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БІОГРАФІЯ
Владилена	 Володимирівна	 Сокирська – доктор 

історичних наук, доцент, професор кафедри міжнародних відно-
син та туризму Київського міжнародного університету. 

Народилася 22 січня 1968 р. у селі Синюха Новоархангель- 
ського району Кіровоградської області. У 1985 р. закінчила серед-
ню школу із золотою медаллю. З 1985 по 1990 рр. навчалася на істо-
ричному факультеті Кіровоградського державного педагогічного 
інституту імені О. С. Пушкіна за спеціальністю «історія та інозем-
на мова». У 1993 рр. здобула другу вищу освіту в Кіровоградсько-
му державному педагогічному інституті імені В. К. Винниченка за 
спеціальністю «практичний психолог».

Загальний стаж педагогічної роботи – 30 років, з них стаж 
науково-педагогічної роботи – 16 років. 1990–1991 рр. працюва-
ла заступником директора з виховної роботи та вчителем історії  
Надлацької середньої школи Новоархангельського району Кіро-
воградської області. 1994–1996 рр. – практичний психолог, учи-
тель німецької мови та історії Новоархангельської загальноосвіт-
ньої школи №2 Кіровоградської області. 1996–2004 рр. – вчитель 
історії та правознавства Уманської загальноосвітньої школи №14 
Черкаської області. З 2004 р. – вчитель вищої категорії.

З 2004 р. до червня 2019 р. працювала в Уманському державно-
му педагогічному університеті імені Павла Тичини. У 2006 р. всту-
пила до аспірантури університету. 2008 р. у спеціалізованій вченій 
раді Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгома-
нова достроково захистила дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія 
України. 

З лютого 2009 р.  – старший викладач кафедри всесвітньої 
історії, з січня 2011 р. – доцент кафедри всесвітньої історії та пра-
вознавства, заступник декана історичного факультету з виховної 
роботи. Упродовж 2009–2015 рр. очолювала науково-дослідну ла-
бораторію «Археологія Уманщини». У 2012 р. тимчасово викону-
вала обов’язки декана історичного факультету. 

2015–2019 рр. – проректор з наукової роботи та міжнародного 
співробітництва Уманського державного педагогічного універси-



тету імені Павла Тичини, професор кафедри всесвітньої історії та 
методик навчання за сумісництвом.

2018 р. у спеціалізованій вченій раді Тернопільського націо-
нального педагогічного університету ім. В. Гнатюка захистила ди-
сертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук 
зі спеціальності 07.00.02–всесвітня історія.

З вересня 2019 р. – професор кафедри міжнародних відносин 
та туризму, завідувач відділу аспірантури Київського міжнарод-
ного університету.

Постійно підвищувала свій професійний рівень: 2013 р. – 
пройшла стажування у Київському університеті імені Бориса 
Грінченка; 2018 р. – стажування в Університеті імені Яна Длугоша 
в Ченстохові (Республіка Польща); 2018 р. – стажування в Един-
бурзькому університеті (Велика Британія); 2019 р. – стажування 
на базі Природничо-гуманістичного університету імені Яна Длу-
гоша в Ченстохові (Республіка Польща); 2018–2019 рр. – учасник 
Проекту Британської Ради в Україні спільно з Міністерством 
освіти і науки України та Інститутом вищої освіти Національної 
академії педагогічних наук України «Програма розвитку лідер- 
ського потенціалу університетів України».

 Автор 2 одноосібних монографій, 22 навчальних посібників, 
понад 100 наукових статей у фахових виданнях, 4 статей у видан-
нях, що входять до наукометричної бази даних Web of Science.

Член трьох вітчизняних та однієї закордонної редакційних 
колегій фахових видань. Член Національної спілки краєзнавців 
України.

