
 

 

 

 Стаж педагогічної роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини – 42 роки. За цей час пройшов шлях від лаборанта до першого проректора 

університету. З грудня 2014 року — в.о. ректора УДПУ імені Павла Тичини, з квітня 2015 року 

по квітень 2020 року – ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

  Сфера наукових інтересів Безлюдного О.І. – проблеми навчання студентів немовних 

спеціальностей іноземним мовам та компаративістика. Олександр Іванович є автором  понад 

200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т.ч. монографій та статей що 

входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, навчальних 

посібників. Проходив мовне стажування в США та Великобританії.  

 За досягнуті успіхи у науково-педагогічній роботі нагороджений нагрудними знаками 

Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1994 р.) та 

«Ушинський К.Д.» (2007 р.).  

 У 2009 році Безлюдному О.І. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти 

України». У 2019 році нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.  

 Одружений. Має двох синів. 
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БЕЗЛЮДНИЙ Олександр Іванович – 

доктор педагогічних наук, професор, 

заслужений працівник освіти України. 

Народився 1955 року в місті Умань 

Черкаської області. У 1976 році 

закінчив Черкаський державний 

педагогічний інститут за спеціальністю 

«Англійська мова».  

У 1988 році захистив кандидатську 

дисертацію. З 1992 року – доцент, з 

2011 року — професор кафедри 

англійської мови та методики її 

викладання. У жовтні 2013 року 

захистив докторську дисертацію.  

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

К А Н Д И Д А Т  Н А  П О С А Д У  Р Е К Т О Р А  У М А Н С Ь К О Г О  

Д Е Р Ж А В Н О Г О  П Е Д А Г О Г І Ч Н О Г О  У Н І В Е Р С И Т Е Т У   

І М Е Н І  П А В Л А  Т И Ч И Н И  
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Вельмишановні колеги – викладачі, співробітники, студенти! 

Дорога університетська родино! 

 

 Виборча кампанія на посаду ректора проходить в особливий для нашого колективу рік – 

ювілейний 90-й рік з часу заснування вишу. Колектив по праву пишається своєї історією, 

здобутками і традиціями.  

 Я гордий з того, що вже понад 40 років моя доля пов’язана з нашим закладом, а останні 

5 років мав високу честь очолювати його. Саме тому звертання «Дорога університетська 

родино» є не пафосними словами, а виявом щирої глибокої поваги і констатацією того місця і 

ролі, яку університет займає в моєму професійному й особистому житті, в моїй долі. 

  За попередні п’ять років університет зміцнів і закріпив за собою статус одного з визнаних 

лідерів педагогічної освіти України, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними 

ступенями вищої освіти, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є 

науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних і наукових 

підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку 

діяльність. Так університет послідовно реалізує свою місію, що засновується на класичній 

тріаді: навчання – дослідження – громадське служіння. 

  За показниками різних рейтингів останніх років ми серед десяти найкращих 

педагогічних університетів України. Маємо успіхи і в європейському просторі освіти, 

міжнародних академічних зв’язках. 

  Основним джерелом наших досягнень, найголовнішим ресурсом інноваційної 

трансформації університету є його академічна спільнота – люди, які творять успішне майбутнє 

університету, – викладачі, студенти, співробітники. Саме ви робите все задля утвердження 

нашої  Alma mater як університету європейського рівня. 

  Тренди сучасної вищої освіти є гнучкими, динамічними і постійно змінюються з плином 

часу. Бути на вістрі цих змін – завдання складне, але для нашого університету, що має 90-літні 

славні традиції, потужний кадровий корпус та здібну студентську молодь, – цілком досяжне. 

Більше того, як показує наш досвід, у багатьох випадках ми здатні виступати лідерами 

педагогічної освіти України. 

  Дякую Вам за Вашу сумлінну працю та наполегливий творчий пошук на благо 

університету та педагогічної освіти держави! 

  Дозвольте ознайомити Вас з основними тезами стратегії розвитку університету, яку я 

планую реалізувати у разі Вашої підтримки. 

