
     Шановні викладачі, співробітники  
     університету та коледжів!
     Шановні студенти!
     Шановна університетська громадо!

Я  звертаюсь  до  кожного  з  Вас.  Майбутнє
Запорізької  політехніки  залежить  від  Вашого
волевиявлення та Вашого голосування на виборах
ректора.  Незабаром  кожен  із  нас  повинен
здійснити свій вибір щодо успішного майбутнього
нашого  університету. Згідно  офіційного  листа
Міністерства  освіти  і  науки  України  я  є одним з

кандидатів на посаду ректора Національного університету «Запорізька політехніка». 
Реалії сьогодення, надшвидкі темпи розвитку суспільства і технологій висувають до

системи вищої освіти нові вимоги. Для того, щоб бути успішними на ринку освітніх
послуг,  треба  змінювати  підходи  до  організації  та  реалізації  освітнього  процесу,
перетворивши його на студентоцентрований, орієнтований, насамперед, на потреби
здобувачів  вищої  освіти.  Впровадження  в  освітній  процес  нових  форм  і  методів
викладання,  використання  новітніх  досягнень  у  галузі  інформаційних  технологій,
забезпечення  реальної  практичної  підготовки  студентів  у  тісній  співпраці  з
роботодавцями, проведення  науково-дослідної  роботи  з  актуальної  проблематики,
плекання  та  примноження  належної  матеріально-технічної  бази,  розширення
міжнародного  співробітництва  університету на  сьогодні  є  запорукою такого  успіху.
Бажання  абітурієнта  вступити  до  університету,  щодня  отримувати  нові  знання  та
навички у поєднанні  з  організацією дозвілля студентів  повинні  стати пріоритетним
завданням усього колективу університету, яке, я впевнений, ми з вами можемо втілити
у життя!

Я особисто знаю та поважаю кожного з кандидатів, серед яких Вам необхідно буде
зробити вибір. Кожен з них зробив свій особистий вагомий внесок у розвиток нашого
університету.  Висловлюю  впевненість,  що  виборчі  перегони  і процес  голосування
будуть чесними, відкритими та прозорими. 

Я завжди відкритий та готовий до спілкування з Вами. Зважаючи на запровадження
карантинних  обмежень, я  буду  використовувати  усі  можливі  засоби  комунікації  з
метою донесення до  Вас мого бачення перспектив розвитку нашого університету та
шляхів їх досягнення. З вдячністю прийму будь-які Ваші зауваження та пропозиції! 

E-mail: horz  @  i  .  ua  . 

З повагою, декан транспортного факультету 
Національного університету «Запорізька політехніка»,
доктор технічних наук, доцент 
Олексій Кузькін
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата на посаду ректора Національного університету «Запорізька політехніка»

доктора технічних наук, доцента, декана транспортного факультету

КУЗЬКІНА ОЛЕКСІЯ  ФЕЛІКСОВИЧА
Мета програми – збереження найкращих традицій та сталий розвиток Національного університету «Запорізька політехніка» як

провідного регіонального центру технічної та соціогуманітарної освіти з високим рівнем надання освітніх послуг, корпоративної ку-
льтури, академічних прав і свобод викладачів та студентів. Створення належних умов для забезпечення привабливого, комфортного та
безпечного для роботи, навчання та виконання наукових досліджень освітнього середовища. Для досягнення цієї  мети необхідно
забезпечити послідовну реалізацію заходів Програми розвитку Національного університету «Запорізька політехніка на 2021-2025
роки, затвердженої Вченою радою університету. Пріоритетними для себе бачу рішення таких завдань.

УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА
 створення системи внутрішнього електронного документообігу з метою ефективного управління діяльністю університету, підвищення

оперативності та забезпечення доступності документів для усіх учасників освітнього процесу;
 дієва організаційна та матеріальна підтримка молодих викладачів та науковців, укладання з ними довгострокових контрактів з га-

рантованим обсягом навчальної роботи;
 розробка положення та матеріальне стимулювання структурних підрозділів університету та науково-педагогічних працівників за ре-

зультатами рейтингового оцінювання їх освітньої та наукової діяльності;
 розширення повноважень Конференції трудового колективу та Вченої ради університету, громадське обговорення та колегіальне ви-

рішення найважливіших питань діяльності університету;
 створення  прес-служби  університету, збільшення  інформаційного  контенту на  офіційному веб-сайті  університету, підтримка  та

популяризація друкованих періодичних видань університету;
 створення відділу університету із зовнішніх комунікацій з метою надання кафедрам університету допомоги у профорієнтаційній

