
4 ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

червень 2021 р. №6 (22)

 ◆ Розкажіть трохи про себе. Де 
народилися, вчилися, працювали?

Як давно Ви очолюєте заклад освіти 
та як увійшли у сферу освіти? 

Народився 8 квітня 1965 року в місті 
Одесі. 

В 1982 році у Прибузькій середній шко-
лі Жовтневого району Миколаївської об-
ласті отримав середню освіту (атестат з 
золотою медаллю).

У 1989 році закінчив Одеський політех-
нічний інститут, де отримав кваліфікацію 
інженера-механіка за спеціальністю «Тех-
нологія машинобудування, металорізаль-
ні верстати та інструменти» (диплом з 
відзнакою), а в 2013 році в цьому самому 
інституті отримав другу вищу освіту і ди-
плом з відзнакою магістра за спеціальніс-
тю «Метрологія та вимірювальна техніка».

Трудову діяльність розпочав в Одесь-
кому політехнічному інституті (який зго-
дом реорганізовано в Одеський наці-
ональний політехнічний університет) з 
вересня 1989 року на посаді старшого 
викладача кафедри «Металорізальні вер-
стати та інструменти», з грудня 2001 року 
продовжив працювати на посаді доцента 
цієї кафедри, а у липні 2006 року був при-
значений на посаду директора Одеського 
автомобільно-дорожнього коледжу цьо-
го університету.

У 1994 році захистив кандидатську дис-
ертацію. У 2000 році  присвоєне вчене 
звання доцента.

 ◆ На Вашу думку, що таке життя та 
яким є Ваше життєве кредо?

Моє життєве кредо таке: «Навчити 
можна кожного», адже, як колись сказав 
Джордж Галіфакс: «Освіта — це те, що за-
лишається, коли ми вже забули все, чого 
нас вчили».

 ◆ Чи важко бути керівником за-
кладу освіти та якими були Ваші перші 
кроки на посаді керівника?

Звичайно, важко. Сучасні реалії життя 
та реорганізація в освіті потребують кре-

ативних ідей та нестандартних підходів. 
Молодь змінюється, змінюються їх інте-
реси, а отже, і я особисто, і мій колектив 
маємо реагувати на ці зміни швидко та 
ефективно.

 ◆ Як налагоджуєте контакт із ко-
лективом? Які проблеми мають місце у 
роботі і що найбільше турбує?

Наш заклад освіти налічує 105 освітніх 
працівників. Серед них є кандидати наук, 
викладачі-методисти, викладачі вищої ка-
тегорії, викладачі І та ІІ категорій, викла-
дачі-спеціалісти. Для комфортної роботи 
колективу та підвищення професійного 
рівня проводяться науково-практичні 
конференції, тренінги, семінари. Не за-
буваємо й про різні форми відпочинку. 
На мою думку, найкращий колектив той, 
який добре відпочив влітку. 

Професія викладача, без сумніву, фі-
зично й морально виснажує. Час від часу 
супутником освітян стає термін «виго-
рання». І, насправді, кожен, хто працює у 
сфері освіти, на якомусь етапі свого про-
фесійного життя з таким зіткнувся. Для 
колег, які відчувають проблему «вигоран-
ня», в нашому закладі освіти організову-
ють зустрічі з психологом та додаткові 
тренінги з мотивації. Але, зазвичай, моти-
вує молодь. Тому колектив поповнюється 
молодими фахівцями.

 ◆ Добігає кінця навчальний рік. 
Яким він був для закладу освіти?

Непростий, як і попередній. Другий рік 
поспіль ми впроваджуємо та корегуємо 
форми дистанційної освіти. Щось вихо-
дить краще, щось ще необхідно доопра-
цювати. Спираючись на досвід нашого 
закладу освіти, можу сказати, що суто 
дистанційна освіта не є ефективною, а 
змішане навчання ‒ це крок до майбут-
нього. 

 ◆ Наскільки затребуваними на 
ринку праці є фахівці тих спеціальнос-
тей, за якими Ваш заклад здійснює під-
готовку?

Наш заклад освіти готує спеціалістів 
за 24 (двадцятьма чотирма) освітніми 
професійними програмами. За багать-
ма спеціальностями наш заклад освіти є 
монополістом у Одеському регіоні. Лише 
ми випускаємо фахівців у сфері авто-
мобільного транспорту та дорожнього 
будівництва за освітньо-професійними 
ступенем фаховий молодший бакалавр. 
У нас реалізовано ступеневу підготовку: 
професійна освіта – фахова передвища 
освіта – вища освіта. Також ми готуємо 
фахівців першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти та скороченого циклу – мо-
лодший бакалавр. Це означає, що до нас 
можна вступити після закінчення 9 класу 
та через шість років стати випускником з 
вищою освітою. Оскільки більшість наших 
освітньо-професійних програм пов’язані 
з автомобільним транспортом,  всі наші 
випускники затребувані на ринку праці. 

 ◆ На якому обладнанні навчаєте 

студентів технічних спеціальностей? 
Яка загалом ситуація із навчально-ме-
тодичним, матеріально-технічним за-
безпеченням підготовки фахівців?

