
кандидата на посаду ректора

Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

професора Вадима Михайловича Хмарського

ПРОГРАМА



Вступ

Вибори в університеті – як момент
істини, коли твоя особиста життєва
траєкторія тісно переплітається із
долею Alma mater. Тому вважаю не
зайвим сказати про себе, адже
майбутнє кожного з нас виростає з
минулого.



Віхи біографії

Мені 53 роки. Народився на сході України, у
місті Донецьк. Моя мати навчила мене читати,
призвичаїла до книжок, підтримувала в мені
стійкість і наполегливість по життю. Мій батько
– військовий-танкіст, привчив мене до порядку,
прищепив засади офіцерської гідності та любов
до Батьківщини.

У 1984 р., після завершення математичного
класу середньої школи у грузинському місті
Батумі, вступив на історичний факультет до
Одеського університету і вже понад третину
століття пов'язаний з ним.

У 1989 р. завершив з відзнакою навчання, став
лаборантом, а через рік – викладачем кафедри
історії України.



Віхи біографії
Захистив кандидатську (1994 р.) і докторську (2004 р.) дисертації з історії

історичної науки на півдні України у ХІХ – на початку ХХ століття, здобув вчене
звання професора (2006 р.).

У 27 років (1994 р.) став заступником декана історичного факультету з навчальної
роботи. У 32 роки (1999 р.) було обрано завідувачем кафедри історії України.
У 2013 р. став проректором з науково-педагогічної роботи.

Упродовж своєї науково-педагогічної діяльності написав понад 200 наукових
праць серед яких 17 книжок – 8 індивідуальних та колективних монографій,
9 навчальних видань та упорядкованих збірок.

Одружений, у шлюбі понад 30 років.
Двоє дітей – доросла дочка і син-школяр.

Підготував 6 докторів і 12 кандидатів наук.



Набутий досвід

 Сумлінно і ґрунтовно працюю над всім, за що відповідаю, навіть у рутинних
питаннях шукаю філософський сенс і намагаюсь неординарно підійти до
їхнього розв’язання.

 Намагаюсь працювати нестандартно і робити більше ніж вимагалось. За
часів заступника декана були відновлені і започатковані факультетські
свята, чемпіонат з міні-футболу, який став, по суті, відкритою
університетською першістю.

 Переконаний в ефективності ліберального стилю керівництва – не заважати
колегам дрібов’язковою опікою, а сприяти їхньому вільному професійному
зростанню у межах спільно визначених правил. За 15 років керівництва на
кафедрі було захищено 4 докторські та 7 кандидатських дисертацій.



 Продукую власні ідеї і реалізовую їх за допомогою адміністративної підтримки

та талановитих виконавців.
 Створена музейна експозиція з історії ОНУ, вийшла друком безпрецедентна за

обсягом історія ОНУ.
 Навчився мислити масштабно та стратегічно для забезпечення інтересів всього

університету – підготовка ювілейних заходів ОНУ-150 робоча група з

написання «Стратегічних пріоритетів ОНУ на 2021-2025 рр.».
 Ретельно вивчаю новітній вітчизняний, європейський та світовий освітній

досвід. Брав участь у різноманітних міжнародних проектах з колегами з
Польщі, Чехії, США з питань академічної доброчесності, нової системи
забезпечення якості тощо.

 Створюю навколо себе кола відданих університету однодумців-ентузіастів з
різноманітних напрямів, керуючись при цьому принципом «роби як я», а не –
«роби як я сказав».

Набутий досвід



 Разом з командою наповнюємо новим змістом існуючі (Науково-методична рада)
та створюємо нові (Центр забезпечення якості освіти) ефективні освітянські
структури, що потужно працюють на користь всього університету.

 Керую тривалою підготовкою (семінари, тренінги, наради) значної кількості
колег зі всіх факультетів до акредитаційних випробувань НАЗЯВО (і сам є його
експертом).

 Системно впроваджую необхідну нормативну базу організації освітньої процесу в
рамках автономії Університету.