роботі, збільшення обсягу друкованого, аудіо та відео-контенту про діяльність університету в інформаційному просторі (в друкованих
періодичних виданнях, на рекламних носіях, радіо, телебаченні, соціальних мережах);

 забезпечення відкритості та прозорості діяльності керівника університету та його заступників через організацію безпосереднього
регулярного спілкування з усіма учасниками освітнього процесу у форматі особистих зустрічей, онлайн-спілкування, на офіційній
сторінці в соціальних мережах тощо;

 децентралізація структур фінансового забезпечення університету шляхом реорганізації служби бухгалтерського обліку;
 приведення нормативної бази освітнього процесу університету у відповідність до вимог Положення про акредитацію освітніх про-

грам, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Україні;
 розширення організаційної та фінансової автономії відокремлених структурних підрозділів університету (коледжів).

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
 стимулювання розширення можливостей науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти шляхом розширення освітніх

пропозицій університету, що викладаються англійською мовою та мовами країн Європейського Союзу; 
 матеріальне стимулювання гарантів та членів проєктних груп при започаткуванні освітніх програм та реалізації процедур їх пері-

одичного перегляду; 
 створення  відділу ліцензування, акредитації  та  забезпечення  якості  освіти  з  метою надання  гарантам  освітніх програм  дієвої

допомоги при реалізації процедур відкриття, періодичного перегляду та акредитації освітніх програм;
 розширення переліку освітніх програм підготовки докторів філософії, забезпечення їх запровадження та акредитації;
 створення факультетських, а надалі – кафедральних лекційних аудиторій, обладнаних засобами мультимедіа та пристосованими для

проведення навчальних занять як у очному, так і у дистанційному форматі;
 формування освітнього середовища, здатного забезпечити право на освіту особам з обмеженими фізичними можливостями;
 забезпечення реальної можливості формування студентами індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням їх потреб та інтересів,

а також вимог ринку праці та потенційних роботодавців;
 розробка положення та організація освітнього процесу за дуальною формою навчання у взаємодії зі стейкхолдерами-роботодавця-

ми, в тому числі за цільовим замовленням.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 придбання сучасного обладнання та програмного забезпечення, яке може бути використане для забезпечення освітнього процесу і

виконання науково-дослідних робіт в рамках держбюджетної та госпдоговірної тематики;
 активізація участі науково-педагогічних працівників у конкурсах проєктів та виконанні науково-дослідних робіт, що фінансуються за

кошти державного бюджету; 
 запровадження іменних стипендій університету студентам за досягнення у науковій роботі;
 започаткування друкованого мультидисциплінарного фахового видання університету для  публікації  результатів  наукових дослі-

джень науково-педагогічних працівників університету та студентів;
 підтримка  та  розвиток  майданчиків  науково-технічної  та  інноваційної  комунікації  університету з  провідними  підприємствами,

установами та закладами регіону, України та закордонними партнерами (кластерний рух, техно-хаб, бізнес-інкубатори); 
 розробка та запровадження положення щодо матеріального заохочення науковців, які публікують результати наукових досліджень у

фахових виданнях України (категорії А, Б) та зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз даних. 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 розробка маркетингової стратегії для збільшення інформаційної присутності університету на європейському та світовому ринках

освітніх та наукових послуг; 
 створення привабливого освітнього середовища для здобувачів вищої освіти з інших країн;



 сприяння та фінансова підтримка сертифікації англомовних освітніх програм з метою розширення університетських міжнародних
освітніх послуг;

 організаційна та фінансова підтримка міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, що проводяться на базі університету;
 створення умов для реалізації програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти з отриманням «подвійних дипломів» у

партнерстві з вітчизняними та зарубіжними закладами вищої освіти;
 фінансування участі викладачів та студентів у закордонних наукових конференціях, заходах з навчання та підвищення кваліфікації,

налагодження міжнародного співробітництва та партнерства, просування наукових розробок на світових ринках;
 розвиток співробітництва в освітній, науковій та культурній сферах із закладами освіти-партнерами у рамках Мережі університетів

Чорноморського регіону;
 організаційна та фінансова підтримка міжнародних заходів, що проводяться на базі університету, надання «міжнародному тижню»

статусу щорічного заходу;
 підтримка та розвиток освітнього, культурного та спортивного міжнародного співробітництва студентів у рамках міжнародних сту-

дентських організацій, вітчизняних та міжнародних спортивних федерацій;
 матеріальне заохочення та стимулювання участі кафедр та факультетів університету у міжнародних грантових конкурсах та про-

грамах міжнародного партнерства (Erasmus+, Horizon Europe, USAID тощо).