 

  

В И Б О Р Ч А  П Р О Г Р А М А  
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Пошанування власних академічних традицій, опора на майже віковий досвід з 

одночасною інноваційною модернізацією університету – це той шлях, який дозволить 

здолати виклики сьогодення, забезпечити поступальний сталий розвиток нашого вишу на 

п’ятирічну перспективу.  

З цією метою передбачається реалізація таких завдань. 
 

Освітня діяльність 

1) забезпечення реалізації принципу студентоцентрованості навчання, внесення з цією 

метою необхідних коректив в організацію освітнього процесу, розвиток освітнього 

середовища, побудованого на засадах партнерства між учасниками освітнього процесу, 

надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії, дотримання 

академічної доброчесності, залучення молоді до творчої, науково-дослідницької 

діяльності університету; 

2) модернізація освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу, удосконалення 

інструментів і критеріїв оцінювання ключових компетентностей у здобувачів вищої освіти;  

3) аудит пропонованих університетом освітніх програм на предмет відповідності тенденціям 

розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також 

досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм, відмова від тих, що не 

користуються достатньою популярністю серед здобувачів вищої освіти. Вивчення думки 

стейкхолдерів, потенційних роботодавців, випускників університету щодо відкриття 

затребуваних ринком праці спеціальностей та започаткування низки нових освітніх 

програм; 

4) розширення діапазону співпраці із закордонними партнерами для створення спільних 

освітніх програм подвійного дипломування. Удосконалення процедури визнання 

результатів навчання, отриманих здобувачами в інших закладах освіти, зокрема під час 

академічної мобільності;  

5) створення організаційно-правової та фінансової бази для здійснення академічної 

мобільності учасників освітнього процесу, зокрема із залученням грантів, фондів тощо; 

6) запровадження програми внутрішньої академічної мобільності, зокрема 

міжфакультетських спеціалізацій; 

7) започаткування дуальної освіти на тих освітніх програмах, де це можливо і необхідно. 

Укладення з потенційними замовниками-роботодавцями відповідних угод;  

8) продовження практики створення умов для  навчання в університеті  осіб з особливими 

освітніми потребами, їх психолого-педагогічного супроводу; 

 

ТРАДИЦІЇ. ІННОВАЦІЇ. СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
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9) удосконалення нормативної бази освітньої діяльності, зокрема розробка та введення в дію 

низки положень: «Про раду роботодавців»; «Про підготовку фахівців із застосуванням 

дуальної форми здобуття освіти в університеті»; «Про електронне освітнє середовище 

університету» та ін.; 

10) упровадження в освітній процес новітніх інформаційно-комунікаційних технологій 

(елементи дистанційного навчання, інтернет-конференції, вебінари, тестові технології, 

віртуальні лабораторні роботи тощо); 

11) створення електронної системи управління освітнім процесом в університеті на рівнях 

«Ректорат – навчально-методичний відділ – деканат – кафедра – викладач»; 

12) використання ефективних методів об’єктивного оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти; 

13) упровадження ефективного механізму перезарахування результатів навчання у рамках 

реалізації програм академічної мобільності; 

14) створення нових структурних підрозділів «Центр дистанційного навчання» та «Центр якості 

освіти»; 

15) забезпечення дотримання принципів і правил академічної доброчесності учасниками 

освітнього процесу як складової внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти університету;  

16) розширення переліку послуг у сфері післядипломної освіти (для осіб з вищою освітою) з 

метою реалізації Концепції «Нова українська школа», налагодження співпраці з  

роботодавцями, вчителями-практиками; 

17) створення електронного сервісу для вибору через Інтернет місць для проходження 

студентами всіх видів практик. Залучення роботодавців та випускників університету до 

визначення змісту практик. Систематичне вивчення думки роботодавців про рівень 

фахової компетентності випускників університету; 

18) долучення до проєкту єдиного універсального веб-порталу інформаційних ресурсів 

бібліотек України; забезпечення бібліотеки достатніми матеріальними ресурсами для 

збереження стрімко збільшуваної маси цифрового контенту з метою забезпечення доступу 

учасників освітнього процесу до інформаційних ресурсів, розширення кількості 

користувачів системи електронної доставки документів; 

19) контроль за постійним оновленням та відкритістю інформації про діяльність навчально-

методичного відділу, деканатів/інституту, кафедр, розміщення на сайті університету 

навчально-методичного забезпечення, що дозволяє проводити дистанційне навчання.  

