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ВІЗІЯ 
Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини:
 інституція вищої педагогічної освіти №1 в Україні за 

якістю підготовки вітчизняних і закордонних студентів, 
яка забезпечує успішний професійний старт через 
працевлаштування 90% випускників;

 центр галузевої експертизи, що надає додаткові послуги 
навчання впродовж життя, експертизи, підвищення кваліфікації, 
трансферу технологій і знань, отриманих 
у результаті наукових досліджень та практичного досвіду; 

 заклад вищої освіти, який ефективно співпрацює з інноваційним 
ринком праці, бізнесом, органами місцевого самоврядування в  
Україні та міжнародними експертами;

 прибутковий університет, що функціонує на основі 
консолідованого фінансування та фандрезингу.

П Р О Г Р А М А



РОЗВИТОК БАЗОВИХ КЛАСТЕРІВ УНІВЕРСИТЕТУ, 
ПРЕДСТАВЛЕНИХ ЧЕРЕЗ КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ 

ОСВІТНІЙ

1. Удосконалення освітнього кластеру закладу (програм, планів підготовки, 
підвищення кваліфікації фахівців та дистанційних форм надання послуг) на 
основі аналізу попереднього досвіду із залученням представників ринку 
праці, галузевих і міжнародних експертів.

2. Дієва інтеграція з фахівцями ринку праці, бізнесу, ОТГ, через залучення їх 
до викладання, оцінювання результатів підготовки, державної атестації, 
фінансування взаємовигідних послуг та працевлаштування випускників.

3. Створення дієвої системи мотивації викладачів до особистісного й 
професійного зростання шляхом запровадження фінансової моделі 
матеріального заохочення викладача-науковця та викладача-практика.

4. Реалізація  механізму залучення студентів до оцінювання якості надання 
освітніх послуг, формування змісту навчальних планів та програм, розвитку 
ресурсного забезпечення освітньої діяльності.

ЦЕНТР ГАЛУЗЕВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

1. Реалізація стратегії продуктивної співпраці з інноваційними освітніми 
проектами та закладами дошкільної, загальної середньої освіти, освітніми 
установами та організаціями; представниками місцевого самоврядування 
та освітянами об’єднаних територіальних громад; бізнесом та освітніми 
асоціаціями.

2. Створення експертного центру з метою консолідації зусиль освітян-
практиків, науковців-методологів, міжнародних експертів та представників 
ринку праці й бізнесу для розробок та експертизи інноваційних освітньо-
професійних програм підготовки фахівців; програм організації практик та 
стажувань студентів різних спеціальностей; освітніх програм для закладів 
освіти всіх типів та рівнів; програм та форматів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників і фахівців інших галузей господарства тощо.

3. Створення корпоративного експериментального майданчика на базі 
комунального закладу загальної середньої освіти м. Умань  з метою 
впровадження інноваційної освітньої діяльності та практичної підготовки 
студентів.

ОСВІТНІЙ

ЦЕНТР ГАЛУЗЕВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 



ОСВІТНІЙ

1. Створення кар’єрного центру з метою забезпечення соціальної інклюзії та 
збільшення діапазону шансів реалізації власних ідей студентів, 
випускників, громадян на різних етапах кар’єри. 

2. Вивчення міжнародного досвіду роботи рекрутингових служб та 
започаткування такої діяльності з молоддю щодо усвідомленого вибору 
кар’єри.

3.  Вивчення запиту та надання додаткових послуг навчання впродовж життя, 
підвищення кваліфікації та трансферу технологій і знань для громади міста 
Умань та інших ОТГ.

4. Модернізація ресурсного середовища закладу вищої освіти з метою 
створення безпечного та комфортного простору відповідно до сучасних 
вимог.

ЦЕНТР ГАЛУЗЕВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

1. Започаткування потужної ідеологічної кампанії з метою розвитку 
корпоративних цінностей в усіх причетних до функціонування університету 
в минулому та сьогоденні, творення університетської спільноти.

2. Реалізація моделі системного проведення на базі університету циклу 
лекцій-зустрічей студентів та викладачів з успішними людьми, освітянами-
інноваторами, представниками бізнесу з метою формування успішного 
випускника та його патріотичних цінностей.

3. Модернізація стратегії проведення культурно-мистецьких, наукових та 
спортивних подій через запровадження студентської ініціативи та 
самоврядування з  метою розвитку лідерських та професійних якостей 
залучених осіб.

4. Удосконалення форм роботи Наукової бібліотеки, лабораторій та музею 
університету в режимі онлайн та дистанційного доступу.

СОЦІАЛЬНИЙ

КУЛЬТУРНИЙ

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ

1. Створення дієвої бізнес-моделі функціонування університету з 
урахуванням основних показників нової формули фінансування закладів 
вищої освіти її засновником та можливостей і ризиків сучасності.