Нагороджена:
2010 р. – Почесною грамотою голови Черкаської обласної ради.
2015 р. – Дипломом Інституту модернізації змісту освіти МОН 

України, Національної академії педагогічних наук України.
2015 р. – Подякою Національного центру «Мала академія наук 

України».
2016 р. – Почесною грамотою Міністерства освіти і науки 

України.
2017 р. – Нагрудним знаком «Відмінник освіти». 
Заміжня. Маю доньку.



«… університети не можна розглядати як інституції, вільні від 
цінностей. Ті цінності та етичні стандарти, яким вони сліду-

ють, будуть не лише визначальним чином впливати на науковий, 
культурний та політичний розвиток їх академічного персоналу, 

студентів та співробітників, але й допоможуть у формуванні 
морального обличчя суспільства в цілому. Як такі, університети 

повинні прийняти на себе пряму відповідальність і прикласти всіх 
зусиль до досягнення етичних стандартів найвищого ґатунку»

Бухарестська Декларація 

ПРОГРАМА
Університет – це дух ака-

демізму, творчого пошуку, зма-
гальності, впевненого руху впе- 
ред. Це постійний розвиток на за-
садах професіоналізму, чесності, 
справедливості, відповідальнос- 
ті, відкритості, бездоганної репу-
тації, ініціативності, постійного 
самовдосконалення.

Програма передбачає дина- 
мічний розвиток Уманського дер-
жавного педагогічного універси-
тету імені Павла Тичини як інно-
ваційного педагогічного закладу 
вищої освіти, що інтегрує пере-
дові освітні технології, міждис-
циплінарні наукові дослідження 
у підготовці висококваліфікова-
них, патріотично свідомих фа- 
хівців. 

Програма зорієнтована на 
ефективне виконання головних 
завдань Університету, досягнен-
ня близької, короткострокової та 
довготривалої стратегічної мети, 
створення сприятливої атмосфе-
ри й комфортних умов для само- 

реалізації особистості, форму- 
вання національно свідомої еліти. 
Вона ґрунтується на фундамен-
тальних принципах академічно-
го середовища, відкритості до 
ініціатив університетської спіль-
ноти, прозорості та публічності 
ухвалення адміністративних рі- 
шень, виробленні чітких меха- 
нізмів соціальних гарантій для 
усіх категорій працівників, спра-
ведливій оцінці прикладених зу-
силь. 

З метою подальшого розвит-
ку Університету як педагогічного 
закладу вищої освіти європей-
ського рівня, інноваційного за 
якістю й технологіями освітньої, 
наукової та організаційної діяль-
ності, у якому втілюються в прак-
тику демократичні засади управ-
ління, утверджується академічна 
свобода, пріоритети знань і на-
уки, етичні норми та принципи 
доброчесності, з огляду на сучас-
ні виклики передбачається  реалі- 
зація конкретних завдань:



ЗАВДАННЯ

Управління Університетом
 Зміна моделі управління Університетом, запровадження ре-

альної системи стримувань і противаг, управлінської колегіальності.
 Здійснення моніторингу ключових адміністративних про-

цесів та показників діяльності Університету, забезпечення відкри-
тості у прийнятті управлінських рішень через колективне обговорен-
ня стратегій його розвитку, контроль за виконанням завдань.
 Створення умов, за яких Вчена рада та Конференція трудо-

вого колективу стануть реальними учасниками управління закладом 
освіти. 
 Зміна філософії співпраці з профспілковою організацією, 

трансформація її ролі у формуванні та реалізації корпоративної місії 
Університету.
 Забезпечення оперативного реагування на звернення учас-

ників освітнього процесу, дотримання принципів демократизму, 
колегіальності, академічної свободи, непримиренності до будь-яких 
проявів авторитаризму, корупції та тиску.
 Спрощення документообігу, запровадження інтегрованої ін-

формаційної системи управління через електронний документообіг.
 Наповнення новим змістом співпраці з Наглядовою радою 

з метою сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку 
Університету, залучення фінансових ресурсів, ефективній взаємодії з 
державними органами влади  та органами місцевого самоврядування 
в інтересах підвищення якості освітньої й наукової діяльності.
 Розвиток традицій Університету, підвищення його статусу, 

формування позитивного іміджу  як центру освіти, науки і культури, 
входження до ТОП кращих університетів України, створення умов 
для ранжування у світових рейтингах.