 

Науково-дослідна діяльність та міжнародна співпраця  
 

1) залучення науково-педагогічних працівників до фундаментальних наукових досліджень з 

найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, 

суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності 

України у світі та сталого розвитку суспільства і держави, враховуючи науковий потенціал 

університету, розвиваючи принципи міждисциплінарності та інноваційності; 
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2) сприяння у формуванні та розвитку наукових шкіл, створенні науково-дослідницьких 

центрів і лабораторій як базових осередків реалізації наукових досліджень, зокрема 

інноваційних дослідницьких структур: Центр підтримки технологій та інновацій (TISC); 

Молодіжний туристичний клуб; Науково-практичний структурний підрозділ спільно з 

Управлінням праці та соціального захисту населення та об’єднаними територіальними 

громадами; Центр підтримки технологій та інновацій та ін. Подальший розвиток існуючих 

науково-дослідницьких структур (Центр раннього втручання; Інклюзивно-ресурсний 

центр; Бізнес-центр; науковий підрозділ «Агробіостанція» та ін.);  

3) подальший розвиток діяльності науково-дослідних центрів подвійного підпорядкування 

НАПН та МОН України: Науково-дослідний центр інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання фізики й астрономії подвійного підпорядкування НАПН та МОН України; Науково-

дослідний центр педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування НАПН та МОН 

України та Центру новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem», що діє в рамках програми 

ЄС Еразмус + К2, який нещодавно був відкритий на факультеті фізики, математики та 

інформатики; 

4) створення за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки нових спільних наукових 

підрозділів – науково-навчальних центрів подвійного підпорядкування: Національної 

академії наук, Інституту проблем виховання НАПН України, Міністерства освіти і науки 

України, Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної 

роботи НАПН України, Міністерства молоді та спорту, Державного інституту сімейної та 

молодіжної політики України, Міністерства соціальної політики України: Гендерний центр, 

Молодіжний центр «Start», науково-дослідні лабораторії «Управління інноваційною 

діяльністю» та «Маркетингових досліджень» та ін.; 

5) забезпечення єдності науки і освіти, упровадження наукових результатів в освітній процес, 

формування змісту освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень;  

6) активізація патентно-ліцензійної діяльності викладачів та студентів університету в межах 

угоди з Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності»; 

7) співпраця університету з представниками бізнесу, стартапів, науково-дослідних установ, 

закладами соціальної сфери України та зарубіжжя в межах програми Європейської ради 

інновацій; 

8) продовжувати розвиток студентської та молодіжної наукової роботи шляхом організації та 

проведення конференцій, семінарів, конкурсів наукових робіт, пошуково-експедиційних, 

соціально-реабілітаційних заходів тощо (Студентське наукове товариство, Рада молодих 

науковців, Студентська соціально-психологічна служба, Молодіжний центр «Start» та ін.); 

9) участь у євроінтеграційних заходах Ради молодих науковців МОН України як 

повноправного члена міжнародної громадської організації EURODOC (Європейській раді 

аспірантів та молодих учених, Брюссель), спрямованих на консолідацію аспірантів та 

молодих науковців країн Європи у їх прагненні до професійної реалізації та гідного життя; 

10) залучення здобувачів вищої освіти та молодих науковців до виконання грантових 

досліджень, наукових тем кафедр, досліджень, що виконуються за рахунок державного 

фінансування тощо; 
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11) активізація розробки госпдоговірних проєктів, пошук госпрозрахункових замовлень на 

науково-дослідні розробки, що сприятиме налагодженню взаємодії науки з виробництвом 

та бізнесом; формування бази пропозицій університету щодо науково-технічних розробок 

та інновацій; 

12) постійне оновлення та відкриття нових перспективних освітньо-наукових програм 

підготовки докторів філософії, докторів наук; 

13) удосконалення механізму стимулювання молодих викладачів університету щодо підготовки 

та захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук відповідно до 

потреб забезпечення освітніх (освітньо-наукових) програм підготовки фахівців та 

ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в університеті; 

14) запровадження системи супроводу наукометричної діяльності викладачів університету, 

