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БІОГРАФІЯ
Жучок Анатолій Володимирович народився 24 грудня 1973 року у
м. Харцизьк Донецької області. У 1996 році закінчив з вiдзнакою фізико-математичний
факультет Слов’янського державного педагогічного інституту та спецфакультет
“Менеджмент освіти”, отримав кваліфікації: вчитель математики і фізики, менеджер
освіти. Навчався в аспірантурі та докторантурі, захистив в КНУ імені Тараса Шевченка
кандидатську (2006), докторську (2012) дисертації, присвоєно вчені звання доцента
(2008), професора (2014), почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”
(2017).
З 1996 по 2000 роки працював вчителем математики та фізики в сільській школі на
Донеччині. У 2000–2006 рр. працював у Слов’янському державному педагогічному
університеті на посаді асистента кафедри алгебри. З 2006 року працює у Луганському
національному університеті імені Тараса Шевченка: доцентом кафедри математичного
аналізу та алгебри, старшим та провідним науковим співробітником Луганської філії
Інституту прикладної математики і механіки НАН України, завідувачем кафедри
математичного аналізу та алгебри (2013 р.). З 2014 року по теперішній час – професор,
завідувач кафедри алгебри та системного аналізу ЛНУ імені Тараса Шевченка,
директор Луганської філії ІПММ НАН України (на громадських засадах).

Стипендіат програми DAAD (Німеччина), програми уряду Франції, програми
NSPSR (Словаччина). Пройшов чотири рази стажування в університетах Європейського
Cоюзу. Лауреат конкурсу грантів Президента України. Керівник проектів наукових
досліджень і розробок МОН України.
Головний редактор міжнародного математичного журналу “Algebra and Discrete
Mathematics”, який індексується в Sсopus і Web of Science. Головний редактор журналу
«Education and Pedagogical Sciences. Освіта та педагогічна наука».
Член експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності
закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науко-технічної)
діяльності за науковим напрямом «Математичні науки та природничі науки» при МОН
України. Експерт секції «Математика» Наукової ради МОН України.
Офіційний кандидат на заміщення членів Наукової ради Національного фонду
досліджень України (секція природничих, технічних наук та математики). Офіційний
кандидат на заміщення членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку
науки і технологій (природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю,
науки про Землю).
Наукові інтереси: алгебра. Індекс Гірша (h-індекс) за Scopus – 10. Індекс Гірша
(h-індекс) за Web of Science – 10. Індекс Гірша (h-індекс) за Google Scholar – 14.

Загальна кількість публікацій – 142, серед яких англомовна монографія,
опублікована у науковому виданні у Німеччині (2018 р.), дві монографії, видані в
Інституті математики НАН України (2011 р., 2014 р.). Загальна кількість публікацій,
опублікованих англійською мовою – 91. Загальна кількість cтатей у наукових журналах,
що належать до першого (Q1) та другого (Q2) квартилів – 15. Результати наукових
досліджень оприлюднено на 55 міжнародних математичних конференціях.
Співорганізатор п’яти міжнародних математичних конференцій в Україні. Учасник
та доповідач на зарубіжних міжнародних наукових конференціях та семінарах: Італія
(2020 р.), Франція (2018 р.), Німеччина (2018 р., 2017 р.), Болгарія (2017 р.), Білорусь
(2015 р., 2005 р.), Словаччина (2015-2016 рр., 2009 р.), Австрія (2019 р., 2014 р.), Швеція
(2012 р.), Росія (2011 р., 2010 р., 2008 р.), Португалія (2009 р.), Польща (2015 р., 2007 р.).
Рецензент декількох міжнародних математичних журналів, що входять до Web of
Science та Scopus (Semigroup Forum, Communications in Algebra, Open Mathematics та
ін.), а також міжнародного реферативного математичного журналу «Mathematical
Reviews» (США).
Гарант освітньо-наукової програми з підготовки аспірантів з галузі 11 «Математика
та статистика» за спеціальністю 111 «Математика». Офіційний опонент дисертацій.

ПРОГРАМНІ ТЕЗИ
Мета: досягнути статусу університету світового класу, мати високі позиції у світових і
національних університетських рейтингах, забезпечувати високу якість освіти та активно
розвивати сучасні напрями наукових досліджень.
Для її досягнення передбачається реалізувати такі заходи у Сумському державному
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка.






ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Цифровізація університетської вищої освіти для забезпечення конкурентоспроможності
освітньої діяльності на національному та світовому рівнях, конструювання та
впровадження в вищу освіту цифрового прототипу ЗВО з усіма необхідними
складниками.
Впроваджувати дистанційні технології навчання у навчальний процес вищої школи,
розширити бази університетських дистанційних курсів.
Удосконавлювати систему забезпечення якості освіти відповідно до європейських
стандартів з урахуванням потреб стейкголдерів.
Розвивати електронну бібліотеку університету шляхом накопичення електронних
матеріалів викладачів.

 Використовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології для
індивідуалізації освітнього процесу через застосування процедур обрання й
викладання дисциплін вільного вибору студентів.
 Розробити систему методичної підготовки майбутніх вчених та вчителів,
основою якої є проектування та методичне оснащення сучасних теорій,
результати яких надруковані в центральних наукових виданнях, що входять
до Scopus та Web of Science.
 Відкрити нові спеціальності відповідно до вимог ринку праці.
 Залучати до розробок та вдосконалення освітніх програм роботодавців.
 Залучати до викладання провідних вчених України та зарубіжжя.
 Запровадити в освітній процес нові англомовні програми підготовки
студентів.
 Надавати студентам можливості отримання подвійних дипломів.
 Розробити механізми морального й матеріального стимулювання здобувачів
освіти за вагомі досягнення в освітній діяльності.
 Підтримувати фінансово гарантів освітніх програм.










НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Виконати критерії наукової атестації для одержання базового фінансування.
Підтримувати фінансово наукову мобільність провідних науковців, аспірантів
та студентів.
Розробити механізм матеріального стимулювання викладачів – авторів статей
в журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus
та/або Web of Science.
Сприяти публікації статей викладачів, студентів, молодих учених у журналах,
виданню монографій, підручників, навчальних посібників за рахунок
університету.
Створити спеціальний розділ на сайті університету з метою рекламування та
просування розробок та наукових досліджень університету.
Відкрити нові спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій та освітньонаукові (наукові) програми для підготовки докторів філософії та докторів
наук.

 Активізувати роботу по включенню університетських фахових видань до
світових наукометричних баз Scopus, Web of Science та ін.
 Запрошувати провідних зарубіжних фахівців для проведення наукових
досліджень в рамках підписаних угод про співпрацю.
 Обов’язково
упроваджувати в освітню
діяльність здобуті наукові
результати викладачів.
 Забезпечити бібліотеці можливість передплачувати мережеві електронні
ресурси, що дозволить надавати викладачам і студентам доступ до колекцій
вітчизняної та зарубіжної наукової літератури.
 Забезпечити надбавки до зарплат викладачам за значні успіхи у науковій
роботі.
 Активно сприяти розвитку студентської науки, співпрацюючи із
студентським активом на різних рівнях.
 Підтримувати фінансово гарантів освітньо-наукових (наукових) програм.











МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Значно збільшити контингент іноземних студентів.
Створити нові міжнародні наукові видання з подальшою реєстрацією в Scopus
та Web of Science, що сприятиме інтеграції наукового потенціалу університету у
світовій науковий простір та створенню якісної публічної комунікації вчених.
Матеріально стимулювати викладачів, які викладають іноземними мовами.
Збільшувати кількість закордонних відряджень викладачів і студентів
університету з науковою та освітньою метою.
Активізувати пошук міжнародних грантів з підтримки розвитку університету.
Широко розгорнути міжнародне співробітництво з Європейськими науковими
центрами і університетами як в галузі підготовки фахівців, так і в проведенні
сумісних науково-дослідних проектів, розширити співпрацю з такими
міжнародними фондами як фонди Гумбольдта, DAAD, програмою Фулбрайта
та ін.
Розвивати програми академічних обмінів викладачами, науковими
співробітниками і студентами.

CТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 Залучати представників органів студентського самоврядування до
роботи адміністрації університету, управління університетом,
організації освітнього процесу.
 Забезпечувати фінансування діяльності органів студентського
самоврядування.
 Активізувати спортивно-масову роботу, формувати привабливість
здорового способу життя, розробити програму здоров’я для
студентів.
 Розробити та впровадити автоматизовану систему для поселення
студентів у гуртожитки.
 Формувати національно-патріотичні цінності у студентів.

КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

 Створити систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників шляхом
їх стажування у провідних наукових і навчальних установах України та зарубіжжя.
 Підготовити кадровий резерв для заміщення керівних посад.
 Розробити процедури і критерії перевірки фахового рівня співробітників усіх
категорій.
 Створити ефективну систему електронного документообігу університету, мінімізуючи
паперовий документообіг.
 Створити автоматизовані системи управління фінансовими та кадровими ресурсами.
 Створити електронну систему планування діяльності викладачів та їхнього звітування
за результатами роботи.
 Автоматизувати різні види адміністративної та навчально-наукової діяльності.
 Запровадити прозору й справедливу систему персональних надбавок для викладачів
відповідно до їх досягнень за період дії контракту.
 Запобігати корупції в університеті на всіх його рівнях.
 Здійснювати дієвий контроль за виконанням управлінських рішень.









МАТЕРІАЛЬНА БАЗА, СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Сприяти розвитку матеріально-технічної бази університету (мультимедійні
аудиторії, лабораторії університету тощо), покращенню благоустрою й
озелененню території.
Здійснювати ремонти аудиторного фонду, приміщень університету, спортивних
споруд, гуртожитків.
Удосконалити безпровідну мережу Інтернет в усіх навчальних корпусах і
гуртожитках університету.
Збільшувати фінансові надходження за рахунок інноваційної діяльності та
раціонально використовувати університетські кошти.
Надавати матеріальну допомогу працівникам, які цього потребують.
Здійснювати соціальний супровід студентів пільгових категорій.
Здійснювати систему заходів з охорони здоров’я та інших соціальних гарантій.