Кадровий менеджмент
 Формування у колективі атмосфери довіри, доброзичливості, 

взаємопідтримки, згуртованості навколо спільних цінностей та завдань.
 Збереження, планування та забезпечення якісного професійно-

го зростання кадрового потенціалу. 
 Формування привабливої мотиваційної бази для талановитої 

студентської молоді щодо вступу до аспірантури, вдосконалення під-
готовки кадрів вищої кваліфікації через оптимізацію роботи відділу ас-
пірантури і докторантури, ефективну діяльність спеціалізованих вчених 
рад.

 Удосконалення системи підвищення кваліфікації науково-педа-
гогічних працівників і співробітників, створення належних умов праці, 
культури підтримки та визнання їх досягнень. 

 Оптимізація штатного розпису Університету, забезпечення його 
прозорого формування. 

 Удосконалення системи проведення конкурсів на заміщення ва-
кантних посад науково-педагогічних працівників, дотримання чітких і 
прозорих критеріїв та нормативних вимог під час укладення з ними кон-
трактів.

 Формування кадрового резерву для здійснення управлінської 
діяльності, менеджерів вищої освіти нової генерації. 

 Розробка системи професійної орієнтації та адаптації для нових 
співробітників і викладачів.

 Забезпечення високого рівня кадрового діловодства на основі 
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, постійного 
оприлюднення інформації про вакансії, штатний розпис, конкурси на 
заміщення вакантних посад на сайті Університету, зменшення суб’єк-
тивізму під час прийому на роботу чи у процесі кар’єрного зростання.

 Удосконалення системи рейтингового оцінювання освітньої, на-
укової та інноваційної діяльності викладачів та студентів, розроблення 
ефективної системи їх морального й матеріального заохочення. 



Освітня діяльність
 Формування студентоцентричного простору, забезпечен-

ня можливості індивідуальних освітніх траєкторій студентів через 
вибіркові курси та гнучкі сертифіковані програми.
 Дотримання стандартів вищої освіти, збереження кращих 

традиції національної освіти у поєднанні з досвідом зарубіжних 
університетів. 
 Удосконалення системи забезпечення якості надання освітніх 

послуг, критеріїв досягнень студентів, підвищення їх прозорості та 
об’єктивності, здійснення моніторингу професійної підготовленості 
здобувачів вищої освіти.
 Створення служби маркетингу освітніх послуг, дослідження 

вітчизняного ринку праці, підготовка пропозицій щодо вдоскона-
лення існуючих і запровадження нових освітніх програм, моніторинг 
працевлаштування та кар’єрного зростання випускників.
 Приведення освітньо-професійних програм та навчальних 

планів до європейських стандартів, їх адаптація до навчання сту-
дентів за програмами подвійних дипломів.
 Запровадження в освітній процес новітніх інформаційно-ко-

мунікаційних технологій, персоналізації освітнього середовища, 
індивідуалізації освітнього процесу шляхом розроблення системи 
повноцінного дистанційного навчання, хмарних та тестових техно-
логій, вебінарів, інтернет-конференцій, віртуальних лабораторних і 
практичних робіт.
 Урахування новітніх тенденцій посиленої адресної освіти 

при відкритті міждисциплінарних спеціалізацій, розробка пілотних 
проектів для започаткування міжфакультетських освітніх програм 
STEAM-формату.



