всіх поточних питань, пов’язаних з навчанням в університеті, з організацією 
виховного процесу за межами навчального часу, створенням необхідних 
соціально-побутових умов в гуртожитках, для занять фізкультурою і спортом, 
гармонійного розвитку студентської молоді. Забезпечення фінансової підтримки 
студентського самоврядування взагалі та окремих проектів. Підтримка 
унікального правоохоронного спецпідрозділу «Щит». 

Підтримка подальшого розвитку самоврядної університетської структури 
“BEST”, що об’єднує студентів технічних університетів Європи. Міжнародне 
стажування студентів за рахунок міждержавних угод, грантів, інших проектів. 

Подальша підтримка студентських спортивних команд зі спортивної 
аеробіки, гандболу, баскетболу, плавання та інших видів спорту. Сприяння 
забезпеченню їх всім необхідним: формою, спортивним інвентарем, фінансування 
відряджень для участі у спортивних змагання різних рівнів в Україні і за 
кордоном. 

Всіляка підтримка розвитку спортивних структурних підрозділів в процесі 
формування фізкультурно-спортивного середовища, виховання особистості 
студентів, забезпечення умов для занять викладачів та співробітників 
фізкультурою і спортом, пропагування здорового образу життя, створення умов 
для підготовки індивідуальних спортсменів і команд найвищого рівня, 
підвищення престижу університету в Україні і світі. 

Стимулювання студентів за високі досягнення в науковій діяльності, спорті, 
активну участь в суспільному житті університету, художній самодіяльності тощо. 
Відновлення проведення міжнародних студентських творчих фестивалів. 

Розвиток фахової передвищої освіти і відокремлених структурних 
підрозділів (коледжів) університету 

Заклади фахової передвищої освіти є дуже специфічними підрозділами, які 
здійснюють важливу функцію адаптації молодих людей (в особливості з регіонів 
області) на переході від шкільних умов до подальшого навчання в закладах вищої 
освіти і підготовки до самостійного дорослого життя. Часто кажуть, що вони 



виконують функцію «соціального ліфту» і я особисто вважаю це є їх високою 
суспільною місією, важливою для гармонійного функціонування всієї держави. 
Основну частину викладацького колективу в цих закладах, як правило, складають 
жінки, що формує особливу атмосферу та ставлення до вчорашніх школярів. Ці 
заклади, яких в складі НУ «Запорізька політехніка» є п’ять, потребують особливої 
уваги та підтримки збоку керівництва основного університету, керівних органів 
міста, області та країни в цілому. 

Необхідно забезпечити розвиток автономії коледжів в питаннях навчальної, 
адміністративно-господарської та фінансово-економічної діяльності, при 
збереженні підтримки та розвитку партнерських відносин з головним 
університетом. 

Сприяння профорієнтаційній роботі коледжів серед школярів, особливо в 
умовах сучасної реорганізації закладів середньої освіти. 

Всіляке сприяння підвищенню якості освіти в коледжах, формування 
необхідної професійної компетентності у студентів. Сприяння проходженню 
практики студентами коледжів та надання їм першого робочого місця по 
закінченню. 

Поглиблення спільної роботи кафедр університетів і циклових комісій 
коледжів для підвищення якості навчально-наукової підготовки студентів 
коледжу. Сприяння підвищенню кваліфікації співробітників коледжів. 

Сприяння якісному методичному, інформаційному і кадровому 
забезпеченню коледжів. 

Розвиток системи підготовки та перепідготовки висококваліфікованих 
фахівців за потребами регіонів 

Розвиток матеріально-технічної бази 
Підтримання стану матеріально-технічної бази університету для 

забезпечення необхідних умов праці, навчання та побуту викладачів, 
співробітників і студентів. Проведення необхідних поточних і капітальних 
ремонтів. Дотримання в належному стані інженерних мереж. Проведення робіт з 
благоустрою територій університету. 

Забезпечення енергоефективності університету в умовах постійно 
зростаючих тарифів. Проведення енергоаудиту будівель. 

Забезпечити залучення необхідних коштів загального, спеціального фондів, 
спонсорської допомоги та міжнародних інвестиційних грантів. 

Організація роботи студмістечка. Покращення стану житлово-побутових 
умов проживання у гуртожитках. 

 
Запрошую всіх, кому небайдужа доля нашої славетної «Машинки» до 

спільної праці задля її подальшого розвитку та процвітання. 


