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 Романовський Олександр 
Георгійович, 1953 року народження, 
закінчив Харківський інженерно-
будівельний інститут (1974 р.), має вчений 
ступінь кандидата технічних наук (1989 р.) 
та доктора педагогічних наук (2001 р.), 
здобув звання професора (2002 р.). 
 Після закінчення інституту 
О.Г.Романовський працював майстром, 
виконробом, начальником будівельної 
дільниці, начальником спеціалізованого 
будівельного управління, будував підземні 
шахти для пускових комплексів ракет 

стратегічного призначення СС-20 (перебуваючи на військовій службі у званні офіцера). 
 Тридцять два роки (із 1981 року і дотепер) працює проректором Харківського 
політехнічного інституту (нині – Національний технічний університет “ХПІ”), опікується 
питаннями навчально-методичної та редакційно-видавничої діяльності в університеті. 

Із 1997 року – професор Харківського політехнічного інституту. За участь у 
проектуванні та будівництві унікального спортивного комплексу ХПІ у 1999 році став 
лауреатом Державної премії України в галузі архітектури. 
 2000 року з метою вдосконалення навчально-виховного процесу і розвитку психолого-
педагогічного напряму навчальної та науково-дослідної роботи в ХПІ було створено кафедру 
педагогіки і психології управління соціальними системами, яка є першою і єдиною в 
технічних вищих навчальних закладах України з такою цільовою спрямованістю. 

З 2001 року на кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і 
методика професійної освіти (педагогічні науки). На кафедрі відкрито 2004 року денне 
навчання за спеціальністю “Психологія” і магістратуру за спеціальністю “Адміністративний 
менеджмент”, 2005 року – магістратуру за спеціальністю “Педагогіка вищої школи”. 
 Результати теоретичних і експериментальних досліджень О. Г. Романовського були 
узагальнені в докторській дисертації “Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх 
інженерів до управлінської діяльності”, яка була захищена за спеціальністю “Теорія і 
методика професійної освіти” (2001 р.). 

Професор О.Г.Романовський є одним з авторів Концепції формування національної 
гуманітарно-технічної еліти України. Першим невідкладним кроком у вирішенні проблеми 
кадрового забезпечення трансформаційних процесів в Україні має стати цілеспрямоване 
формування необхідної суспільству інтелектуальної й управлінської еліти. 
О. Г. Романовський пропонує інноваційну педагогічну систему, що орієнтується на 
інтегровану гуманітарну, психолого-педагогічну та управлінську підготовку інженерів-
керівників. 

Важливим проблемам формування таких фахівців було присвячено десятки 
міжнародних конференцій з проблем еліти та щорічні Кримські педагогічні читання, 
співорганізатором яких є О. Г. Романовський. 

Основними напрямами наукових досліджень О. Г. Романовського є:  
• дослідження психолого-педагогічних засад формування гуманітарно-технічної еліти;  



• гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти на основі педагогіки вищої 
школи;  
• формування лідерських та управлінських якостей у випускників вищих технічних 

навчальних закладів.  
Відповідно до цих наукових напрямів на кафедрі проводяться фундаментальні й 

прикладні дослідження. Він особисто здійснює наукові дослідження, організовує колективну 
розробку важливих проблем, здійснює наукове керівництво госпрозрахунковими та 
держбюджетними науково-дослідними роботами. Результати досліджень упровадилися: на 
ЗАТ “Завод Южкабель” – на тему “Управлінське і кадрове забезпечення реалізації стратегії 
соціально-економічного розвитку підприємства”, у виконкомі Харківської міської ради – на 
тему “Розробка концепції оцінки ефективності діяльності підрозділів виконкому Харківської 
міської ради”. Проводилась робота над держбюджетною темою М 8702 “Розробка методології 
формування національної гуманітарно-технічної еліти”, над госпдоговірною тематикою 
“Управління праці та соціального захисту населення” для Харківської міської ради та 
Харківської ювелірної фабрики.  

О. Г. Романовський брав участь у розробленні Програми підвищення ефективності 
місцевого самоврядування на основі інтелектуального потенціалу м. Харкова, що була подана 
на Всеукраїнський конкурс проектів і програм місцевого самоврядування. Програму було 
визнано переможцем конкурсу, а колектив розробників на чолі з професором 
О. Г. Романовським отримав подяку Президента України. 

Обіймаючи посаду проректора з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ» він успішно 
виконує обов'язки заступника голови Методичної ради університету, яка є координуючим 
органом, що визначає напрямки і перспективи розвитку університету), генератором нових 
підходів в організації навчального процесу і методики навчання, є справжнім організаційно-
аналітичним центром нашої діяльності з питань подальшого удосконалення якості підготовки 
фахівців. 