 Забезпечення можливості суміщення навчального процесу з 
професійно-орієнтованою діяльністю студентів.
 Створення Центру навчально-інноваційних технологій, за-

безпечення використання кращих результатів вітчизняних та за-
рубіжних наукових досліджень в освітньому процесі, залучення до 
нього провідних українських і закордонних вчених. 
 Розробка Концепції та створення сертифікаційного Центру з 

вивчення іноземних мов.
 Запровадження в освітній процес англомовних програм, за-

безпечення викладачам сприятливих умов для підвищення рівня во-
лодіння іноземними мовами. 
 Збільшення контингенту іноземних студентів та аспірантів 

через організацію довузівської підготовки іноземних громадян, за-
безпечення якості їх освіти, активне залучення до наукової, іннова-
ційної, творчої та спортивно-масової діяльності. 
 Розвиток в Університеті дуальної освіти, неформальної освіти, 

освіти дорослих, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.



Науково-дослідна та інноваційна 
діяльність

 Розроблення Концепції розвитку наукової та інноваційної діяльності.
 Поглиблення співпраці з інститутами НАН України, галузевими націо-

нальними академіями наук, державними і культурними інституціями, закордон-
ними науковими установами для проведення спільних наукових досліджень та 
використання сучасного наукового обладнання. 

 Виконання фундаментальних наукових досліджень, спрямованих на 
інноваційний розвиток освіти, суспільства, соціальної сфери, економіки краї-
ни, удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу та 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних кадрів.

 Створення умов для здійснення прикладних досліджень, спрямованих 
на розв’язання проблем регіону, участь науково-педагогічних працівників та 
студентів у регіональних програмах.

 Активізація роботи науково-дослідних лабораторій та центрів, підтрим-
ка докторських і магістерських програм, участь у конкурсах наукових проектів, 
виконання критеріїв наукової атестації для отримання базового фінансування 
наукових досліджень. 

 Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл як генера-
торів сучасних знань та осередків підготовки висококваліфікованих кадрів. 

 Збільшення кількості публікацій та цитованості науковців Університету 
у виданнях з високим імпакт-фактором, які індексуються у міжнародних науко-
метричних базах даних.

 Створення офісу для пошуку грантових програм, підтримки участі 
викладачів та студентів у грантах та проектній діяльності.

 Підвищення рівня та рейтингу періодичних наукових видань Універси-
тету через посилення редакційних колегій, залучення фінансування, просування 
до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

 Перетворення бібліотеки в сучасний інтелектуально-інформаційний 
центр, оновлення її фондів, залучення міжнародних грантів для її оснащення, 
забезпечення користувачам широкого доступу до вітчизняних та світових нау-
ково-освітніх ресурсів, створення комфортних зон навчальної та наукової робо-
ти, інклюзивного середовища. 



Міжнародне співробітництво 
та інтернаціоналізація освіти

 Сприяння інтернаціоналізації Університету через освітній 
процес, наукову діяльність, іноземних абітурієнтів та студентів-іно-
земців. 

 Підтримка діючих та пошук нових програм співпраці із за-
кордонними закладами освіти, академічними спільнотами, міжна-
родними фондами та центрами, участь у міжнародних проектах та 
грантових програмах.

 Активізація співпраці з представництвами іноземних держав, 
Британською Радою в Україні, Американською Радою з міжнародної 
освіти, Німецькою службою академічних обмінів.

 Сприяння академічній мобільності учасників освітнього про-
цесу, фінансування закордонних відряджень. 

 Запровадження короткотермінових міжнародних освітніх 
програм (літні/зимові школи, навчальні візити тощо) із залученням 
іноземних та українських студентів. 

 Розвиток співпраці з провідними міжнародними компаніями 
для реалізації спільних освітніх і дослідницьких програм, користу-
вання навчальним і науковим лабораторним обладнанням.

 Створення умов для входження Університету до провідних 
міжнародних освітніх і наукових товариств, асоціацій та організацій 
на правах повноцінного або асоційованого членства. 



