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Біографічні відомості кандидата: 

 

 

Народився у 1959 року на Чернігівщині, українець. 
 

Освіта:  

 Орджонікідзевське вище зенітне ракетне командне училище ППО –1980 р; 

 Військова командна академія ППО –1990 р; 

 Національна академія оборони України – 2000 р; 

 Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України – 2009 р. 
 

Науковий ступінь та вчені звання: 

 Доктор технічних наук зі спеціальності радіотехнічні та телевізійні системи – 

2013 р; 

 Професор кафедри фізики та радіоелектроніки – 2014 р; 

 Заслужений діяч науки і техніки України – 2015 р; 
 

Досвід роботи: 

 З 05.08.1976 по 29.12.2015 р. – Військова служба у Збройних Силах (військове 

звання генерал-лейтенант). 

 З 10.11.2016 р. – по т.ч. – Професор кафедри ракетно-артилерійського озброєння 

факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння 

Військової академії (м. Одеса) 

 З 10.04.2019 р. – по т.ч. – Головний науковий співробітник науково-дослідного 

управління розвитку озброєння та військової техніки Військово-Морських Сил 

науково-дослідного центру Збройних Сил України “Державний  океанаріум” 

Інституту  Військово-Морських Сил Національного  університету “Одеська 

морська академія” (за сумісництвом). 
 

Підчас проходження служби у Збройних Силах України отримав досвід ефективного 

управління колективами чисельністю понад сорок тисяч осіб в умовах різної 

складності. Також отримав досвід управління вищими військовими закладами, а 

саме Національним університетом Оборони України імені Івана 

Черняховського (м. Київ) та Харківським Національним університетом 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 
Наукову та науково педагогічну діяльність проваджу з 1996 року, на сьогоднішній день є 

автором 251 наукової праць, з яких монографій та підручників —4, навчальних та 

методичних посібників — 7. 

Створив свою наукову школу у галузі знань «Електроніка та телекомунікації» (шифр 17): 

підготував 5 захищених кандидатів технічних наук. 

Входив до редколегії наукових журналів: «Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил 

України» та Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 

Є членом спеціалізованої Вченої ради СРД 64.702.03 Харківського університету 

Повітряних сил.  
 

Державні нагороди: 

 Орден “За службу родине в ВС СССР ІІІ степени” – 3 березня 1987 р; 

 Орден “Данила Галицького” – 3 грудня 2008 р. 

 Заслужений діяч науки і техніки України – 2015 р;  
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«ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ЗАСАДАХ ЛІДЕРСТВА»  

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова є визнаним в Україні та 

світі центром класичної освіти та науки. Трансформації вітчизняного освітнього та 

наукового простору, які відбуваються протягом останніх років, стали важким викликом 

для системи менеджменту ОНУ: скорочується кількість студентів, зникають цілі 

структурні підрозділи, звільняються викладачі та наукові співробітники, погіршуються 

умови праці тих, хто залишився, зношується матеріальна база, зникає мотивація до 

самовідданої роботи на користь Alma mater. Колектив добре усвідомлює, що за відсутності 

належної реакції з боку керівництва закладу на ці актуальні виклики на карту буде 

поставлена не лише втрата лідерських позицій у вітчизняному та освітянському просторі, 

а й сам факт існування закладу.  

Водночас, потужний внутрішній потенціал університету, його кадровий склад та 

матеріальна база цілком дозволяють, за умов розумного менеджменту та втілення 

необхідних перетворень, вийти з цього затяжного піке та розпочати новий етап активного 

розвитку.  

Передвиборча програма «Трансформації на засадах лідерства» розроблена на 

підставі глибокого вивчення результатів основних видів діяльності ОНУ імені І. І. 

Мечникова після прийняття закону України «Про вищу освіту», схвалених колективом 

університету «Стратегічних пріоритетів розвитку на 2020-2025 рр.», мого власного досвіду 

управління Національним університетом Оборони України імені Івана Черняховського (м. 

Київ) та Харківським Національним університетом Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 

а також з урахуванням сучасних тенденцій трансформацій провідних університетів світу. 

Стратегічною метою моєї діяльності на посаді ректора є зміцнення лідерських 

позицій університету в освітянському та науковому просторі та його розбудова як 

міжнародного інноваційного освітньо-наукового та культурно-просвітницького хабу. Це 

забезпечить повноцінний соціальний захист колективу університету та надасть 

можливості професійного та кар’єрного зростання для його працівників та студентів.  