Велику увагу О.Г. Романовський приділяє узагальненню та розповсюдженню досвіду, 
національних та закордонних вузів щодо вдосконалення організації навчально-методичної 
роботи та гуманізації навчально-виховної роботи та розвитку духовності університету. 

Він щорічно організовує і очолює міжнародні конференції: 
- «Фундаментальна освіта і формування гуманітарно-технічної еліти» 
- «Переяславська рада, її історичне значення і перспективи розвитку 
Східнослов'янської цивілізації» 
- «Проблеми гармонізації міжнаціональних відносин на пострадянському просторі»  
- «Літературний простір - шлях до миру, єднання та співробітництва між слав'янськими 

народами» 
- «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» 
Удосконалення педагогічної майстерності одне з найважливіших завдань роботи 

кожного університету. Саме тому цей напрямок підтримується і постійно розвивається 
О. Г. Романовським. 

За час його керівництва методичним відділом методичні конференції та семінари 
стали регулярними. Науково-педагогічні працівники університету та інших вузів мають 
змогу удосконалювати педагогічну майстерність у 12 постійно діючих семінарах, здебільшого 
щотижневих, які охоплюють найактуальніші теми, що стосуються сучасних технологій, 
опануванню та впровадженню сучасних методів активного навчання, дистанційної освіти 
тощо. А сам він очолює семінар «Основи педагогічної майстерності». 

Проф. О.Г. Романовський приділяє значну увагу формуванню у навчально-педагогічних 
працівників практичних навичок та умінь саме з метою поширення досвіду педагогічної 
діяльності передових викладачів  НТУ  «ХПІ». Саме  з  цією  метою  в  університеті  
проводяться Міжвузівські школи-семінари «Нові технології в освіті», які проходять під 
його керівництвом у формі майстер-класів, педагогічних майстерень, ділових ігор, 
тренінгів, дискусій, лекцій, презентацій та інших форм практичного навчання викладачів. 

Її  учасники  ознайомлюються з сучасними  технологіями  проведення занять, 
обговорюють як специфічні форми викладання конкретних дисциплін, так і проблеми, що 
вимагають координації дій освітніх установ. 



Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Романовський О.Г. гостро 
поставив питання розробки нового змісту, методів і засобів навчання, його відповідного 
дидактичного забезпечення та науково-методичного і психолого-педагогічного 
обґрунтування, значного поглиблення теоретичної бази знань, посилення прикладної 
спрямованості навчання, розкриття творчого потенціалу студентів та викладачів у 
відповідності до їх нахилів, запитів і здібностей. 

Він запропонував у системі освіти НТУ «ХПІ» формування відповідної парадигми, яка 
б включала застосування сучасних педагогічних технологій щодо формування 
інноваційного типу мислення студентів. З цією метою ним були внесені пропозиції щодо 
активізації впровадження сучасних педагогічних технологій в навчальний процес в 
університеті, які й були втілені у відповідному наказі № 323-І від 11.06 2010 року. 

У них з урахуванням особливостей фахової підготовки визначені сучасні 
педагогічні технології, які й були запропоновані відповідним факультетам. З метою надання 
методичної допомоги науково-педагогічним працівникам факультетів були призначені 
консультанти з числа провідних педагогів університету, що використовують сучасні 
педагогічні технології та викладачів кафедри педагогіки та психології управління 
соціальними системами. Була визначена система роботи методичного відділу та фахівців 
щодо навчання та надання всебічної методичної і організаційної допомоги факультетам, 
науково-педагогічним працівникам спрямованої на впровадження сучасних педагогічних 
технологій. 

З його ініціативи було створено Центр сучасних педагогічних технологій, головним 
завданням якого стало забезпечення переходу від знання-орієнтованого навчання до 
особистісно- і діяльнісно-орієнтованого, цілісності навчально-виховного процесу, забезпечення 
здатності науково-педагогічних працівників до формування національної гуманітарно-технічної 
еліти, а також єдності світоглядної, фундаментальної, спеціальної, соціально-гуманітарної й 
управлінської підготовки, необхідності формування у студентів системного типу мислення і 
його інноваційного характеру, високої соціальної і професійної мобільності людини та її 
готовності до змін. 

У НТУ «ХПІ» значну увагу приділяють питанню щодо забезпечення 
навчального процесу навчально-методичною літературою. З цією метою у 2002 році 
була створена програма «Підручник», керівництво якою здійснює проф. Романовський О. Г. 
Успішне виконання цієї програми значно покращило навчально-методичне забезпечення 
навчального процесу. 

Так тільки за останні два роки було опубліковано 45 монографій, 17 підручників, 144 
навчальних посібників, з яких 60 з грифом Міносвіти, 46 навчально-методичних посібників, 
понад 480 видань методичної літератури. 

