КАНДИДАТ НА ПОСАДУ РЕКТОРА

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ГОЛУБ Олександр Андрійович
Біографія
Народився у Києві. Закінчив у 1974 р. хімічний факультет КНУ ім. Т.Г. Шевченка. З 1977
по 2016 р.р. у КНУ Тараса Шевченка від асистента до професора. З 2008 по 2012 р.р. професор (за сумісництвом), а з 2014 р. декан факультету природничих наук НаУКМА.
Сім’я. Батько - Голуб Андрій Матвійович (1918-1977), професор, завідувач кафедри неорганічної хімії КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Мати - Голуб Ада Павлівна (1921-2015), лікар, завідувач студентської поліклініки КДУ. Батьки ветерани ІІ Світової війни, учасники бойових дій.
Наука. Наукові інтереси присвячені синтезу нових координаційних сполук. У сфері інтересів синтез та дослідження нанокомпозитів для нанобіотехнології та створення нових
лікарських засобів. Розроблені лікарські препарати показали ефективність у загоюванню
складних ран і незагоюваних виразок, зокрема одержаних в процесі лікування ускладнень від коронавірусної інфекції. Також ряд препаратів виявив високу ефективність проти
метастазів злоякісних пухлин. В продовження розробок проф. А. М. Голуба, запропоновані засади впровадження міжнародних правил в українську хімічну термінологію.
Громадська діяльність. Голова комісії з хімії Науково-методичної ради Міністерства
освіти і науки України (2003-2009 р.р.). Засновник галереї «Університет» (1996-2009 р.р.).
Голова Галузевої експертної ради 10 «Природничі науки» Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти (з 2019 р.), член президії Київської обласної МАН України.
Публікації. Автор і співавтор більше 330 наукових, науково-методичних публікацій
та патентів (українських і міжнародних), співавтор більше 60 національних патентів
у різних країнах світу.
Проєкти. Керував і брав участь у виконанні міжнародних і українських наукових
проєктів, фінансованих МОН, МНС, ДФФД, UNEP, British Council, BMBF, CRDF, NATO,
STСU, VISBI тощо. Брав участь в організації і проведенні міжнародних і республіканських конференцій. Стажувався і читав лекції в університетах Німеччини, Польщі,
Великобританії, Косово, Швеції. Одружений, маю двох синів і двох онуків.

Програмні тези
Вільний Демократичний Університет запорука Європейської України!
1. Змінимо систему управління – Децентралізація:
• більше повноважень, зокрема фінансових, на факультети,
інститути, кафедри, наукові групи. Посилимо роль науково-навчальної спільноти в управлінні Університетом, підвищимо вплив студентського самоуправління;
• ректор і ректорат, директори інститутів, декани, завідувачі кафедр - не начальники і командувачі, а менеджери
(помічники логісти, організатори ефективного науково-навчального процесу) на службі Університетської Спільноти;
• Піднімемо значення наукових шкіл і науково-дослідних
груп в організаційній структурі Університету;
2. Вчена рада стає центром прийняття стратегічних рішень
• Служби Університету саме на службі у професорсько-викладацького, наукового складу, студентства, а не навпаки!
• Зведемо бюрократію до мінімуму! Введемо електронну
звітність та електронний документообіг!
• Розширимо автономію факультетів, інститутів, кафедр, наукових груп!
• Всі найважливіші рішення будуть прийматись з повним залученням науково-викладацької та студентської спільнот!
3. Прозорість
• Виключимо можливість навіть підозри на корупційність і
лише тоді в Університет прийдуть гроші!
• Припинимо розбазарювання Університетської землі – основи майбутнього розвитку Університету, його кампусів!
• Кардинально інтенсифікуємо пошук і впровадження зовнішнього фінансування, створимо відділи фандрейзингу
і грантового пошуку, подання і підтримки.
• Залучимо місцеву владу до фінансової підтримки найкращому університету країни, зокрема, у придбанні обладнання, заохочення найкращих викладачів і науковців, стимулюванні мобільності.

4. Інноваційність - одне з найважливіших джерел фінансової
незалежності Університету.
• Створимо служби з пошуку і оформлення запитів на гранти, впровадження розробок у промисловість та бізнес.
• Підтримаємо інноваційні освітні технології, комбіноване
навчання (blended learning) та дуальну освіту.
• Невідкладно підтримаємо публікаційну активність науковців. Створимо службу англомовної підтримки авторів.
• Максимально підтримаємо соціально-гуманітарний блок,
який складає основу духовного і політичного життя країни, сприятимемо публікаційній активності науковців у
журналах з високим імпакт-фактором.
• Забезпечимо науковців сучасним лабораторно-інструментальним обладнанням шляхом створення центрів
спільного користування, ключових лабораторій, організації фонду матеріально-технічного забезпечення досліджень.
• Студентам створимо найсприятливіші можливості для
максимального самовираження і одержання якісної
освіти! Першочергово сприятимемо реалізації індивідуальної освітньої траєкторії для кожного студента!
Забезпечимо цілодобовий доступ до інформації, бібліотечних фондів, пунктів харчування: реалізуємо політику
дешевих обідів!
• Забезпечимо максимальне сприяння міжнародній мобільності науковців, викладачів і студентів зі збереженням
зарплати!
• Встановимо суттєві надбавки молодим спеціалістам,
насамперед, шляхом залучення коштів з муніципального бюджету, бізнесових структур та спеціально створених фондів. Створимо житловий фонд для молодих спеціалістів.

Курс на інтеграцію в європейський і світовий освітньо-науковий простір - це шлях до успіху!