створення сприятливих умов для підвищення їх публікаційної активності, зокрема у 

наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science; 

15) проведення роботи з оновлення інституційного репозитарію; 

16) забезпечення авторитету університету у науковому просторі України і зарубіжжя на основі 

суттєвого підвищення якості публікацій в сучасних університетських виданнях; 

17) стимулювання переходу наукових періодичних видань до числа англомовних фахових 

наукових періодичних видань та вміщення розширених україномовних резюме в 

англомовних фахових журналах з метою оперативного формування сучасної української 

наукової термінології; 

18) сприяння переходу періодичних видань університету («Філологічний часопис», «Уманська 

старовина»,  «Соціальна робота і соціальна освіта», «Психологічний журнал» та ін.) до 

переліку фахових видань України; 

19) розширення співпраці, наукове та науково-технічне співробітництво з міжнародними, 

закордонними закладами та організаціями, іноземними фірмами та виробниками з метою 

інтернаціоналізації освіти та науки; 

20) активізація інтеграції університету у міжнародні асоціації, товариства та організації, що 

дасть можливість долучатися до розробки спільних наукових експериментальних проектів 

у галузі освіти та науки; 

21) участь у заходах в контексті реалізації європейської політики вищої освіти і наукових 

досліджень, зокрема у співпраці з Європейською комісією (Генеральним директоратом з 

наукових досліджень та інновацій, Генеральним директоратом освіти і культури), 

Європейською асоціацією університетів, організацією Science Europe, яка об’єднує 

національні дослідницькі фонди країн Європи тощо; 

22) подальша розробка та впровадження спільних проєктів із Британською Радою та 

Американською Радою в Україні, програмами та фондами Європейського Союзу; 

23) проведення тренінгів і семінарів з питань грантової та проєктної діяльності науково-

педагогічних працівників; 

24) створення сектору з підготовки міжнародних грантів та проєктів у  структурі відділу науково-

технічного розвитку та європейської інтеграції; 

 

Програма кандидата на посаду ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини                                                                                               

Безлюдного О.І. 



25) спільна підготовка здобувачів вищої освіти із закордонними партнерськими-

університетами та професійними організаціями; 

26) розвиток діяльності міжнародних культурно-освітніх центрів: Українсько-Ізраїльського, 

Польського, Україно-Туркменського; 

27) актуалізація передового світового наукового та викладацького досвіду шляхом 

запрошення до університету іноземних фахівців; 

28) активізація участі науково-педагогічних працівників університету в міжнародних проєктах, 

дослідницьких та інноваційних програмах: «Erasmus+», «Горизонт 2020», «Наука заради 

миру та безпеки» та ін.; 

29) упровадження інноваційних підходів до іншомовної підготовки науково-педагогічного 

персоналу та здобувачів вищої освіти для досягнення потрібного рівня володіння  

англійською мовою, що сприятиме академічній мобільності та впровадженню 

англомовного викладання окремих дисциплін у межах україномовних програм; 

30) підвищення рівня володіння іноземними мовами студентів та науково-педагогічних 

працівників університету через систему рівневої іншомовної підготовки та створення 

сертифікованого тестового центру на базі університету; 

31) постійно вдосконалювати функціонування відкритого цифрового простору для навчальної 

та наукової роботи викладачів і студентів із доступом до сучасних навчальних і наукових 

баз даних в Науковій бібліотеці Університету. 
 

Студентське самоврядування та молодіжна політика 
 

1) співробітництво адміністрації та студентського самоврядування університету на засадах 

партнерства, відкритості та взаєморозуміння, виходячи з тези: «Студенти створюють 

майбутнє»;  

2) розширення співпраці ректорату і студради університету щодо підвищення ефективності 

освітнього процесу, національно-патріотичного та морального виховання студентської 

молоді, вирішення питань стипендіального забезпечення, соціального захисту студентів, 

розвитку художньої самодіяльності та спорту, утвердження здорового способу життя; 

3) активізація участі представників студентського самоврядування у роботі ректорату, 

деканатів, приймальної комісії, учених рад; 

4) поліпшення умов для діяльності органів студентського самоврядування та забезпечення їх 

фінансування відповідно до вимог законодавства України;  