Втілення цієї стратегічної мети здійснюватиму за трьома напрямками: 

1. Модернізація та диверсифікація традиційних форм діяльності 

2. Трансформація економіки та менеджменту  

3. Розвиток партнерства 
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Модернізація та диверсифікація традиційних форм діяльності 
 

Реалії 2020 року наочно продемонстрували нагальну потребу діджиталізації всіх 

форм діяльності університету. Здобутий, часто болісно та без належної технічної й 

методичної підтримки з боку адміністрації, досвід колективу університету в царині 

дистанційного та змішаного навчання під час пандемії COVID-19, може бути з користю 

застосований для започаткування принципово нової для університету форму освітньої 

діяльності – дистанційної (Е-освіти). Це відкриє широкі можливості для започаткування 

надання платних освітніх послуг з неформальної освіти та освіти впродовж життя. 

Підкреслю, що питома вага надходжень від цієї діяльності в бюджетах деяких 

європейських університетів сягає майже третини, й ми не маємо морального права 

нехтувати цими джерелами фінансування. До того ж, такі форми освітньої діяльності 

можуть стати майданчиком для апробації новаторських курсів та методів навчання, а у 

подальшому – й підґрунтям для розробки унікальних освітніх програм.  

Саме тут можуть розпочинати свою освітянську кар’єру молоді викладачі, яким 

протягом останніх років в умовах постійного скорочення штатів так важко знайти собі 

гідне місце роботи за фахом. Суттєву допомогу в працевлаштуванні студентів надасть 

запровадження дуальної освіти.  

Введення до обігу електронної оболонки Moodlе не лише спростить навчання для 

студентів й зробить наш університет привабливим для них серед провідних ЗВО України, 

а й дозволить суттєво удосконалити процеси вільного вибору студентами дисциплін у 

рамках університету, та, у перспективі, оптимізувати навчальні плани освітніх програм, 

оновити їхню структуру та зробити їх конкурентоспроможними не лише за результатами 

навчання, а й за формою та змістом. 

Діджиталізація освітнього процесу дозволить ширше залучати іноземних 

студентів, а також застосовувати досвід та освітні ресурси наших закордонних партнерів, 

що полегшить започаткування програм подвійних дипломів. 

Інтеграція науки та освіти, зокрема, в рамках програм підготовки докторів 

філософії та докторів наук, стане запорукою не лише модернізації тематики наукових 

досліджень, а й диверсифікації джерел їх фінансування. Так, зокрема, йдеться про 

створення нових робочих місць для молодих науковців за рахунок професійної їх 

підготовки до проектної діяльності в рамках спеціальних конкурсів на фінансування робіт 

молодих учених, у тому числі студентів.  
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Вивчення показників наукової діяльності ОНУ за попередні роки вказує на 

системну недооцінку наукового потенціалу представників гуманітарних, соціальних та 

правових наук. Підкреслю, що комерціалізація їх розробок, особливо зараз, під час 

глибинних соціокультурних трансформацій, є одним з важливих джерел фінансування 

американських та європейських університетів.  

Ще одним плідним напрямком модернізації науки є її проектування на засадах 

міждисциплінарності, що сприяє співпраці між представниками різних галузей знань. В 

перспективі це може стати запорукою розробки принципово нових, висококонкурентних 

освітніх програм.  

 

Трансформація економіки та менеджменту 
 

Аналіз фінансового стану університету останніх років засвідчує, що фактично усі 

отримані університетом кошти поглинала заробітна платня, але й їх щороку не вистачало 

для того, щоб зберегти у повному складі штат працівників та належним чином виконати 

зобов’язання адміністрації щодо виплати їм надбавок.  

Вочевидь, в університеті назріла докорінна трансформація системи 

перспективного та поточного планування надходжень та витрат. Базовими принципами 

такої трансформації має стати колегіальність, прозорість та фаховість.  

Цілком усвідомлюючи сувору регламентацію держбюджетного фінансування, 

підкреслю, що позабюджетний фандрайзінг в університеті відсутній навіть на рівні ідеї, 

що є абсолютно неприпустимим в теперішніх умовах. При цьому ми маємо 

високопрофесійний колектив ефективних економістів та менеджерів, яких ніколи 

системно не залучали до розробки економічної стратегії. Й це також є неприпустимим.  