Співпраця з Канівським коледжем 
культури та мистецтв

 Організація представництва Уманського державного педаго-
гічного університету імені Павла Тичини на базі Канівського колед-
жу культури та  мистецтв.

 Проведення аудиту Коледжу для виявлення проблемних пи-
тань і розроблення механізмів їх усунення. 

 Узгодження між Університетом та Коледжем навчальних 
планів і програм навчальних дисциплін, здійснення спільної на-
вчальної, науково-методичної та профорієнтаційної роботи. 

 Проведення спільних заходів із впровадження системи непе-
рервної ступеневої підготовки фахівців за узгодженими навчальни-
ми планами та програмами спеціальностей.

 Залучення співробітників та студентів Коледжу в освітній 
простір Університету шляхом участі в освітніх, наукових, виховних 
заходах, стажуваннях, міжнародному співробітництві та академічній 
мобільності.

 Спільне використання матеріальної бази для здійснення 
освітнього процесу, наукових, виховних, культурних та спортивних 
заходів.



Фінансова та господарська 
діяльність

 Здійснення широкого незалежного аудиту фінансово-госпо-
дарської діяльності Університету з метою виявлення прихованих ре-
зервів, встановлення ефективності використання коштів загального 
і спеціального фондів, а також якості проведених робіт та їхньої від-
повідності проектно-кошторисним призначенням, публічної звіт-
ності за його результати.

 Забезпечення стабільного фінансово-економічного стану 
Університету, раціонального та прозорого використання фінансових 
і матеріально-технічних ресурсів, здійснення господарської діяль-
ності, збільшення надходжень коштів з державного бюджету та до 
спеціального фонду. 

 Активізація діяльності із залучення позабюджетних коштів 
через участь у проектах, грантах, розробку і впровадження плат-
них програм, розширення спектру платних послуг, співпрацю з біз-
нес-структурами.

 Запровадження гнучкої системи фінансової мотивації викла-
дацької й наукової діяльності, аргументованої системи надбавок і 
преміювань працівників та студентів. 

 Забезпечення гідної оцінки праці технічного персоналу, ство-
рення комфортних умов для їх роботи. 



 Створення сучасного навчально-аудиторного фонду, переоб-
ладнання навчальних приміщень Університету для формування без-
бар’єрного освітнього середовища і забезпечення інклюзії.

 Проведення енергоаудиту, реалізація довгострокових проек-
тів забезпечення ефективного енерго- та ресурсозбереження. 

 Формування чіткого графіка капітальних і поточних ремонт-
них робіт відповідно до реальних потреб та обсягів фінансування.

 Запровадження пропускної системи до корпусів та гуртожит-
ків за електронними перепустками.

 Обладнання системами відеоспостереження та пожежної сиг-
налізації усіх навчальних корпусів, гуртожитків та території Універ-
ситету.

 Підвищення стандартів  проживання студентів у гуртожит-
ках, перетворення їх на територію комфорту. 

 Реорганізація закладу харчування, покращення якості його 
роботи.

 Підвищення ролі агробіостанції в житті Університету, повно-
цінне її використання як науково-дослідницької бази та господарсь-
кої одиниці.

 Сприяння, спільно з профспілковим комітетом, будівництву 
житлового багатоквартирного будинку для викладачів і співробіт-
ників Університету.



Молодіжна політика
 Удосконалення системи підготовки майбутніх високо-

кваліфікованих фахівців, формування їх лідерського потенціалу, ши-
рокого світогляду, системи цінностей, патріотизму та практичного 
досвіду. 
 Формування та розвиток серед студентства загальнолюдсь-

ких цінностей та корпоративної культури.
 Створення умов для фахового становлення студентів та ас-

пірантів, сприяння їх самореалізації у різних сферах діяльності.
 Обладнання УДПУ-HUB, сучасних коворкінг-центрів на фа-

культетах, як простору неформальної освіти, креативу і критичного 
мислення. 
 Створення власного молодіжного ресурсного центру, розши-