5) створення умов для фахового становлення студентів та аспірантів, сприяння їх 

самореалізації у різних сферах діяльності, підтримка стажування здобувачів освіти у 

провідних національних та зарубіжних університетах і наукових центрах; 

6) заснування ректорської стипендії для студентів, що мають особливі здобутки у науковій, 

творчій чи спортивній діяльності; 

7) стимулювання нових форм творчих об’єднань студентської молоді, впровадження 

креативних форм виховної роботи зі студентами, сприяння проведенню змістовного 

активного дозвілля (конкурси, фестивалі, спортивні змагання, благодійні акції тощо); 
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8) забезпечення соціального захисту студентів відповідно до вимог законодавства, 

поліпшення комфортності проживання в університетських гуртожитках; 

9) організація регулярних зустрічей ректора зі студентством, інформування про роботу 

ректорату щодо вирішення студентських проблем, створення комфортних умов для 

навчання і змістовного дозвілля;  

10) запровадження для студентів внутрішньоуніверситетських грантів на наукові, освітні й 

культурні проєкти; 

11) підтримка та соціально-психологічний супровід незахищених категорій студентської 

молоді (сиріт, осіб з інвалідністю, учасників АТО/ООС та їх дітей та ін.); 

12) забезпечення належних та гідних побутових умов проживання у гуртожитках шляхом 

реконструкції та матеріально-технічного оновлення приміщень; 

13) утвердження національної самосвідомості в учасників освітнього процесу, поваги до історії 

та культури України, формування громадянських цінностей, створення з цією метою 

університетського Центру громадянської освіти;  

14) підтримка університетського волонтерського руху (допомога постраждалим під час 

воєнних конфліктів, ветеранам війни та праці, дітям-сиротам, іншим категоріям 

населення); 

15) постійно вдосконалювати систему і критерії оцінювання знань студентів (поточної та 

підсумкової) на засадах об’єктивності, прозорості та мотивації. 
 

Кадрова політика та вдосконалення системи  

управління університетом 
 

1) демократизація управління, забезпечення прозорого прийняття рішень, забезпечення 

гласності, доброчесності та дотримання академічних свобод, непримиренності до будь-

яких проявів корупції у життєдіяльності університету;  

2) поступовий перехід до сучасної системи управління університетом – електронного 

врядування (інформаційні технології документообігу, контролю за виконанням 

управлінських рішень, управління освітнім процесом, online-обговорення проєктів 

важливих нормативних документів тощо). Оприлюднення прийнятих нормативно-

правових документів університету на веб-сайті.  

3) ліквідація надмірної централізації та бюрократизації університетського життя, 

запровадження чіткого розподілу сфер відповідальності між рівнями управління 

«ректорат – деканат – кафедра», розширення прав та повноважень факультетів/інституту, 

інших структурних підрозділів університету;  

4) залучення академічної спільноти вишу до розробки Стратегічного плану розвитку УДПУ 

імені Павла Тичини на період до 2025 року; 

5) оновлення практики регулярного проведення конкурсів на заміщення посад науково-

педагогічних працівників, розробка нової редакції положення про конкурсний відбір на 

посади; 
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6) оптимізація штатного розпису університету, його прозоре формування та оприлюднення 

на веб-сайті; 

7) удосконалення кадрової політики університету, стимулювання якісної роботи 

професорсько-викладацького складу, оновлення системи заохочень, нагород та відзнак 

науково-педагогічних працівників на основі рейтингового оцінювання їхніх освітніх, 

наукових та інноваційних досягнень; 

8) забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки науково-педагогічних 

працівників у провідних університетах України та зарубіжжя, наукових інститутах АПН 

України, підприємствах та організаціях, дієвий контроль за ефективністю стажування та 

підвищення кваліфікації; 

9) запровадити вивчення думки студентів і викладачів про найважливіші питання 

навчального процесу на базі інтерактивної онлайн-платформи; 

10) залучення до викладацької діяльності найбільш обдарованих, компетентних аспірантів і 

докторантів, провідних фахівців-практиків; 

11) систематичне проведення соціологічних досліджень з метою вивчення психологічної 

атмосфери на кафедрах, в академічних групах, у стосунках між викладачами та 

студентами; 

12) продовжити реалізацію практики матеріального заохочення викладачів і науковців 

відповідно до результатів їхньої діяльності, зокрема: за своєчасний захист дисертацій 

аспірантами і докторантами, підготовки навчальних підручників та монографій, створення 

електронних навчальних курсів, публікування наукових статей у журналах, що 

індексуються у міжнародних наукометричних базах даних тощо; 

13) підвищення ролі Наглядової ради Університету у процесах формування стратегії розвитку 

Університету. 

