
 

ПРОГРАМА  

КАНДИДАТА НА ПОСАДУ РЕКТОРА 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА 

ТРУБИ Вячеслава Івановича 

 

1993-1998 рр. працював на  посадах асистента, 

старшого викладача, доцента Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова.  

1999 - 2015 рр. - завідувач кафедри цивільно-

правових дисциплін.   

З 2006 року декан економіко-правового 

факультету.  

Кандидат юридичних наук, захист відбувся в 

Інституті держави та права імені В. М. Корецького 

НАН України (1999 р.). Спеціальність 12.00.03 – 

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право.  

Тема кандидатської дисертації: «Правове 

регулювання цінних паперів в Україні». 

Звання доцента кафедри цивільно-правових 

дисциплін (2002 р.). 

Звання професора кафедри цивільно-правових 

дисциплін (2015 р.). 

Декан економіко-правового факультету Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, 

кандидат юридичних наук, професор,  

заслужений юрист України. 

 

Народився 23 січня 1967 року у м. Одеса. 

Одружений. 

У 1984 році закінчив середню школу №103 м.Одеси. 

З 1985 р. до 1987 р. проходив  службу в 

Прикордонних військах. 

У 1992 р. закінчив Одеський державний  університет 

імені І. І. Мечникова за спеціальністю 

«правознавство» та отримав диплом з «відзнакою». 

 

Сфера наукових інтересів: проблеми цивільного та 

сімейного права. 

Під науковим керівництвом захищено 10 

кандидатських дисертацій. 

Голова Вченої Ради економіко-правового 

факультету. Член Вченої Ради Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. 

Член редакційної колегії фахового журналу 

«Вісник Одеського національного університету». 

Член редакційної колегії фахового журналу 

«Правова держава». Член Асоціації цивілістів 

України. 

ЖИТТЄВІ  ТА ПРОФЕСІЙНІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ: 

 Порядність та людяність, 

 Чесність та справедливість, 

 Відповідальність та об’єктивність,   

 Професіоналізм та компетентність,  

 Академізм та доброчесність,  

 Науковість та інноваційність, 

 Законність та демократизм, 

 Відкритість та прозорість, 

 Командна єдність. 



ЧОМУ? 

Чому я йду в ректори? Я люблю Університет, люблю людей.  Для мене це не порожні 

слова! Університет – це моє життя!  

Успіх Університету  та його найвища  цінність – це людський потенціал! 

 Саме від викладачів та студентів  залежить, яким бути Університету!  

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РЕКТОРА:  

 для Університету: перетворити Університет на  осередок  формування 

національної інтелектуальної еліти на основі поєднання традицій класичної 

університетської освіти, провідних наукових досліджень, інформаційних 

технологій та засад демократії і розвинути інноваційне науково-освітнє 

середовище; 

 для викладачів та співробітників: забезпечити гідні умови та оплату праці, 

умови для науково-дослідної та освітньої діяльності, умови для кар'єрного і 

професійного зростання, умови для самореалізації; 

 для студентів: доступ до  отримання достойної та якісної освіти, комфортних умов 

навчання та проживання, цікавого студентського життя. 

ЩО МИ МАЄМО (НАШІ РЕСУРСИ)? 

 Міжнародне визнання, 

 Провідних науковців та освітян, 

 Професійний управлінський кадровий резерв, 

 Активне  та цілеспрямоване студентство, 

 Активну профспілкову організацію, 

 Матеріально-технічну базу. 

ЩО  ПОТРІБНО ДЛЯ ВИХОДУ З КРИЗИ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ? 

1. Ефективне управління: 

 Провести  інституційні зміни в управлінні  Університетом,  організувати та 

перерозподілити функціонал адміністративних структур. 

 Впровадити систему стратегічного планування. 

 Проводити кадрову політику орієнтовану на збереження науково-педагогічних 

співробітників та допоміжного персоналу. 

 Розробити  та затвердити новий штатний розклад. 

 Забезпечити прямий контакт між керівництвом і кожним членом нашого 

колективу, для того, щоб виявляти і розв’язувати проблеми на перших етапах 

виникнення (застосовуючи медичну термінологію, проводити профілактику 

захворювання, а не битися в агонії, коли вже почалися незворотні процеси). 

 Забезпечити  персональну відповідальність за доручену справу, підвищити 

ефективність роботи ректорату, деканатів, Вчених рад факультетів.  Університет - 

це сім'я, тому внесок кожного має значення. Це не тільки  право, а й обов'язок. 

 Перетворити, у межах автономії ЗВО, Вчену Раду ОНУ на дієвий, продуктивний 

колегіальний орган, який мобільно приймає рішення і несе колективну 

відповідальність. 