2. Розробка та реалізація плану створення мережі зовнішніх контактів і 
партнерства університету з потенційними інвесторами, закладами освіти та 
установами, ОТГ як замовниками  платних послуг; авторами інноваційних 
наукових та професійних досліджень (вітчизняних та зарубіжних) з метою 
включення в них.

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ



3. Удосконалення роботи бізнес-інкубатора університету на основі зв’язків з 
ринком праці економічних спеціальностей, бізнесом та міжнародної 
співпраці з мережами академічних інкубаторів.

4. Реалізація краудфандингової стратегії університету для отримання 
громадського фінансування на реалізацію стартап-проектів студентів та 
викладачів.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ

1. Якісна експертиза наукових досліджень університету із залученням 
міжнародних партнерів, визначення потенційних напрямів розробок, 
організація спільних міжнародних проектів та грантових досліджень.

2. Сприяння професійному розвитку викладачів через реалізацію програм 
співфінансування наукових публікацій та стажувань.

3. Створення дієвої й справедливої системи винагороди студентів та 
працівників університету за наукові розробки, дотримання наукової 
доброчесності, активний розвиток міжнародної діяльності.

4. Реалізація університетом дієвих контрактів на виконання науково-
дослідних і експериментальних робіт для комерційних структур.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ

1. Створення підрозділу, що координує підготовку та подання грантових 
заявок і постійно працює в цій галузі. Щорічна підготовка не менше 20 
заявок на реалізацію освітніх та наукових ідей.

2. Збільшення кількості викладачів і студентів, які беруть участь у програмах 
мобільності, через підвищення їх особистісної мотивації через допомогу в 
оволодінні іноземною мовою на рівні В2 і складанні міжнародного іспиту 
за кошти університету.

3. Реалізація рекламної кампанії бренду університету, його фахове 
просування в міжнародному просторі фахівцями маркетингового 
підрозділу з метою залучення зарубіжних студентів і фінансових партнерів.

4. Залучення за трудовими контрактами кращих спеціалістів із-за кордону з 
метою викладання, оцінювання результатів та експертизи освітньої і 
наукової діяльності університету.

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ



Олена Олександрівна Ярошинська (народилася 7 жовтня 1972 р., м. Умань) – освітній експерт, 
доктор педагогічних наук, директор приватних закладів «Український аграрний ліцей» та 
«Українська дитяча академія», співзасновниця та тренер центру розвитку педагогів «СвітОсвіт» 
і Приватного закладу вищої освіти «Український аграрний університет».

БІОГРАФІЯ КАНДИДАТА

Освіта, ступені та наукові звання
 Вчитель початкових класів та музики (м. Умань, Уманський державний педагогічний інститут 

ім. П. Г. Тичини, 1994 р.).
 Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 

(м. Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2005 р.).
 Доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, 2008 р.).
 Доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

(м. Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2015 р.).

Професійна діяльність
З 2000 р. по 2016 р. працювала в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини:
2000 – 2005 рр. – методист заочного відділу; 
2005 – 2015 рр. – доцент, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи;
2010 – 2011 рр.  – завідувач редакційного відділу університету;
2010 – 2012 рр. – член спеціалізованої ради УДПУ К 74.053.01 зі спеціальностей 13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти та 13.00.07– теорія і методика виховання; 
2013 – 2014 рр. – в.о. проректора з науково-педагогічної (наукової) роботи університету.
У 2016 – 2017 рр. – професор кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти КВНЗ 
КОР «Академія неперервної освіти» (м. Біла Церква).
З 2017 р. – керівник та методолог Приватного закладу «Український аграрний ліцей» (старша школа 
(10 – 11 класи) та професійно-технічного відділення (підготовка та підвищення кваліфікації за 
аграрними спеціальностями).
З 2018 р. – автор методології та менеджер Приватного закладу дошкільної та загальної середньої 
освіти «Українська дитяча академія» (дошкільна, початкова та базова середня освіта).
У 2018 – 2020 рр. – координатор міжнародного проекту з питань розвитку вищої освіти України, що 
виконувався в партнерстві з Естонським університетом природничих наук у м. Тарту (Естонія); 
керівник створеного в рамках цього проекту Приватного закладу вищої освіти «Український 
аграрний університет».
З 2018 року – співзасновник, тренер Громадської організації «СвітОсвіт», що є практичним центром 
розвитку педагогів України, та національний координатор Молодіжної організації «Майбутні 
фермери України».

Публікації
Доктор педагогічних наук Олена Олександрівна Ярошинська є автором наукової монографії, більше 
ніж 20 навчально-методичних посібників і видань, більше 100 наукових статей і публікацій з питань 
діяльності інноваційних освітніх закладів, проектування освітнього середовища, професійного 
розвитку вчителів, їх підготовки та підвищення кваліфікації.

Додаткова інформація
З детальною інформацією про професійний досвід та цілі О. Ярошинської
можна ознайомитись на фейсбук-сторінці кандидата на посаду ректора 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 
скориставшись QR-кодом.