Наш заклад освіти має майстерні, ла-
бораторії, обладнані всім необхідним 
для опанування обраних професій. Наші 
аудиторії обладнано мультимедійними 
системами, телевізорами, інтерактивни-
ми дошками для кращої наочності. Всі 
кабінети мають в наявності стенди, маке-
ти, плакати. За можливості заклад освіти 
оновлює обладнання, щоб крокувати у 
ногу з часом і випускати фахівця зі знан-
нями, що максимально наближені до ре-
альних умов виробництва. Але є трудно-
щі з забезпеченням сучасними макетами 
та технікою автомобільної та дорожньої 
галузі.

 ◆ Одразу ж після вручення дипло-
мів нинішнім випускникам у закладі 
освіти розпочинається вступна кампа-
нія. Які прогнози щодо її проведення 
та які її цьогорічні особливості?

Якихось кардинальних відмінностей 
вступна кампанія 2021 року не має, при-
йом документів розпочинається з 29 
червня. Наш заклад освіти розробив всі 
необхідні документи, визначено склад 
приймальної комісії, яка вже чекає на 
абітурієнтів. Також за цей рік у нашому за-
кладі освіти пройшли підготовчі курси до 
вступу до коледжу 107 слухачів. Ми очіку-
ємо велику кількість абітурієнтів, сподіва-
ємося, що профорієнтаційна робота ви-
кладачів та реклама про коледж принесе 
певні результати.

 ◆ Що саме, на Вашу думку, виріз-
няє заклад освіти, який Ви очолюєте, 
серед інших?

Як сказав Джон Холт: «Усьому, що я 
знаю про викладання, я зобов’язаний по-
ганим студентам». Усі ми прекрасно ро-
зуміємо, що не приходять навчатися всі 
ідеальні студенти з золотими медалями. 
Діти різні, підготовка різна. Я вважаю, що 

заклад освіти, який я очолюю, відрізня-
ється від інших якісно підібраним, відпо-
відальним колективом, основною метою 
якого є дати студентам знання.

 ◆ Чи слідкуєте Ви за освітянськи-
ми тенденціями, трендами? Якою Ви 
бачите освіту майбутнього? Зокрема, 
яким Ви бачите майбутнє очолювано-
го Вами закладу освіти?

Звичайно, ми тримаємо руку на пульсі 
часу, слідкуємо і впроваджуємо сучасні 
тренди і тенденції. Однією з таких форм є 
розробка тренінгів для студентів поза сіт-
кою розкладу для отримання соціальних 
навичок, таких як фінансова грамотність. 
Вона необхідна для здійснення подоро-
жей за кордон, для правильного вибору 
автомобіля під час купівлі тощо. Також 
ми маємо акаунти у соціальних мережах, 
щоб бути ближчими до наших майбутніх 
студентів. 

На мою думку, освіта майбутнього – це 
змішана освіта, коли теорію можна про-
слухати онлайн, а практичні заняття про-
водити в аудиторії.

Як і кожен керівник, я плекаю надію, 
що заклад освіти, який я очолюю, процві-
татиме і ніколи не зачинить своїх дверей 
назавжди. Але час все скорегує. На цьому 
етапі усі наші освітньо-професійні про-
грами є актуальними і поки тенденцій до 
змін немає.

 ◆ І на останок. Що для Вас особи-
сто є психологічними ресурсом, який 
допомагає впоратися з усіма життєви-
ми та професійними викликами?

У першу чергу, це моя родина, вони –  
моя сила та натхнення, адже лише їм відо-
мо, як інколи буває складно і вже начебто 
немає сил, але їх слова підтримки нада-
ють другий подих.

І як кажуть у народі, друга родина –  це 
колектив, у якому ти працюєш. Мій колек-
тив –  це моя гордість, моя опора й під-
тримка, і я їм дуже вдячний за це.

ІНТЕРВ’Ю З КЕРІВНИКАМИ ЗФПО

ВЛАСНА ІСТОРІЯ ДОВІДКОВО (прим. редактора). Слово “бренд” нині ві-
доме всім – кожен хоч раз замислювався над його значенням. 
Бренд – це певна концентрація та квінтесенція ідей і ціннос-
тей продукту. Бренд не існує сам собою, він завжди з’являєть-
ся з певною метою, коли є конкуренція. На тлі інших брендів 
він допомагає розповісти власну історію. Серед розмаїття 
продуктів людина отримує через бренд певний меседж.

Бренд – це більше ніж просто назва чи логотип. Це впізна-
вана емоція, яку викликає компанія, продукт або певна відо-
ма особа. У процесі брендингу формуються правильний образ 
та комунікації, через які люди сприйматимуть цей бренд. 

У закладах фахової передвищої освіти нині гаряча пора – студен-
ти складають останні іспити, а випускники захищають дипломні робо-
ти. Тим часом керівництво закладів вже працює над підготовкою до 
вступної кампанії, яка стартує одразу ж після випускного. Про те, яким 
був навчальний рік 2020-2021, які перспективи у закладів освіти, про 
особисту харизму керівника – у розмові із керівниками закладів фахо-
вої передвищої освіти.

А ЩЕ «ОСВІТНЯ ТРАЄК ТОРІЯ» НА СВОЇХ С ТОРІНК АХ МАЄ НА МЕТІ РОЗК АЗА-
ТИ ПРО КОЖНОГО Д ЛЯ С ТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТК У БРЕНДУ ЗФПО.

Д ЛЯ ПОЧАТК У, Д АВАЙТЕ ЗНАЙОМИТИС Я!
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