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Бугров Володимир Анатолійович Прорек-
тор з науково-педагогічної роботи КНУ імені 
Тараса Шевченка, кандидат філософських 
наук, професор.

Народився 10 листопада 1967 року в місті 
Бучач на Тернопільщині. Випускник філософ-
ського факультету КНУ імені Тараса Шевченка 
1991  року,  працює в Університеті 29 років.

Голова Науково- методичної ради Київ-
ського національного університету імені Та-
раса Шевченка. Член Національної групи су-
проводу Болонського процесу.

Відмінник освіти України. Заслужений 
працівник освіти України. Кавалер ордена 
«За заслуги» 3-го ст.

Проходив стажування та підвищення ква-
ліфікації: Університет  Констанца (Німеччи-
на), Вища центральна школа Ліону (Франція), 
Нортумбрійський Універ- ситет в Ньюкаслі 
(Велика Британія), Європейський інститут у 
Флоренції (Італія). Учасник двох проєктів Ераз-
мус+ (Систе- ми забезпечення якості освіти; 
Студентські служби) та трьох проєктів British 
Council Ukraine (Креативне підприємництво; 
Роз- виток м'яких компетентностей; Вивчення 
англійської мови в Університетах).

Упродовж десятиліть Університет за-
служено називають флагманом вищої 
освіти України.

Місія
Бути інтегрованим у світовий освітній 

і науковий простір, конкурентоспромож-
ним на міжнародному рівні дослідниць-
ким університетом із високим рівнем до-
віри між учасниками освітнього процесу.

Утверджуватись як заклад вищої осві-
ти, що створює нові можливості для фа-
хового становлення і вдосконалення та 
підтримує дослідження якнайширшого 
спектра цивілі- заційних, фундаменталь-
них і прикладних наукових, технічних і су-
спільних проблем.

Бачення
Найкращий університет той, де напо- 

легливо працює кожен – від ректора до 
студента. Маємо надавати своєчасні від-
по- віді на виклики сьогодення – від ро-
боти за умов пандемії до технологізації 
та цифрові- зації освітнього й наукового 
простору. Лише так досягнемо нашого 
спільного успіху!

Університет має стати комфортним 
для кожного, хто сумлінно працює і на-
вчається. Бути дружнім до тих, хто про-
понує суспільно важливі ініціативи. Усе 
це потребує зусиль і реформ у ключових 
сферах нашої спільної праці:

Люди  Освіта  Дослідження  
Партнерство  Ресурси

Люди
Основна цінність Університету – не його 

земля, корпуси чи інше майно, якими би 
коштовними вони не були. Найважливі-

ший капітал – це люди: співробітники, док-
то- ранти, аспіранти й студенти. Так само 
важливими є наші випускники, партнери- 
роботодавці, абітурієнти та їхні батьки.

Люди були і залишаються основою успі-
ху Університету. Щоб зберігати лідерство 
у сфері вищої освіти України, важливо під-
тримувати талановитих, працелюбних, на-
тхненних, цілеспрямованих, відданих сво-
їй справі людей, творити справедливе й 
відкрите середовище, яке дозволятиме їм 
зростати й розкривати свої таланти. І тоді 
кожен пов'язуватиме свої особисті досяг- 
нення з Університетом, а успіх Університе-
ту сприйматиме як свій власний.

Освіта
Сьогодні, в епоху радикальних змін 

на ринку праці і трансформації кадро-
вих потреб економіки, актуалізуються 
компе- тентності й знання, необхідні для 
само- реалізації фахівця у глобальному 
світі. Тому ми зобов'язані надавати якіс-
ну вищу освіту, яка гарантуватиме затре-
буваність та конку- рентність фахівців і 
зараз, і в майбутньому.

Сучасна вища освіта – гнучка іннова-
ційна система тривалістю в життя, де 
успіх визна- чають академічні спільноти, 
технології й проєктне мислення.

Дослідження
Наукові дослідження є невід'ємною скла-

довою сучасного університету світового 
рівня. Вони творять новітню методологічну 
парадигму й світоглядний ландшафт, що є 
гарантією формування свідомої особисто-
сті, яка здатна не лише вирішувати завдан-
ня найвищого рівня, але й формулювати їх, 
прогнозувати виклики майбутнього.

Наука змінює світ, і потужні досліджен-
ня, сфокусовані на розв'язанні реальних 
суспільних проблем, здатні поліпшити 
життя мільйонів та забезпечити сталий 
розвиток людства.

Партнерство
Партнерство – це створення спільно-

го блага, а сучасна екосистема закладу 
вищої освіти світового рівня передбачає 
консолі- дацію й гармонізацію зусиль 
усіх представ- ників Університету для до-
сягнення спільних цілей зі збереженням 
індивідуальності кожного з нас.

Успіх Університету визначається 
суспіль- ною довірою до нього як інститу-
ції на особистому, національному й між-
народ- ному рівнях. Успішне партнерство 
ґрун- тується на довірі, виконанні взятих 
зобов'я- зань, відповідності наших дій очі-
куванням партнерів. А спровокувати недо-
віру можуть навіть поодинокі випадки не-
доброчесності. Тому важливо вибудувати 
середовище, яке унеможливить будь-які 
прояви неповаги та непорядності.

Ресурси
Університет Шевченка – це потужна ре-

сурсна база, яка формувалася наполег- ли-
вою працею багатотисячного колективу 
впродовж десятиліть. Наше завдання – 
плекати й примножувати її, робити сучас- 
ною та комфортною для кожного з нас.

Розуміння обов'язкових для роботи й 
навчання ресурсів стрімко трансформу-
ється під впливом розвитку новітніх тех-
нологій, рівень вимог зростає відповідно 
до потреб сьогодення, і, щоб залишатися 
лідером, Університет завжди має бути на 
кілька кроків попереду!

 