 Ефективно комунікую з колегами та студентами. Брав участь у розв’язанні
складних і навіть конфліктних питань. Створюю засоби їх профілактики.

 Відстоюю справедливість і прозорість. Як голова журі різноманітних
міжфакультетських конкурсів і змагань використовую саме таку систему
оцінювання учасників – рейтинг, що дозволяє уникати упередженого підходу до
визначення переможців.

Набутий досвід



Впевнений, що ефективність керівника базується на

зрозумілій стратегії, згуртованій команді, реалістичному і

системному підході до будь-якої справи, прозорості у намірах

та рішучості і мобільності при їхній реалізації.



динаміка і
стабільність –

слабкі

Програмні положення і кроки

Пастка

динаміка сильна, 
але стабільність

слабка

Стартап

динаміка слабка, але
стабільність сильна

Бюрократія

Базові моделі університетів як організацій можна розглянути за допомогою двох шкал:
динамічності та стабільності, а також двох рівнів – слабкий/сильний. Отже, все розмаїття
стану університетів може бути зведено (за Воутером Егіною та ін.) д чотирьох варіантів:

динаміка і
стабільність сильні

Жвавий



Отже, філософія й ідеологія моєї програми – підтримка і примноження величі
нашого університету. Методологія, що пропонується – зрозумілий усім порядок і

динамічні реформи задля досягнення сталого розвитку університету, що передбачає
реалізацію відповідної політики у кожному з названих нижче стратегічних напрямів.

Жвавий
Очевидно, що прагнути ми маємо до «Жвавого» типу: вільний потік інформації; 
чутливий, еластичний, легкий до справи, спритний; швидкі прийняття рішень та
мобілізація; орієнтація на навчання, в тому числі і на невдачах; орієнтація на спільні
роботу та результат.



Освітня політика

Робота з
абітурієнтами

має бути фронтальною, системною і
постійною – за централізованої
координації керівники кожної
освітньої програми мають дбати
про свій майбутній контингент

Розробка актуальних освітніх
програм

- вивчення ринка та конкурентів для
відкриття нових та удосконалення
наявних програм, що можуть
користуватись попитом, а неактуальні
програми мають бути трансформовані

Культура якості

визначення реальної, а не уявної якості
освітніх програм та їхніх виконавців –
репутація має бути стимулом розвитку
та привертати увагу до університету

Особлива увага до студентства

поліпшення умов життя у
гуртожитках і корпусах (гаряча вода,
опалення, місця загального
користування), тьюторство, розвиток і
підтримка талантів, залучення до
проектів та стипендійних програм,
допомога при працевлаштуванні,
підтримка після завершення навчання



Наукова політика

Підготовка та організаційне
оформлення дослідницького

університету

Сприяння
міждисциплінарним та

міжгалузевим дослідженням

Особлива увага і підтримка
природничих та точних
наук, адже світові наукові
тренди вказують на їхню
перевагу у майбутньому

Розкриття та збереження
потенціалу молодих

науковців



Наукова політика

Визначення
найпріоритетніших
напрямів, підтримка

існуючих та формування
нових наукових центрів

Вивчення реального
стану та потенціалу
кафедральних тем, 

уникнення епігонства

Сприяння інтелектуальній експансії на
регіональному, національному та

світовому ринках у тому числі через
ґрантову діяльність та відповідні

наукові теми, зокрема гуманітарні та
суспільствознавчі



Економічна політика

Раціональне
використання наявних
коштів, урахування
ринкової ситуації щодо
контрактних студентів

Залучення бізнес
середовища для
реконструкції нерухомих
об’єктів (насамперед
спортивного комплексу)

Інвентаризація майна
університету, 
дбайливе ставлення до
нього, використання
енергозберігаючих
технологій

Неухильне збільшення
питомої ваги
недержавних
надходжень у бюджет, 
участь у регіональних
освітніх програмах

