ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСАДУ РЕКТОРА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ
НАУМИКА ВАЛЕРІЯ ВЛАДИЛЕНОВИЧА
Особисті дані
Народився 15.06.1969 р. в м. Запоріжжя.
У 1986 р. закінчив середню школу та вступив до
Запорізького машинобудівного інституту ім. В.Я. Чубаря.
З липня 1987 р. по травень 1989 р проходив строкову
службу в Радянській армії.
У 1993 році закінчив Запорізький державний
технічний університет (ЗДТУ) за спеціальністю "Машини і
технологія ливарного виробництва" і поступив на роботу на
рідну кафедру стажером-дослідником. З 1993 по 1996 рр.
навчався в очній аспірантурі ЗДТУ. По закінченню поступив до ЗДТУ науковим
співробітником науково-дослідного сектору.
Кандидат технічних наук з 1997 року.
З 2000 р. доцент кафедри машин і технології ливарного виробництва.
У 2003 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
Вчене звання доцента кафедри машин і технології ливарного виробництва
присвоєно у 2004 році.
У 2009 р. поступив до докторантури. 28.12.2010 р. захистив дисертацію
доктора наук та достроково закінчив докторантуру.
З 01.04.2011 р. по теперішній час – професор кафедри машин і технології
ливарного виробництва. Вчене звання професора кафедри машин і технології
ливарного виробництва присвоєно у 2012 році. З вересня 2013 р. – вчений секретар
вченої ради ЗНТУ.
Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації
більше 14 років.
Відзначений грамотами районного та обласного рівня, подякою Міністерства
освіти і науки України. Нагороджений нагрудним знаком ЗНТУ "За бездоганну
працю" III ступеня.
Основні положення діяльності на посаді ректора ЗДІА
– Робота з імплементації положень нового Закону України «Про вищу освіту».
– Проведення діяльності ЗДІА на принципах автономії та самоврядування;
розмежування прав, повноважень і відповідальності МОНУ, державних органів та
органів місцевого самоврядування, органів управління вищого навчального закладу
та його структурних підрозділів; поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
– Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує
здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними
спеціальностями.
– Проведення адміністративної реформи для забезпечення демократизації та

відкритості у відношеннях між адміністрацією ЗДІА та професорськовикладацькими, науковими а також іншими категоріями співробітників.
– Робота з абітурієнтами для забезпечення виконання державного замовлення,
а також залучення контрактних студентів.
– Робота по формуванню якісного кадрового професорсько-педагогічного та
наукового складу.
– Постійна робота з ліцензування освітньої діяльності.
– Активізація госп. договірних робіт з підприємствами.
– Підготовка наукових тематик для бюджетного фінансування.
– Робота за європейськими програмами та грантами (TEMPUS, DELCAM та
інші).
– Прозорість кадрової та фінансової політики.
– Робота з розвитку матеріально-технічної бази та соціальної сфери ЗДІА.
– Сприяння подальшому розвитку студентського самоврядування. Підтримка
соціальних,
патріотично-виховних,
наукових,
екологічних,
спортивних,
волонтерських та інших ініціатив, та оздоровлення студентства.
– Сприяння розвитку інфраструктури у навчальних корпусах та гуртожитках
(громадське харчування, спортивні комплекси, об’єкти культурного досугу,
розвиток мережі WiFi, таке інше).
Взагалі, програма керівника вишу не може бути догматичною. Керівництво
має бути гнучким та швидко реагувати на зміни в суспільстві, в системі вищої
освіти, в потребах регіону, академії, її колективу та студентства.
Маю намір зберігши все позитивне в багатій історії ЗІІ-ЗДІА, привнести в
наше спільне життя ті грані передового досвіду, які були напрацьовані ЗНТУ, і,
об'єднавши все це, за вашою допомогою, ще вище підняти статус академії в
Запорізькій області та в усій Україні. Перспектива розвитку вищої технічної школи
України беззаперечно полягає в створенні потужних комплексних вишів.
Впевнений, що зможу бути корисний Запорізькій державній інженерній
академії, і ми обов'язково знайдемо спільну мову як з усім колективом і зі
студентством в цілому, так і з кожною людиною окремо!
З повагою,
кандидат на посаду ректора ЗДІА

Валерій Наумик