 Зробити процедуру прийняття рішень максимально прозорою і відкритою. 

 Модернізувати роботу навчальної частини: це пов'язано з роботою в ЄДЕБО та 

новими підходами до  формування навантаження. 

 Запровадити повний внутрішній  електронний документообіг. 

 Створити структуру орієнтовану на координацію ліцензування та акредитації. Ідея 

про необхідність координувати ці процеси в ОНУ виникла задовго до того, як 

почала свою роботу НАЗЯВО і процеси акредитації в ОНУ, до яких ми сьогодні з 

Вами активно долучені. На жаль, цей процес не був інституціоналізований в 

Університеті. А поточна ситуація тільки підтверджує необхідність створення 

постійної структури зі своїм штатом і відповідною гарантією оплати праці. 

 Переглянути питання оплати праці: кожен співробітник повинен бути впевнений в 

тому, що, якщо він, крім своїх функціональних обов'язків відповідно до своєї 

посадової інструкції, виконує додаткові функції, то ця праця буде відповідно 

профінансована (чи то гаранти програм, чи то відповідальність за роботу зі 

студентами, чи то наукова діяльність кафедр і факультетів, чи то робота в 

методичних радах, приймальній комісії тощо). 

 Запровадити прозору процедуру та систему заохочень працівників за реальними 

результами їхньої діяльності (програму преміювання). 

 Удосконалити систему  підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників, надаючи можливість стажування в провідних наукових та навчальних 

установах України та за кордоном. 

 

2. Освітня діяльність: 

 Розробити та реалізувати маркетингову стратегію просування освітніх послуг на 

ринку праці: пошук соціальних партнерів, замовників кадрів, створення системи 

освіти дорослих.  

 Створити умови для запровадження  дуальної освіти. 

 Відкривати нові міжгалузеві наукові та освітні програми, з огляду на потреби 

ринку освітніх послуг, приділяючи увагу підготовці фахівців для регіональних 

потреб та запитів.  

 Активно використовувати англомовні освітні програми підготовки фахівців. 

 Забезпечити функціонування університетських платформ для організації 

дистанційної освіти. 

 Перетворити  ЦІТ на координаційний центр із використання комп`ютерних 

технологій навчання, розробки спеціалізованого програмного забезпечення. 

 Впровадити  в навчальний процес університету тренінгові технологій з 

використанням інтерактивних методів навчання дорослих на основі особистісного 

та компетентнооріентірованого підходів. 

 

 

 

 

 

3. Науково-дослідна діяльність: 

 Забезпечити підтримку наявних наукових шкіл і формування нових. 

 Розширити форми науково-дослідної роботи через інтеграцію науки і вищої школи, 

створювати перспективні науково-дослідні напрями. 



 Забезпечити підтримку наукових досліджень молодих вчених і обдарованих 

студентів, проведення олімпіад, конкурсів наукових робіт. 

 Залучати до Університету держбюджетні науково-дослідні програми та наукові 

гранти. 

 Провести суттєве оновленні науково-дослідного обладнання. 

 Забезпечити матеріальне заохочення викладачів за публікації в Scopus та Web of 

Science. 

 Стимулювати видання колективних монографій та сприяти залученню  

періодичних видань ОНУ до міжнародних наукометричних баз. 

 

4. Міжнародна діяльність: 

 Підписання угод про видачу подвійних дипломів із ЗВО з країнами з високим 

рівнем забезпечення якості освіти. 

 Пошук іноземних партнерів і підписання договорів про співпрацю з метою 

забезпечення доступу викладачам і студентам до прогресивного освітнього і 

наукового досвіду. 

 Активізація роботи Університету з питань участі в міжнародних конкурсах і 

програмах. 

 Створення сприятливих умов для всіх форм академічної мобільності. 

 Організація міжнародних конференцій та тренінгів із залученням фінансування від 

міжнародних фондів. 

 Розширення можливостей отримання співробітниками Університету мовної 

підготовки.  

 Оптимізація мережі іноземних партнерів Університету, у тому числі коштом 

неакадемічних партнерів.  

 Поширення практики членства в міжнародних освітянських об’єднаннях. 

 Поглиблення співробітництва з міжнародними студентськими організаціями.  

 Створення спільних навчальних програм з іноземними партнерами. 

 Організація на базі Університету міжнародних програм стажувань, навчальних 

візитів та тематичних шкіл на платній та безоплатній основі. 

 Підвищення кількісних і якісних показників контингенту іноземних студентів. 