рення студентської автономії, повноважень органів студентського 
самоврядування, активізація їх діяльності.
 Забезпечення комплексної підтримки студентства, розши-

рення списку сервісів для них, створення умов та соціально-психо-
логічний супровід студентів з особливими освітніми потребами, під-
тримка незахищених категорій студентської молоді.
 Упровадження нових креативних форм роботи з молоддю, во-

лонтерського руху, сприяння розвитку творчих здібностей, спортив-
ної і фізичної підготовки.
 Здійснення постійного моніторингу умов проживання та нав-

чання студентів, системної роботи над їх поліпшенням.
 Зміна підходів до профорієнтаційної роботи, забезпечення 

якісного відбору серед абітурієнтів.



Комунікація  
та організаційна діяльність 

 Налагодження постійно діючої, ефективної комунікації Уні- 
верситету з Міністерством освіти і науки України, Державною служ-
бою якості освіти України, Національними агентством із забезпечен-
ня якості вищої освіти, Національною академією наук України, по-
сольствами іноземних держав.
 Популяризація УДПУ імені Павла Тичини на міжнародному, 

всеукраїнському та регіональному рівнях, активізація його співпраці 
з органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальни-
ми громадами.
 Активізація співпраці з дошкільними, позашкільними та за-

гальноосвітніми закладами, долучення учнів старших класів та вчи-
телів до навчально-польових практик студентів, наукових конферен-
цій, спортивних заходів, концертної діяльності.
 Розширення структури Університету, збереження існуючих 

та відкриття нових спеціальностей.
 Перетворення Університету на потужний заклад вищої 

освіти, що об’єднає у своєму складі підрозділи різних типів. 
 Налагодження тісної співпраці з коледжами, професійно-тех-

нічними ліцеями з метою проведення спільних заходів, залучення 
кадрового потенціалу та спільного використання матеріально-тех-
нічної бази. 
 Підтримка професійних творчих колективів, творчої молоді 

усіх факультетів, популяризація їх досягнень на всіх рівнях, започат-
кування мистецько-літературного фестивалю.
 Розвиток і підтримка фізичної культури та спорту, формуван-

ня університетських спортивних команд, проведення спортивних 
турнірів, універсіад. 



Корпоративна культура  
та соціальна відповідальність

 Створення позитивного іміджу Університету, підтримка його місії 
та візії, відродження ділової репутації у суспільстві.

 Формування високої корпоративної культури та корпоративної 
філософії, усвідомлення кожним своєї ролі в колективі, відповідальності 
один перед одним, Університетом та суспільством.

 Побудова стосунків в Університеті на засадах довіри, доброзичли-
вості, підтримки та співробітництва, чесності, справедливості, поваги до 
гідності і прав кожного члена колективу. 

 Публічність і прозорість діяльності, дотримання принципів коле-
гіальності у прийнятті рішень та особиста відповідальність кожного за їх 
виконання.

 Формування у колективі командного духу, готовності до змін, 
викликаних вимогою прогресу і конкурентною боротьбою, сприятливого 
морального клімату, задоволення роботою та гордості за її результати.

 Розвиток університетських традицій, упровадження демократич-
них засад організації його життєдіяльності, формування здорового мо-
рально-психологічного клімату в колективі, дотримання норм професій-
ної етики. 

 Консолідація організаційних ресурсів для укладення Кодексу 
університетської корпоративної культури, активізація міжкафедральної 
та міжфакультетської комунікації.

 Створення корпоративного стилю Університету (брендбуку, лого-
типу, фірмової друкованої продукції, слогану тощо), презентація закладу.

 Посилення роботи з промоції Університету на публічних заходах 
та в інформаційному просторі. 

 Реорганізація системи комунікацій шляхом створення Центру ко-
мунікацій, видання газети УДПУ, модернізації Інтернет-порталу Універси-
тету.  


