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МІСІЯ 

Підготовка на засадах академічної 

культури доброчесності та національної 

ідентичності високо кваліфікованих 

фахівців. Та формування 

інтелектуального капіталу суспільства 

 

 

ВІЗІЯ 

Бути сучасним класичним університетом, 

здатним генерувати наукові знання та 

інноваційні технології, досягнення яких 

базовані на вікових традиціях пізнання та 

визнані в Україні і Світі  

 

СТРАТЕГІЧНА 

МЕТА 

Забезпечення стійкого розвитку  

Державного університету «Одеська 

політехніка», інтегрованого у світовий 

освітньо-науковий простір 

 
 

 

 

 



ПРИНЦИПИ І ПРІОРИТЕТИ 

Державного університету «Одеська Політехніка» 

Ми відстоюємо свої переконання, підтверджуємо слова справами.  

Водночас, поважаємо переконання інших 

 
Автономність – автономія Університету в процедурах, системі, унікальності 

освітньо-наукової діяльності, яка сприяє адаптивному реагуванню на запити ринку 

освітніх послуг, мобілізації власного потенціалу з метою досягнення визначених в 

Стратегії цілей. 

Професіоналізм – забезпечення впровадження високого стандарту освіти, 

розвивати науковий потенціал та професіоналізм кожної особистості. 

Креативність – створення умов для розвиту особистості, просування нових ідей 

та рішень, формування у здобувача вищої освіти компетентностей, гнучкості, 

креативності, командності на вимогу мінливого ринку праці. 

Соціальне партнерство – формування державно-громадського характеру освіти, 

розвиток самореалізації та соціалізації здобувачів вищої освіти; врахування 

сучасних тенденцій та конструктивних рекомендацій на основі публічного 

діалогу, соціальної активності, ініціативи та плюралізму думок. 

Інституційна культура – цілісність управління якістю на основі органічного 

поєднання інтересів академічної спільноти та інфраструктури освітнього 

середовища для забезпечення його розвитку та постійного вдосконалення. 

Студентоцентризм – постійна співпраця зі здобувачами вищої освіти як з 

рівноправними партнерами-учасниками та головними стекґолдерами освітнього 

процесу. 

Толерантність та громадянськість – формування національної свідомості 

(шанування мови, культури, держави Україна) та водночас поваги до мови, 

культури, традицій інших народів. 

Гнучкість та адаптивність – системний аналіз та своєчасне реагування на 

виклики та вимоги впливів сучасних тенденцій розвитку суспільства, своєчасне 

реагування на вимоги та потреби зацікавлених сторін. 

 

 

 



СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

 

 трансформація ДУ «ОП» в дослідницький університет з урахуванням 

реалій і викликів сьогодення;  

 

 адаптивність ключових напрямів розвитку університету до змін і потреб 

цільових сегментів освітнього простору та ринку праці; 

 

 вмотивована активізація індивідуальних ініціатив науково-

підприємницького потенціалу академічної спільноти; 

 

 раціоналізація системи управління університетом; 

 

 активне партнерство зі студентським самоврядуванням 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ОСВІТИ: КОНКУРЕНТНІ 

(ПРОДУКТИВНІ) ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ 

ПОСЛУГИ  

 (ПОТЕНЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ) 

ВАГОМІСТЬ  

 Підвищити результативність функціонування освітньої 

системи та міжнародну привабливість  

ВИКЛИКИ  

  Інтенсифікація та підвищення вимог щодо якості 

підготовки фахівців  

 Актуалізація мовних компетентностей 

 Відтік абітурієнтів до закордонних ЗВО та/або до ЗВО 

м.Київ, Харків та ін. (потреба у підвищені регіонального 

статусу Університету)  

 Вимога посилення практичної підготовки задля сприяння 

органічної адаптивності випускника на робочому місці 

ДІЯ  

  Побудова стійкого навчального середовища і відповідних 

зв’язків освітнього процесу з дослідженнями та 

інноваціями  

 Інноваційні підходи до організації навчального процесу 

(дослідно-орієнтоване навчання, змішане та проєктне 

навчання, дуальна освіта, інтеграція навчання та наукових 

досліджень)  

 Диверсифікація способів надання освіти та моделей 

співпраці 

 Розвиток цифрових методів навчання та викладання (digital 

компетентності)  

 Реальне запровадження англомовних ОП з інженерних 

спеціальностей  

 Розвиток у здобувачів вищої освіти навичок дослідницької, 

інноваційної та підприємницької діяльності 

 Залучення здобувачів та викладачів з різних освітніх 

програм до спільного виконання міждисциплінарних 

комплексних науково-практичних робіт/проєктів (в тому 

числі на соціальне замовлення Університету)  