Вочевидь, реанімація економіки університету не стане можливою, поки кожен 

член університетської родини не усвідомить свою відповідальність за наповнення 

бюджету (зауважу принагідно, що добровільно-примусова пожертва частини зарплати не 

є припустимою). Експерименти з Е-освітою, унікальні освітні програми, освітні й наукові 

гранти, досягнення  інших царинах діяльності, що сприяють збільшенню контингенту 

студентів, підвищенню ефективності різних видів діяльності університету, зміцненню його 

авторитету в Україні та за її межами є безумовними формами фандрайзингу та мають 

нарешті стати предметом заохочення – як морального, так й матеріального – з боку 

адміністрації. Просте та зрозуміле гасло про курку, котра несе золоті яйця, допоможе раз і 

назавжди усунути непорозуміння в плані активізації проектної діяльності.  
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В умовах тривалої економічної кризи в країні моральним обов’язком 

адміністрації університету має стати формування спеціального фонду підтримки соціально 

незахищених груп працівників та студентів. Йдеться, зокрема, про літніх співробітників, 

ветеранів університету та пенсіонерів, яким інколи важко адаптуватися до нової 

реальності. Важливою складовою системи університетського менеджменту має стати не 

лише «матеріальна допомога» з фонду економії заробітної платні, а й консультативні 

пункти, де аспіранти та молоді викладачі зможуть допомогти опанувати цифрові навички, 

отримавши натомість можливість ознайомитися з секретами професійної майстерності. 

Загалом подібна практика може стати компонентом внутрішньої університетської системи 

підвищення кваліфікації.  

Важливою складовою трансформації менеджменту має стати ребрендінг 

університету та активне його позиціонування як лідера науки та освіти. Ми всі добре 

пам’ятаємо часи, коли для широкого загалу в Одесі існував лише один університет. 

Постійно та скрізь нагадувати про себе – не через проплачені рекламні кампанії, а 

соціальними й освітніми проектами, партнерством з органами державної влади та 

самоврядування – одне з актуальних завдань. В сучасному світі реклами та PR-технологій 

імідж набуває важливого значення для стейкголдерів, передусім, абітурієнтів та їхніх 

батьків, а також роботодавців. Як показує досвід одеських ЗВО, інколи відчутний 

економічний ефект можуть мати навіть дуже прості іміджеві речі з брендовою символікою, 

й тут йдеться зовсім не про продаж таких речей.  

Тим більш важливими є соціально-побутові умови, в яких навчаються та живуть 

студенти. Стан гуртожитків та навчальних корпусів, бібліотеки, лабораторій, 

адміністративних будівель не витримує ніякої критики. Це регулярно приносить іміджеві 

втрати та, відтак, фінансові збитки. Вочевидь назріла необхідність принципово 

переглянути принципи розподілу навчальних та виробничих площ, модернізувати систему 

опалення та освітлення, організувати сучасні коворкінги та цифрові лабораторії. Необхідні 

для цього кошти в сучасних умовах можна знайти лише через фандрайзинг: або як накладні 

витрати в рамках серії грантів та наукових проектів, або, за традицією американських та 

європейських студентів, від меценатів, чиї імена будуть уславлені в історії університету. 

Підкреслю при цьому абсолютну неприпустимість відчуження університетського майна, 

приміщень та будівель.  

 

 

 



7/7 

 

 

Розвиток партнерства 
 

Міжнародна науково-освітянська співпраця з іноземними дипломатичними, 

культурними й просвітницькими представництвами в України сприятимуть зміцненню 

лідерських позицій університету. Важливою складовою цього процесу є активізація участі 

університету у міжнародних наукових й освітянських програмах, таких як Horizon2020 та 

Erasmus+, що сприятимуть інтенсифікації впровадження освітніх реформ та професійному 

зростанню членів університетської спільноти та позитивно позначаться на кількості 

студентів, що навчаються на окремих освітніх програмах. Запорукою успіху тут є 

абсолютна прозорість та фаховість конкурсного відбору, залучення до втілення цих форм 

партнерства студентства та молодих науковців. 

Партнерство з владою та бізнесом застосувати як інструмент перетворення 

навчання на студентоцентроване шляхом формування необхідних основним 

стейкголдерам професійних компетентностей. Дуальна освіта, навчальні та виробничі 

практики, залучення представників влади та бізнесу до розробки й моніторингу освітніх 

програм сприятимуть також суттєвому підвищенню якості освіти в університеті та, відтак, 

збільшенню кількості студентів й надходжень від освітньої діяльності. 

Партнерство з Національною Академією наук України, галузевими академіями 

наук, Національним фондом наукових досліджень, Українським фондом культури, 

Українським інститутом, донорськими організаціями House of Europe, Enactus та ін. 

забезпечить глибше розуміння принципів диверсифікації фінансування науки та освіти та 

сприятиме забезпеченню сталого розвитку ОНУ.  

 

 

Головне завдання ректора у такому контексті – підготовка та втілення 

належних перетворень в університеті на засадах автономії та лідерства, забезпечуючи 

при цьому рівні можливості для всіх та кожного. 

 

Пропозиції та зауваження можна подавати за адресою Petrushenko.M.M@gmail.com 

 

З повагою, Микола Петрушенко 


