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ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСАДУ РЕКТОРА  

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА 

Кіндюка Бориса Володимировича 

 
Закінчив з відзнакою Одеський екологічний університет 

(Гідрометеорологічний інститут) та Донецький юридичний інститут за 

спеціальністю правознавство. 

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію з питань екології, працював 

доцентом Одеського Аграрного університету, Одеського Національного 

Політехнічного університету. 

У 2002 р. був  обраний депутатом Одеської міської ради. 

У 2003 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю екологія. 

Працював заступником начальника Одеського обласного управління 

екології, пізніше начальником Одеського міського управління екологічної 

безпеки. 

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію з юриспруденції.  

У 2012 р. захистив докторську дисертацію з юриспруденції та отримав 

звання професор.  
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2010 – 2015 рр. – завідувач кафедри  Маріупольського державного 

університету. 

2018-2019 рр. – професор Інституту законодавства Верховної Ради 

України. 

З 2019 р. – по теперішній рік – завідувач науково-дослідної лабораторії з 

проблем наркозлочинності Одеського Державного університету внутрішніх 

справ. 

Одружений, маю доньку. 

 

 

Головне гасло моєї програми – «ВІДРОДЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ, 

НІЯКИХ СКОРОЧЕНЬ ПЕРСОНАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ТА СТУДЕНТІВ». 

 

 

Основним шляхом виходу з кризи бачу з залучення інвестицій, створення 

ефективної благодійної ради, до якої повинні бути залучені міський Голова, 

губернатор та інші відомі особистості нашого регіону. 

 

Інтеграція університету 

1. Забезпечить участь університету у міжнародних проектах та інших на 

основі двосторонніх та багатосторонніх договорів і угод з ВНЗ зарубіжжя, 

міжнародними організаціями, консорціумами, фондами тощо. 

2.  Забезпечить фінансування закордонних відряджень провідних учених 

університету для участі у міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах. 

3. Активізувати роботу щодо створення спільних міжнародних 

навчальних і наукових структур з провідними університетами і компаніями 

світу.  

4. Підвищення грантової культури студентів, викладачів, співробітників; 
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5. Створення окремого підрозділу реальної підтримки грантових 

ініціатив. 

6. Надавати інформацію про наявні грантові програми. 

7. Збільшити контингент іноземних студентів університету з підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації за п’ять років. 

8. Активізувати співробітництво з закордонними університетами, 

створити їх філії. 

 

 

 

 

Господарська діяльність 

1.  Спрямовувати на підтримку у функціональному стані наявного майна, 

приладдя.  

2. Оприлюднювати на сайті університету документацію про цінові 

пропозиції, вартість тепла, води, електроенергії газу. 

 

Соціальна сфера та розвиток матеріально-технічної бази 

1. Провести ремонтні роботи і поліпшити матеріально-технічний стан 

навчальних аудиторій, лабораторій, кафедр, забезпечити лекційні аудиторії 

мультимедійним обладнанням. 

2. Провести капітальний ремонт приміщень у навчальних корпусах. 

3. Покращити умови проходження студентських практик, організації 

наукових досліджень, відпочинку студентів і співробітників Університету. 

4. Реалізація програми енергозбереження та впровадження 

енергозберігаючих технологій. 

5. Провести повномасштабний поточний ремонт студентських 

гуртожитків. 

 

Наукова діяльність 
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1. Залучати фінансові ресурси за рахунок міжнародних проектів і ґрантів, 

збільшення фінансування з держбюджету та госпдоговірних тем за рахунок 

інтенсифікації і підвищення якості наукових досліджень. Створити нові робочі 

місця та збільшити чисельність науковців Університету. 

2. Створити університетський фонд розвитку науки, сформований з 

донорських, ґрантових і позабюджетних фінансових надходжень (програма для 

молодих учених, програма стабільного розвитку). 

3. Удосконалити систему забезпечення академічної доброчесності в 

Університеті. 

4. Розширити мережу науково-дослідних інститутів, оптимізувати 

дослідницьку роботу на стаціонарах, забезпечити фінансування польових 

експедиційних досліджень. 

5. Створити банк даних наукових розробок і проводити постійний 

моніторинг запитів виробництва. 

 

Розвиток персоналу 

1. Забезпечити зростання мотивації співробітників у своєму 

особистісному і професійному розвитку шляхом упровадження нових форм 

морального та матеріального заохочення й кар’єрного зростання. 

2. Створити персональні цифрові кабінети співробітників університету 

для самостійного формування програми професійного розвитку, підвищення 

кваліфікації, внесення розкладу навчальних занять та інших видів науково-

педагогічної діяльності. 

 

 

 

 