Надання абітурієнтам, 
співробітникам, випускникам і
всім бажаючим додаткових
освітніх послуг – неформальна
освіта, дитячий університет, 
університет третього віку згідно
тенденції навчання упродовж
життя

Залучення внутрішніх ресурсів
для виготовлення «власного
інтелектуального продукту» 
(економічні, освітянські
програми тощо), надання
внутрішніх грантів та стипендій
для створення корисних та
інноваційних розробок



Зовнішня політика

-Активна міжнародна
наукова і освітня проектна
діяльність

Тісна співпраця

із закладами освіти у межах
регіону

Співпраця з
органами влади

на національному, обласному
і міському рівнях

Співробітництво

з різноманітними структурами
різних рівнів, включаючи
асоціацію випускників та

друзів ОНУ

Потрапляння
до одного з трьох

світових
університетських

рейтингів
-Залучення іноземних
студентів



Кадрова політика

Об’єктивне оцінювання праці учасників освітнього процесу,
стимулювання якісної роботи та високих професійних показників

викладачів і науковців, поновлення всіх надбавок.

Ефективне використання людського потенціалу, припинення

відпливу кадрів через внутрішні конфлікти, кадрове оновлення.

Нова конфігурація менеджменту – зменшення кількості проректорів,
посилення ролі деканів, запровадження рейтингу ефективності
університетських керівників всіх рівнів.

Підтримка та заохочення молоді до подальшого навчання та

професійної кар’єри в стінах ОНУ.



Інституційно-інфраструктурна політика

Створення електронного

університету, що передбачає

запровадження електронного

документообігу, кабінетів для

учасників освітнього процесу,
відповідних електронних

платформ і не тільки для

дистанційної освіти

Програмне уявлення

кожного підрозділу щодо

своєї ролі і місця у

стратегії у цілому

Створення

наглядової та

адміністративної

рад

Започаткування нових – акредитаційно-
ліцензійного, науково-методичного,
бенчмаркінгу тощо та трансформація
вже існуючих – навчального, планово-
фінансового відділів тощо

Розширення

автономії факультетів

Створення зручного сайту та

його регулярне оновлення
Кардинальне поліпшення культури діловодства та

прийняття нормативних документів



за науковий
ступінь та
вчене звання в
повному обсязі

Перші десять справ протягом першого року

Відновлення
доплат

1
Прийняття

повномасштабної
стратегії розвитку
Університету
на 5 років

2
Перебудова

структури і засад
функціонування
адміністративно-
управлінських
підрозділів

3
Встановлення
постійного
діалогу
з колективами для
оперативного
вирішення нагальних
проблем: 
безпосередні зустрічі
та з використанням
дистанційних засобів
спілкування

4



якості освітніх
програм та
підготовки до
акредитації

Системи
моніторингу

5
Підготовка

системи оцінювання
ефективності
працівників –
керівного складу та
науковців

6
Реорганізація

сайту та
започаткування
електронного
документообігу

7
Перебудова

засад співпраці з
Асоціацією
випускників і друзів
університету: 
оголошення перших
проектів

8

Благоустрій:   
початок ремонту
найвідвідуваніших
місць загального
користування та
гуртожитків

9
Втілення студентських
ініціатив:

10

інтелектуальний хаб, 
мобільний додаток
«Мій університет»



На завершення хотілось би зазначити, що побутує думка, що головна мета того, хто хоче бути

обраним – сподобатись виборцям. Все викладене вище не пов’язано з цим, адже для мене

найголовніше – бути максимально зрозумілим для інших незалежно від результатів виборів. Тому
цілковито підтримую думку Вінстона Черчілля про те, що відмінність державного діяча від політика в

тому, що політик орієнтується на наступні вибори, а державний діяч – на наступне покоління.

Отже, запрошую всіх університетчиків до спільної важкої, але захоплюючої роботи, 
результат якої має нас не тільки задовольнити, але й стати предметом гордості!

Збудуймо разом Університет нашої мрії!


