
КАНДИДАТ НА ПОСАДУ РЕКТОРА
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ВИЖВА Сергій Андрійович

Біографія

Програмні тези

Вижва Сергій Андрійович народився 2 
квітня 1960 на Волині. 

В 1982 закінчив геологічний факультет 
КДУ ім. Т.Г. Шевченка; навчався в аспіран-
турі, захистив кандидатську (1996), доктор-
ську (2004) дисертації. В 1998 отримав зван-
ня доцента, а в 2005 – професора.

У 1985-1989 працював на різних посадах 
в Мінгео УРСР. З 1989 працює в КНУ імені 

Тараса Шевченка: пров. інженером, асис-
тентом, доцентом, зав. кафедри геофізики; 
деканом геологічного факультету; прорек-
тором з наукової роботи; зав. кафедри гео-
фізики, директором ННІ "Інститут геології". 
Член EAGE; академік АН вищої школи Укра-
їни; академік УНГА. Заслужений працівник 
освіти України.

Європейській країні – 
сучасний дослідницький університет

Для цього університет має стати більш 
відкритим, перебудуватись від класично-
го хранителя знань і академічних традицій 
до сучасного дослідницького університету. 
Завдання на найближчі п’ять років!

Управління
Продовжити демократичні традиції 

управління на всіх рівнях. Розширити права 
структурних підрозділів щодо оперативно-
го вирішення їх власних питань. Перейти на 
повний внутрішній електронний докумен-
тообіг. Проводити підвищення кваліфікації 
працівників. Готувати кадровий резерв на 
заміщення керівних посад, проводити ро-
зумну ротацію кадрів.

Освіта
Проводити модернізацію освітніх про-

грам на основі дослідження ринку праці та 
взаємодії із стейкхолдерами.

Розширити можливість студентам буду-
вати власну освітню траєкторію за рахунок 
дисциплін вільного вибору.

Підтримувати ініціативу викладачів щодо 
інновацій в освітній діяльності.

Підвищити статус та надати реальні пра-
ва гарантам освітніх програм.

Розвивати внутрішню систему контролю 
якості освіти та дотримання норм академіч-
ної етики.

Нарощувати обсяги набору в магістрату-
ру та аспірантуру. 

Ініціювати спеціальну програму підтрим-
ки технічних і природничих спеціальностей.

Покращувати матеріально-технічну базу 
факультетів (інститутів) за рахунок заробле-
них коштів, угод з бізнесом та проектів ЄС.

Надавати постійну методичну і матері-
альну допомогу УФМЛ і коледжам.

Створити при університеті незалежне 
акредитаційне агентство. Отримати право на 
інституційну акредитацію освітніх програм.

Наукова та науково-інноваційна діяльність
Розглядати наукову складову як головну 

частину освітнього процесу.
Продовжувати підтримку сформованих 

наукових шкіл і творчих колективів. 
Стимулювати міждисциплінарні дослі-

дження, участь співробітників у національ-
них і міжнародних конкурсах.

Розробити систему стимулювання спів-
робітників за результатами їх наукової ді-
яльності.

Впровадити програму підтримки для кра-
щих випускників.

Створити спеціалізовану структуру для 
допомоги в підготовці і отриманні міжна-
родних наукових грантів.

Створити Центр трансферу технологій та 
сприятливі умови для комерціалізації нау-
кових розробок.

Сприяти створенню співробітниками ін-
новаційних компаній на основі наукових 
розробок.

Обладнати виробничу інфраструктуру На-
укового парку «Київський університет» 

Студентське самоврядування
Зробити реальною участь представників 

студентів в робочих органах.
Оперативно реагувати на потреби сту-

дентської спільноти.
Сприяти міжуніверситетській і міжнарод-

ній мобільності.
Врахувати думку студентів при актуаліза-

ції освітніх програм.
Посилити контроль за якістю роботи ПГХ 

та наданням послуг в гуртожитках.
Надавати допомогу в організації ярма-

рок вакансій, працевлаштуванні.

Інтернаціоналізація
Позиціонувати університет як сучасний 

європейський і відкритий для міжнародно-
го співробітництва.

Провести інформатизацію міжнародної 
співпраці. 

Розширити перелік англомовних про-
грам на базових факультетах (інститутах). 

Збільшувати кількість іноземних студен-
тів і аспірантів.

Створити власне рекрутерське агентства 
по залученню до навчання іноземців.

Актуалізувати міжнародні угоди по спів-
робітництву з університетами-партнерами. 

Соціальна сфера
Проводити політику соціального парт-

нерства із ППО університету.
Переукласти і виконувати колективний 

договір. 
Для підвищення ефективності управлін-

ня гуртожитками створити управлінську 
компанію.

Провести ревізію недобудов університе-
ту. Встановити громадський контроль за 
виділенням житла співробітникам.

Провести модернізацію спортивно-оздо-
ровчого табору «Мрія» в с.Плюти.

Облаштувати бази практик в смт Корнин 
(Житомирська обл.), с.Плюти, с.Пилиповичі 
(Київська обл.).

Фінансове забезпечення 
та розвиток матеріальної бази

Нарощувати обсяги надходжень за ра-
хунок платних послуг в освітній і науковій 
діяльності, участі в інноваційних проектах, 
виконання госпдоговірних робіт. 

Ініціювати прийняття Закону України 
«Про Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка».

Ініціювати будівництво нових корпусів за 
рахунок коштів інфраструктурних проектів ЄС.

Залучити бізнес на умовах партнерства 
для завершення будівництва корпусів по 
вул. Ломоносова та Мельникова.

Наростити потужність комп’ютерних мереж, 
пропускну здатність каналів Інтернет зв’язку.

Більше тут
https://www.facebook.com/profile.

php?id=100002116900341