 

Соціальна сфера та фінансова політика університету 
 

1) розробка спільно з профкомом університету проєкту нового Колективного договору, в 

якому зафіксувати пакет соціальних гарантій працівникам університету та здобувачам 

освіти, вимоги щодо безпечних та комфортних умов праці і відпочинку, матеріального та 

морального стимулювання працівників за досягнення в навчальній, методичній, науковій, 

організаційній роботі тощо;  

2) удосконалення соціального захисту працівників університету, зокрема через надання 

матеріальної допомоги для поліпшення соціально-побутових умов, на лікування, 

виділення коштів на оздоровлення працівників університету та їхніх дітей; 

3) поліпшення умов проживання та побуту здобувачів вищої освіти у студентських 

гуртожитках; 

4) сприяння проведенню атестації робочих місць в університеті та аналізу її результатів; 

5) забезпечення працівників, які працюють у шкідливих умовах, спеціальним одягом та 

засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм; 

Програма кандидата на посаду ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини                                                                                               

Безлюдного О.І. 



6) розробка нової моделі фінансової політики університету у зв’язку з переходом 

фінансування державою закладів вищої освіти від парадигми дотаційного до 

інвестиційного фінансування;  

7) забезпечення повної прозорості у доходах та видатках університету, ефективне 

використання фінансових ресурсів на інноваційну трансформацію університету, 

здійснення громадського контролю за виконанням статей кошторису;  

8) оптимізація штатного розпису університету, скорочення до виправданого мінімуму 

чисельності зовнішніх сумісників та управлінських витрат. Систематичний моніторинг 

ефективності використання коштів спеціального фонду всіма структурними підрозділами 

університету; 

9) постійне оприлюднення на веб-сайті університету штатного розпису, кошторису, 

відомостей про майно, результати тендерів, закупівлі, витрати на поїздки, доходи тощо. 

10) реалізація заходів щодо комерціалізації результатів роботи всіх структурних підрозділів 

університету, збільшення обсягу спеціального фонду університету через розширення 

спектру надання платних послуг (освітніх, екскурсійних, дизайнерських, мистецьких, 

екологічних тощо). 

11) пошук та активне залучення коштів інвесторів, меценатів, благодійних організацій для 

забезпечення матеріально-технічного розвитку університету; 

12) залучення до навчання в університеті іноземних студентів як суттєвого джерела 

поповнення спеціального фонду; 

13) поступове запровадження фінансування наукових відряджень викладачів, зокрема за 

кордон; 

14) започаткування практики розміщення на банківських депозитних рахунках тимчасово 

вільних коштів із спеціального фонду університету, відсотки від яких спрямовувати на 

вирішення невідкладних поточних потреб і завдань розвитку закладу; 

15) організувати роботу медичних служб в двох корпусах університету. 

 

Розвиток матеріальної бази 
 

1) забезпечення аудиторій університету необхідною кількістю персональних комп’ютерів, 

відео- та мультимедійною технікою, інтерактивними дошками, обладнання лекційних 

аудиторій для проведення відеоконференцій та вебінарів; 

2) подальша адаптація навчальних корпусів для людей з особливими потребами шляхом 

створення умов для їхнього безперешкодного пересування: прибудова зовнішнього ліфта 

для людей з обмеженими можливостями в навчальному корпусі № 3; розташування на 

сходових маршах навчальних корпусів попереджувального маркування рельєфним 

покриттям, тактильних табличок, вказівників руху; 

3) капітальний ремонт системи водопостачання гуртожитків № 1 та № 2 та капітальний 

ремонт душових кімнат; 

4) модернізація системи внутрішнього пожежного водопроводу гуртожитку № 2; 
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5) капітальний ремонт навчального корпусу № 5, що дасть змогу збільшити кількість 

лабораторій та аудиторій для використання у навчальному процесі загальною площею до 

600 м2; 

6) реконструкція будівлі навчального корпусу № 3 – добудова приміщень лекційних 

аудиторій, лабораторій загальною площею до 400 м2. 