СТ УДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
 упорядкування системи фінансування діяльності органів студентського самоврядування шляхом розробки відповідного положення;
 реальне залучення студентів та органів студентського самоврядування до планування та організації освітнього процесу;
 організаційна, матеріальна підтримка молодіжних ініціатив студентів та органів студентського самоврядування для проведення ку-

льтурно-просвітницьких та спортивно-масових заходів, забезпечення безперешкодного користування студентами усіма об’єктами
навчальної та соціальної інфраструктури університету.

ГУМАНІТАРНА СФЕРА
 започаткування  університетського  конкурсу  серед  структурних  підрозділів  університету  на  кращу  інноваційну  розробку  з  фі-

ксованим бюджетом;
 розвиток та підтримка «Асоціації випускників НУ «Запорізька політехніка», залучення її представників до вирішення питань стратегі-

чного розвитку університету як дорадчого органу;
 підвищення мовної компетентності науково-педагогічних працівників університету. Запровадження багаторівневих курсів вивчення

іноземної (англійської) мови. Матеріальне стимулювання розробки навчальних курсів англійською мовою;
 сприяння  патріотичному  вихованню  студентів,  зокрема  через  популяризацію  отримання  військової  спеціальності  на  кафедрі

військової підготовки університету.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 створення сучасної конференц-зали для проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, захистів дисертацій;
 створення сучасного коворкінг-центру для співробітників університету та студентів;
 проведення енергоаудиту навчальних приміщень університету та відокремлених структурних підрозділів, об’єктів соціальної сфери,

впровадження енергозаощаджучих технологій;
 проведення аудиту навчальних та допоміжних приміщень університету з метою забезпечення ефективності їх використання, плану-

вання робіт з їх поточного та капітального ремонту;
 виконання капітального ремонту навчального корпусу № 2 університету; 
 комплексний благоустрій та створення суспільного рекреаційного простору на внутрішній території головного корпусу університету,

облаштування прибудинкових територій навчальних корпусів, спортивного комплексу, кафедри військової підготовки; 
 відновлення функціонування спортивно-оздоровчих таборів «Сосновий бір» та «Алтагір» як центрів активного відпочинку співробіт-

ників університету та студентської молоді;
 створення належних і безпечних умов праці співробітників університету, облаштування пожежною сигналізацією усіх приміщень

університету, встановлення системи відеоспостереження у навчальних корпусах університету;
 створення  належних  умов  та  технічного  облаштування  для  розвитку  студентського  містечка, спортивного  комплексу, кафедри

військової підготовки;
 забезпечення повноцінного функціонування пунктів харчування університету, відновлення роботи їдальні для співробітників і студентів;
 забезпечення працівників відділу охорони університету корпоративним спецодягом. 

СТИСЛО ПРО СЕБЕ: мені 47 років, з них майже 31 рік мого життя пов’язаний з машинобудівним інститутом, нашою «машинкою», технічним уні-
верситетом, Національним університетом «Запорізька  політехніка».  Народився  16  серпня  1973 року у місті  Запоріжжя. Після  закінчення
запорізької середньої загальноосвітньої школи № 8 у 1990 році вступив на перший курс автомобільного факультету Запорізького машинобуді-
вного інституту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами)», який з відзнакою закінчив у 1995 році. Після
завершення навчання в Запорізькому державному технічному університеті працював на посадах викладача-стажиста (1995-1996), асистента
(1996-1997, 2000-2003), доцента (2003–2016) кафедри промислового транспорту/транспортних технологій університету. З 2016 року працюю
на посаді декана транспортного факультету Національного університету «Запорізька політехніка». У 1997-2000 р. навчався в очній аспірантурі
ЗДТУ за спеціальністю «Промисловий транспорт». У 2003 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата техні -
чних наук за спеціальністю 05.13.22 «Управління проєктами та програмами» у Національному транспортному університеті (м. Київ). У 2006 році
отримав вчене звання та атестат доцента кафедри транспортних технологій. У 2020 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня  доктора  технічних  наук  зі  спеціальності  05.22.01  «Транспортні  системи»  у  Харківському  національному  університеті  міського
господарства ім. О. М. Бекетова. Основний напрямок наукової діяльності – розробка методів і моделей удосконалення транспортних систем
вантажних та пасажирських перевезень. За період науково-педагогічної  діяльності  виконано понад 35 госпдоговірних науково-дослідних
робіт, опубліковано понад 60 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі три навчальних посібника під грифом Міністерства освіти
і  науки України, одна монографія, два авторських свідоцтва. Член-кореспондент Транспортної  академії  України та експерт Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти. Постійно проживаю у місті Запоріжжя, одружений, виховую доньку та сина.


