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БУГРОВ Володимир Анатолійович Про-
ректор з науково-педагогічної роботи КНУ 
імені Тараса Шевченка, кандидат філософ-
ських наук, професор.

Народився 10 листопада 1967 року в місті 
Бучач на Тернопільщині. Випускник філософ-
ського факультету КНУ імені Тараса Шевченка 
1991 року, працює в Університеті 29 років.

Голова Науково- методичної ради Київ-
ського національного університету імені Та-
раса Шевченка. Член Національної групи су-
проводу Болонського процесу.

Відмінник освіти України. Заслужений 
працівник освіти України. Кавалер ордена 
«За заслуги» 3-го ст.

Проходив стажування та підвищення ква-
ліфікації: Університет Констанца (Німеччина), 
Вища центральна школа Ліону (Франція), Нор-
тумбрійський Універ- ситет в Ньюкаслі (Вели-
ка Британія), Європейський інститут у Флорен-
ції (Італія). Учасник двох проєктів Еразмус+ 
(Системи забезпечення якості освіти; Студент-
ські служби) та трьох проєктів British Council 
Ukraine (Креативне підприємництво; Роз- ви-
ток м'яких компетентностей; Вивчення англій-
ської мови в Університетах).

Місія
Бути інтегрованим у світовий освітній і 

науковий простір, конкурентоспроможним 
на міжнародному рівні дослідницьким уні-
верситетом із високим рівнем довіри між 
учасниками освітнього процесу.

Утверджуватись як заклад вищої освіти, 
що створює нові можливості для фахового 
становлення і вдосконалення та підтримує 
дослідження якнайширшого спектра цивілі- 
заційних, фундаментальних і прикладних на-
укових, технічних і суспільних проблем.

Бачення
Найкращий університет той, де напо- лег-

ливо працює кожен – від ректора до студен-
та. Маємо надавати своєчасні відпо- віді на 
виклики сьогодення – від роботи за умов 
пандемії до технологізації та цифровізації 
освітнього й наукового простору. Лише так 
досягнемо нашого спільного успіху!

Університет має стати комфортним для 
кожного, хто сумлінно працює і навчається. 
Бути дружнім до тих, хто пропонує важливі 
й перспективні ініціативи. Усе це потребує 
зусиль і реформ у ключових сферах нашої 
спільної праці:

Люди  Освіта  Дослідження  
Партнерство  Ресурси

Люди
Основна цінність Університету – не його 

земля, корпуси чи інше майно, якими би кош-
товними вони не були. Найважливіший капі-
тал – це люди: співробітники, докторанти, 
аспіранти й студенти. Так само важливими 

є наші випускники, партнери- роботодавці, 
абітурієнти та їхні батьки.

Люди були і залишаються основою успі-
ху Університету. Щоби зберігати лідерство у 
сфері вищої освіти України, важливо підтри-
мувати талановитих, працелюбних, натхнен-
них, цілеспрямованих, відданих своїй спра-
ві людей, створити справедливе й відкрите 
середовище, яке дозволятиме їм зростати, 
реалізовуватися й розкривати свої таланти. 
І тоді кожен пов'язуватиме свої особисті до-
сягнення з Університетом, а успіх Універси-
тету сприйматиме як свій власний.

Освіта
Сьогодні, в епоху стрімких змін на рин-

ку праці й трансформації кадрових потреб 
економіки, актуалізуються компетентності 
та знання, необхідні для самореалізації фа-
хівця у глобальному світі. Тому ми маємо й 
надалі надавати якісну вищу освіту, яка га-
рантуватиме затребуваність і конкурентоз-
датність фахівців і зараз, і в майбутньому.

Сучасна вища освіта – гнучка інновацій-
на система тривалістю в життя, де успіх ви-
значають академічні спільноти, технології й 
проєктне мислення.

Дослідження
Наукові дослідження є невіддільним 

складником сучасного університету світово-
го класу. Вони творять новітню методологіч-
ну парадигму та світоглядний ландшафт, що 
є гарантією формування свідомої особисто-
сті, яка здатна не лише вирішувати завдання 
найвищого рівня, але й формулювати їх, про-
гнозуючи вимоги майбутнього.

Наука змінює світ, і потужні дослідження, 
сфокусовані на розв'язанні реальних суспіль-
них проблем, здатні поліпшити життя мільйо-
нів та забезпечити сталий розвиток людства.

Партнерство
Партнерство – це створення спільного 

блага. Безумовно, сучасна екосистема за-
кладу вищої освіти світового рівня передба-
чає консолідацію й гармонізацію зусиль усіх 
представників Університету для досягнення 
спільних цілей зі збереженням індивідуаль-
ності кожного з нас.

Успіх Університету визначається суспіль- 
ною довірою до нього як інституції на осо-
бистому, національному й міжнародному 
рівнях. Успішне партнерство ґрунтується на 
довірі, виконанні взятих зобов'язань, відпо-
відності наших дій очікуванням партнерів. 
Важливо вибудувати середовище, яке уне-
можливить будь-які прояви неповаги та не-
порядності

Ресурси
Університет Шевченка – це потужна ре-

сурсна база, яка формувалася наполегли-
вою працею багатотисячного колективу 
впродовж десятиліть. Наше завдання – пле-
кати й примножувати її, робити сучасною та 
комфортною для кожного з нас.

Розуміння обов'язкових для роботи й 
навчання ресурсів стрімко трансформуєть-
ся під впливом розвитку новітніх технологій, 
рівень вимог зростає відповідно до потреб 
сьогодення, і, щоби залишатися лідером – 
Університет завжди має бути на кілька кро-
ків попереду.

 

КАНДИДАТ НА ПОСАДУ РЕКТОРА
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
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БУГРОВ Володимир Анатолійович

Збережемо і примножимо кадровий потенціал Університету, 
забезпечимо фінансову стабільність флагмана вищої освіти України


