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1961 року народження. 
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У 1978 закінчив у м. Миколаєві  середню школу 
з золотою медаллю. У 1983 році закінчив навчання на 
фізичному факультеті  Одеського університету й 
отримав диплом з відзнакою за спеціальністю 
«Астрономія».  
           Є автором  близько 200 статей у наукових 
журналах, значна частина яких надрукована в 
закордонних фахових виданнях з високим імпакт-

фактором. Згідно з базою даних  «Web of Science» кількість посилань на статті  
професора С.М. Андрієвського складає близько 3000. Індекс цитування Гірша – 29. Є 
співавтором навчального  посібника та підручника із загальної астрономії для 
студентів ЗВО. 
        Керував виконанням багатьох держбюджетних тем і був учасником міжнародних 
наукових проєктів. Стажувався та працював за запрошенням у провідних наукових 
центрах Франції, Бразилії, США, Німеччини. 
        Очолював кафедру астрономії ОНУ протягом  десяти  років.  Є головою 
спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, 
головним редактором журналу «Odessa Astronomical Publications». Є членом  
Міжнародних астрономічних установ,  віце-президентом Української Астрономічної 
Асоціації. Має почесні відзнаки  МОНУ,  міста й області,  лауреат премії НАНУ,  
академік Академії Наук Вищої Школи, «Заслужений діяч науки і техніки України». 
 
 

Шановні співробітники університету, студенти, аспіранти та докторанти! 
 

Безумовно, важливим елементом передвиборчих перегонів у змаганні за посаду 
ректора, є представлення програми кандидата. І це є необхідною умовою участі у 
цьому процесі. Вважаю, що будь-яка програма – це максималізація прагнень і 
сподівань кандидата, і вона ставить перед собою суто практичну мету – схилити на 
свою сторону якомога більше виборців. І тут постає питання розумної доцільності 
запропонованих заходів, а також балансу між тим, що пропонується зробити,  і  тим, 
які заходи реально можна втілити в життя. Виходячи з цього, я не буду подавати 
утопічних проєктів розвитку нашого рідного університету. 

Усі ми добре знаємо ситуацію в Україні з вищою освітою, як і якими засобами 
окремі університети вирішують свої проблеми. Тому створити ідеальну систему 
управління в окремому ЗВО, яка насамперед передбачала б відповідну взаємодію із 
зовнішніми структурами (МОН, органи місцевого самоуправління), – дуже складно в  



наших умовах.  Та й події, пов’язані  з виборами ректора, показали, як можуть керівні 
органи вирішувати ці питання, порушуючи, так би мовити, ідеальну схему. І це тільки 
один приклад, який показує, як наші прагнення та сподівання можуть однієї миті 
вщент розбитися об «граніт» реалій. Тому, шановні колеги, дотримуюсь цього сам і 
закликаю всіх бути реалістами.  

Наш університет знаходиться у важкому становищі. З цього становища ми 
повинні вийти, при цьому максимально зберігши позитивні напрацювання всіх 
минулих років, і зробити крок вперед. І нехай цей крок буде маленький, але саме він  
знаменуватиме прогрес. 

Основними завданнями для збереження університету – найстарішого класичного 
закладу вищої освіти – мають бути наступні: 
 
І. ОСВІТЯНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Це є основний вид діяльності університету. Як класичний університет ми, 
безумовно, повинні зберегти ті спеціальності, які, на жаль, сьогодні не користуються 
достатнім попитом. Нам не слід намагатися відкрити сумнівні спеціальності, що може 
завдати шкоди іміджу класичного національного університету. Але ми мусимо шукати 
нові шляхи залучення абітурієнтів. І тут майбутній ректор має надати найширший 
простір для активної діяльності деканам факультетів і завідувачам кафедр.  Всі 
пропозиції мають бути публічно обговорені.  

Для вирішення питання оптимізації навчального процесу доцільним вважаю 
створення й уніфікацію за єдиним зразком веб-порталу навчального модулю АСУ НП 
навчального закладу  (автоматизована система управління навчальним процесом). На 
ньому буде доступна інформація про розклад занять, як для навчальних груп, так і для 
кожного викладача кафедри, навчальні та робочі плани всіх спеціальностей, списки 
студентів і викладачів тощо.  

Я буду сприяти впровадженню на факультетах системи супроводу навчального 
процесу стаціонарним і мобільним мультимедійним обладнанням. Разом із навчальним 
відділом і центром інформаційних технологій треба провести роботу щодо 
структуризації на веб-сторінці універстету навчально-методичних матеріалів для 
студентів за кожною спеціальністю. 

Одне з пріоритетних завдань – збереження і поступове збільшення контингенту 
студентів Коледжу підприємницької та соціальної роботи. 

Наш університет має бути взірцем організації  академічної діяльності. 
 
ІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

На жаль, сьогодні спостерігаємо скорочення фінансування наукових програм у 
державі. Як класичний університет ОНУ, окрім освітянської діяльності, повинен 
підтримувати на високому рівні  власні наукові дослідження. З огляду на це необхідно 
докладати  суттєвих зусиль для того, аби в майбутньому наш університет міг 
претендувати на статус дослідницького університету, що суттєво збільшило б 
фінансування всіх сфер його діяльності. Такий статус може стати запорукою 
впровадження базового фінансування, що надасть гарантії співробітникам для 
укладення довгострокових трудових договорів. Критерії для отримання статусу 
дослідницького університету є досить жорсткими, тому реалізація цієї мети є справою 



майбутнього, але розпочати працювати над цим маємо вже сьогодні.  
Я спробую знайти можливість фінансового заохочення співробітників  для 

захисту дисертаційних робіт (як це робиться в багатьох університетах). Така ж 
стратегія  має бути використана для підвищення кількості наукових статей 
співробітників, що друкуються в журналах з високим імпакт-фактором. В ОНУ така 
практика ніколи не впроваджувалась. Для виправлення ситуації та стимулювання 
зростання якості кваліфікаційного рівня співробітників потрібно створити спеціальний 
ректорський фонд. 

Буду сприяти  ефективній роботі такого об’єднання як рада молодих вчених 
університету. Разом ми розробимо стратегію  перспективних наукових досліджень за 
участю молодих вчених.  

Спробую знайти можливість фінансування витрат на відрядження молодим 
вченим для участі у Всеукраїнських наукових конференціях. 
 
ІІІ. СТУДЕНТСТВО І ПРОФСПІЛКА 
 

Один із найважливіших здобутків останнього часу – активна взаємодія 
адміністрації університету  зі студентським   самоврядуванням. Студентство – це сила, 
яка має бути націлена на позитивне вирішення багатьох проблем, з якими може 
стикатися університет.  

Це стосується і співпраці з профспілковим комітетом ОНУ. Тільки збалансована 
взаємодія між адміністрацією університету і профкомом є запорукою здорового 
клімату в колективі, що дає нам сподівання на справедливе вирішення всіх 
проблемних питань, які неминуче виникають під час трудової діяльності  такого 
великого закладу освіти.  

Важливим для іміджу університету є затребуваність випускників на ринку праці. 
Ефективним показником діяльності університету у цьому напрямку є налагодження 
контактів із потенційними роботодавцями для проходження студентами виробничої 
практики та їх подальшого  працевлаштування. 
 
ІV. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Повна прозорість. Прослідковування загального обсягу надходжень коштів 
кожного року і моніторинг розподілу фінансових потоків, призначених для 
забезпечення всіх сфер діяльності університету. Основний критерій – справедливий 
розподіл фінансів між УСІМА працюючими членами нашого колективу. Ніяких 
«захмарних» премій для окремих співробітників, ніяких, так званих «підсніжників», 
неухильне дотримання обов’язкових виплат співробітникам згідно зі статтями   
Колективного договору (доплати за науковий ступінь і вчене звання та матеріальна 
допомога у разі потреби). 

Не виключено, що для цього доцільно буде провести аудит діяльності ОНУ за 
останні роки з обов’язковим оприлюдненням результатів на веб-сторінці  
університету. 

Наше першочергове завдання - переглянути перелік можливих послуг 
(консультації, експертні висновки, екскурсійне обслуговування, послуги видавничого 
центру та інше), які надає ОНУ зовнішнім зацікавленим організаціям. Визначити коло 
послуг, які потрібно надавати на платній основі. Оптимізувати використання вільних 



площ університету та упорядкувати орендні відносини  відповідно до існуючого 
законодавства. 
  
V.  ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

В господарчій діяльності є багато проблем,  які потребують вирішення в 
поточному режимі.   

 Плани на найближчий час – терміновий ремонт головної будівлі університету, 
як ззовні, так і всередині.  Не секрет, що в багатьох випадках потенційні абітурієнти, 
які приїжджають для вступу до університету (як правило, разом із батьками),  
побачивши досить жалюгідний стан головної будівлі (обличчя університету), 
змінюють своє рішення на користь інших ЗВО. Те ж стосується і будівлі Наукової 
бібліотека, а також студентських гуртожитків. Потрібно негайно виконати оцінку 
вартості необхідних робіт і якомога швидше знайти гроші для їх реалізації. Тут може 
йтися про залучення коштів від МОН, органів місцевої влади, а також від меценатів і 
друзів університету, які працюють в Україні та за кордоном. 

Турбота про працівників університету невід'ємно пов'язана з функціонуванням 
нашої СОБ «Чорноморка». ЇЇ збереження – одна з пріоритетних задач.  

Адміністрація має вивчити необхідність відновлення системи харчування 
студентів і викладачів у навчальних корпусах університету. 
 
 

Виборцю такі кроки можуть здаватися досить простими, але наш досвід підказує, 
що в сучасних умовах їх практична реалізація може виявитися досить ускладненою. І, 
не зважаючи на це, нам потрібно рухатись вперед, щоб своїми здобутками повернути 
велич Одеського університету.  
 

Це, шановні співробітники і студентство, наші  першочергові завдання. 
 