 Можливість освоїти робітничі професії і отримати різні 

кваліфікаційні документи 

 Відкриття на базі університету ліцею для цільової 

підготовки абітурієнтів Державного університету «Одеська 

політехніка» за участі професорсько-викладацького складу 

університету 

 Моніторинг працевлаштування та професійної кар’єри 

випускників задля кращої адаптації освітніх програм до 

вимог ринку праці 

 Розширення сфери освітніх послуг пов’язаних із 

навчанням упродовж життя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТИВІЗАЦІЯ УЧАСТІ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

«ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»  

В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

ВАГОМІСТЬ  

 Наближення до передових дослідницьких університетів 

світового рівня 

ВИКЛИКИ  

  Формування стійкого репутаційного капіталу 

Університету 

 Вдосконалення програмно-цільового механізму організації 

науки і інноваційної діяльності ДУ «ОП» 

 Вмотивованість якісного викладання в Університеті 

ДІЯ  

  Розвиток і підтримка якісних магістерських та 

докторських програм, спрямованих на підготовку для 

регіону та країни кадрів дослідників та менеджерів 

інновацій  

 Формування у здобувачів вищої освіти навичок з 

комунікації, лідерства, здатність брати на себе 

відповідальність і працювати в критичних умовах, уміння 

вирішувати конфлікти, працювати в команді, управляти 

своїм часом, логічно та системно мислити, проявляти 

креативні підходи до вирішення практичних завдань, діяти 

підприємливо у розвитку та реалізації нових ідей  

 Інтегрування досліджень та інновацій в ОП та НП всіх 

рівнів підготовки здобувача вищої освіти 

 Комплексна система до університетської підготовки, в 

тому числі створення в університеті академії 

робототехніки, ІТ- академії, шкіл кібер-спорту та авто-

спортивного інженірінга, Start up-шкіл та інших утворень 

для роботи зі школярами випускних класів 

 Запровадження системи «електронний університет» (з 

метою оптимізації документообігу, технічно-

організаційного супроводу освітньо-наукової діяльності та 

упорядкування системи управління та контролю.) 



ДОСКОНАЛІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ 
 

ВАГОМІСТЬ  

 Зростає вагомість якості викладання в процесі еволюції 

професійних компетентності викладачів  

ВИКЛИКИ  

  Залучення здобувачів вищої освіти до розробки ОП і НП  

 Формування гнучких освітніх траєкторій і визнання 

компетентності, здобутих поза межами формальної ОП 

 Розвиток дистанційних форм та методів навчання та 

викладання 

 Необхідність постійного удосконалення професійної та 

дослідницької компетентності викладачів 

ДІЯ  

  Підтримка інноваційних підходів в організації 

освітнього процесу через впровадження нових 

індикаторів якості організації освітнього процесу 

 Диверсифікація цілей Університету, способів надання 

освіти та моделей співпраці 

 Реалізація вмотивованої системи неперервного 

професійного розвитку викладачів відповідно до 

професійного стандарту 

 Забезпечення зростання мотивації викладачів в 

ефективності наукової діяльності 

 Удосконалити систему рейтингового оцінювання 

досягнень науково-педагогічних і наукових 

співробітників університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

ВАГОМІСТЬ  

 Утворення триєдиної системи між освітньою, науковою та 

інноваційною компонентами  

ВИКЛИКИ  

  Рейтинги університетів як інструмент конкурентоздатності 

та контролю якості академічної культури 

 Необхідність осучаснення матеріально-технічної бази для 

проведення науково-дослідницьких робіт 

ДІЯ  

  Фінансова підтримка ініціатив щодо розвитку наукової 

співпраці між університетами та зовнішніми партнерами 

(науково-дослідними установами, роботодавцями, 

громадськими та професійними організаціями, тощо) 

 Залучення здобувачів до науково-дослідницької діяльності 

 Формування спроможного наукового середовища для 

виконання робіт/досліджень від зовнішніх замовників 

 Активізація роботи Наукового парку  

 Створення на базі університету разом з провідними 

підприємствами науково-дослідних та конструкторсько-

технологічних підрозділів 

 Посилення інтердисциплінарного характеру наукових 

досліджень, реалізація спільних проектів для різних 

наукових шкіл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

ВАГОМІСТЬ  

 Інтернаціоналізація конкурентоспроможних фахівців та 

науковців світового рівня 

ВИКЛИКИ  

  Посилення міжнародної компоненти в освіті та науці 

 Підготовка здобувачів вищої освіти та науковців для 

міжнародних глобальних ринків освіти, науки та 

інновацій 

ДІЯ  

  Активний (продуктивний) міжнародний та 

міжінституційний діалог щодо поширення кращого 

досвіду якісного викладання  

 Запрошення зарубіжних і вітчизняних фахівців, 

практиків для виступу з гостьовими лекціями 

 Розширення міжнародної мобільності здобувачів вищої 

освіти та науковців 

 Участь у міжнародних грантових програмах. 

Запровадження тренінгів з написання грантових 

пропозицій 

 Реалізація програм «подвійних» дипломів 

 Запровадження акредитації ОП університету 

міжнародними акредитаційними агенціями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