7) реконструкція та модернізація будівлі складу непродовольчих товарів для використання 

приміщень під майстерні, лабораторії з урахуванням вимог ДБН в частині доступності 

маломобільних груп студентів; 

8) виготовлення проєктно-кошторисної документації та реконструкція м’якої покрівлі 

корпусу № 3 на шатровий дах;  

9) проведення енергозберігаючих заходів: утеплення фасадів гуртожитків № 1 та № 2; заміна 

віконних дерев’яних блоків на енергозберігаючі; установка LED світильників; 

10) реставрація сходової клітки бібліотеки, модернізація туалетів 3 поверху навчального 

корпусу № 1;  

11) ремонт парапетів, сходів, ганку центрального входу, системи вентиляції актової зали та 

туалетів першого поверху навчального корпусу № 3; 

12) будівництво спортивного майданчика на території навчального корпусу № 5; 

13) встановлення автоматичних систем протипожежного захисту навчальних приміщень, 

проведення робіт по вогнезахисному обробленню дерев’яних конструкцій даху 

навчальних корпусів, майстерень; 

14) подальша заміна меблів та м’якого інвентарю у студентських гуртожитках; 

15) обладнання системами відеоспостереження навчальних корпусів, студентських 

гуртожитків та території університету. 

 

Іміджева та інформаційна політика 
 

1) розвиток престижу та створення бренду Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини як конкурентоспроможного закладу вищої педагогічної 

освіти, що поєднує методи освітньо-наукового менеджменту з академічною свободою та 

колегіальністю у прийнятті стратегічних рішень; 

2) формування і розвиток корпоративної культури як системи цінностей та переконань 

учасників освітнього процесу; 

3) розроблення і використання брендової продукції та атрибутики університету; 

4) формування політики просування іміджу університету в Україні та за кордоном, створення 

ефективного іміджевого підрозділу (сектор у структурі відділу професійно-кар’єрної 

орієнтації та доуніверситетської підготовки), який би займався цим професійно;  

5) створення рекламно-інформаційної продукції (інформаційні освітні сайти, каталог закладу 

світи, інформаційні буклети про університет, розповсюдження інформації через соціальні 

мережі Facebook, Twitter, Instagram, періодичні видання), спрямованої на популяризацію 

досягнень університету, його історії, видатних випускників та співробітників; 

Програма кандидата на посаду ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини                                                                                               

Безлюдного О.І. 



6) активна співпраця з громадськими організаціями, меценатами, ЗМІ для вирішення 

освітніх, виховних завдань, розвитку матеріально-технічної бази, просування університету 

на ринку освітніх послуг;  

7) активна маркетингова і професійно-орієнтаційна робота на різних рівнях (абітурієнти, їх 

батьки, заклади освіти, освітні веб-ресурси тощо);  

8) участь у вітчизняних та міжнародних спеціалізованих виставкових заходах з метою 

популяризації здобутків університету, пропагування інноваційної продукції, формування 

позитивного іміджу вишу; 

9) вступ університету до Міжнародної організації Magna Charta Universitatum (Велика Хартія 

Університетів), розробка плану дій щодо входження вишу до міжнародних 

університетських рейтингів та підвищення показників його міжнародного визнання.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переконаний, що завдяки спільним зусиллям, наполегливій роботі ми будемо вчитися і 

працювати в університеті, який не лише пам’ятає свої історичні традиції, але й усвідомлює 

новітні виклики, що постали перед вищою школою і освітою загалом. Тому сьогодні як ніколи 

актуальними для нас є слова геніального українця Павла Тичини, ім’я якого має честь носити 

університет: «Ти чуєш, як життя зове? Епоха лиш того пригорне, хто сам з епохою живе».  

Впевнений, що нашій університетській спільноті під силу дати гідні відповіді на виклики 

часу. 

«Ми разом створимо майбутнє!» 

Олександр Безлюдний 

 

 