 

5. Абітурієнт та профорієнтація: 

 Повернутися до питання профорієнтаційної довишівської підготовки і реанімувати 

структуру «Школа-Коледж-Університет» шляхом відкриття гімназії або ліцею, де 

буде забезпечуватися шкільний компонент освіти з подальшим отриманням через 

Коледж ОНУ «фахової передвищої освіти» (у контексті сьогоднішнього 

реформування професійної освіти) - молодшого бакалавра з подальшим  навчанням 

на факультетах ОНУ. 

 Забезпечити проведення профорієнтаційних олімпіад, які створюють можливість 

залучити абітурієнтів для вступу на математичні та природничі спеціальності. 

 На базі приймальної комісії сформувати постійну структуру, яка буде 

удосконалювати організацію зарахування студентів, формувати правила, 

координувати роботу факультетів з відповідних питань,  забезпечувати 

взаємозв’язок з МОН, регіональними освітніми структурами, закладами середньої 

освіти, центрами зайнятості, здійснювати консультативну діяльність, проводити 

профорієнтаційні заходи тощо. 



 Активізувати роботу науково-професійних шкіл для абітурієнтів з метою 

профорієнтації. 

 Впровадити нові форми проведення днів відкритих дверей ОНУ, факультетів, 

кафедр (виїзні, онлайн та ін.). 

 Реформувати роботу підготовчих курсів (підготовка до ЗНО, підготовка до ЄФВВ 

та ЄВІ для вступу до магістратури). 

 

6. Студентство та самоврядування: 

 Підтримувати реальну участь студентства в робочих органах (Без маніпулювання!). 

 Забезпечити студентам можливість формування індивідуальної траєкторії 

навчання.  

 Легалізувати  положення і забезпечити відкриту процедуру  порядку переведення 

на вакантні місця держзамовлення контрактних студентів. 

 Розвинути роботу центру працевлаштування, знайти роботодавців, які готові 

виплачувати іменні стипендії найкращим студентам та надавати їм місця для 

стажування. 

 Започаткувати рейтинг та нагородження кращих студентів за результатами 

навчальної та поза навчальної діяльності.  

 Забезпечити матеріальне заохочення студентів. 

 Забезпечити проходження практик студентів шляхом взаємообміну між ЗВО, 

партнерських угод між структурами. 

 Розвивати спортивні секції та змагання як серед студентів, так і викладачів. 

 Забезпечити умови для поєднання (але не заміщення) навчання та роботи. 

 Забезпечити гідні умови для проживання студентів. 

 

7. Фінансова та господарська діяльність 

 

 Кожен з нас, усі наші факультети повинні розуміти, що, працюючи на університет, 

ми працюємо на себе і сьогодні в ОНУ важлива не тільки децентралізація, а й 

фінансова деконцентрація.  

 Для розуміння перспектив фінансового розвитку та реалізації фінансової стратегії 

одне з найголовніших завдань затвердження кошторису Університету. 

 Зароблені спільними зусиллями фінанси не повинні осідати «нагорі» (у вигляді 

надбавок і премій окремим людям), а повинні розподілятися між усіма учасниками 

процесу на засадах справедливості та прозорості. 

 Залучення грантів до Університету. 

 Поповнення бюджету шляхом надання послуг оренди. 

 Здійснювати платні послуги в освітній та науковій діяльності. 

 Залучення інвестицій на умовах партнерства для ремонту та будівництва корпусів, 

але в межах правового поля, щоб Університет не загубив ні одного метра землі чи 

площі!!!! 

 Залучати фінанси у вигляді дотацій для підтримки Ботанічного саду та 

гідробіологічної станції у т. ч. і від Міністерства екології. 

 Підтримувати об’єкти національного надбання  (Наукова бібліотека, музеї, 

обсерваторії, ботсад та ін.) у т. ч. унаслідок залучення іноземних грантів та 

самозабезпечення (наприклад, екскурсії, вирощування рослин та ін.) 



 Ремонт та реконструкція  гуртожитків з можливістю виділення готельного фонду  

(за умови  забезпечення всіх студентів необхідними місцями для проживання). 

 Відкрита та прозора процедура залучення послуг харчування та тендерних 

закупівель. 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ! 

ЗАКЛИКАЮ ВАС ПРИЙТИ НА ВИБОРИ ТА ОБРАТИ СВОГО РЕКТОРА 

ПРОЗОРИМ,  ДЕМОКРАТИЧНИМ ШЛЯХОМ! 

 СПОДІВАЮСЬ НА ВАШУ ПІДТРИМКУ!!! 

 

РАЗОМ МИ - СИЛА! 
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