З метою активізації та покращення якості редакційно-видавничої діяльності як 
голова Редакційно-видавничої ради О. Г. Романовський був одним з головних організаторів 
проведення університетських конкурсів: на кращий підручник, монографію, навчальний 
посібник із грифом Міністерства освіти і науки України, кращій дистанційний курс. 

О. Г. Романовський є заступником голови Ради кафедр соціально-гуманітарних 
дисциплін, основними напрямками роботи яких є: вдосконалення організації навчального 
процесу, методології та методики викладання гуманітарних дисциплін відповідно до нових 
нормативних  документів  та  вимог  Болонського процесу; удосконалення 
навчальних програм нового покоління навчальних планів та відповідних методичних 
матеріалів; забезпечення студентів необхідною навчальною і методичною літературою; 
пошук та застосування нових форм виховної роботи зі студентами та ін. 

Значну роботу проф. Романовський О.Г. здійснює щодо оптимізації середнього віку 
професорсько-викладацького складу який складає 35-47 років. 

Викладачі кафедр проводять роботу щодо підготовки студентів у олімпіадах та самі 
організовують олімпіади в тому числі і Всеукраїнські. 

За організаційної допомоги О. Г. Романовського раз у семестр проходить загальний 
студентський семінар «Філософські проблеми людини та сенс її буття», який перетворився 
вже на міжвузівський, проведено чотири засідання студентського дискусійного клубу 
«Суспільство і політика», діє студентське наукове товариство «Правознавець» та 
етнографічний музей «Слобожанські скарби» ім. Гната Хоткевича. 



Як відомий поет, проф. Романовський О. Г. проводить велику роботу з духовного 
виховання науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів університету. 

Особливе  місце  у  цьому  питанні  займає  Вечір духовної музики і поезії 
"Колокольний дзвін пасхальний", який щорічно проходить в університеті. Його головним 
змістом є духовна поезія та пісні написані на слова, перш за все, Романовського О. Г.  

О. Г.Романовський особисто і очолювана ним кафедра виконали роботу за двома 
грантами: Міжнародного фонду “Відродження” – “Вища освіта – лідерство в ім’я прогресу” 
(2001 р.) та фонду “Євразія” – “Принципи перепідготовки та підвищення кваліфікації 
робітників місцевого самоврядування” (2002-2003 рр.).  

З метою збагачення навчального процесу досягненнями світової науки в галузі 
професійної освіти та сучасних підходів у педагогіці за ініціативою О. Г. Романовського 
встановлено плідні міжнародні зв’язки: з Петрошанським університетом (Румунія); 
Інститутом слов’янської філології Гданського університету (Польща); Гранадським 
університетом (Іспанія), Університетом Салерно (Італія). 

Під його науковим керівництвом захищено 1 докторську та 12 кандидатських 
дисертацій. 

О.Г.Романовський є членом Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки 
України, членом двох спеціалізованих рад: Д.64.053.04 в Харківському національному 
педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди і К.64.108.01 в Українській інженерно-
педагогічній академії. 

Автор 352 наукових робіт у тому числі 5 підручників, 13 монографій, 22 навчальних 
посібників з грифом Міністерства освіти і науки. 

Науково-організаційна діяльність О. Г. Романовського різноманітна. 
Він - засновник і головний редактор наукового фахового видання – щоквартального 

науково-практичного часопису “Теорія і практика управління соціальними системами: 
філософія, психологія, педагогіка, соціологія” (2000 р.). 

Головний редактор журналу “Проблеми і перспективи формування гуманітарно-
технічної еліти” (2001 р.). Один із засновників газети Харківської облдержадміністрації 
“Официальные ведомости”, член її редакційної колегії. 

Академік Академії політичних наук України (2005 р.), академік Академії вищої школи 
України по відділенню педагогіки і психології (2005 р.), академік Інженерної академії України 
(2004 р.), академік Міжнародної інженерної академії за спеціальністю “Проблеми інженерної 
освіти” (2004 р.). 

Почесний професор “Doctor Honoris Cauca” Петрошанського університету (Румунія), 
нагороджений Золотою медаллю цього університету. 

Але освітянськими і науковими проблемами далеко не вичерпуються інтереси 
О.Г.Романовського, громадянина і творчої людини. Він - Почесний член Національної спілки 
письменників України (2002 р.). Член Спілки письменників Росії (2003 р.). 

За значні професійні успіхи, особистий вклад у відродження духовності і укріплення 
слов’янської єдності за рішенням Виконкому Ради Собору слов’янських народів і Ради 
експертів Міжнародної програми “Лидеры XXI столетия” удостоєний нагороди “Славянская 
честь”. 

Автор дев’яти поетичних збірок, що вийшли друком в Україні, Росії та Польщі. 
О. Г.Романовський відомий як автор багатьох поетичних творчих вечорів і зустрічей з 

харківською та київською інтелігенцією. 
Нагороджений медалями “60 лет Вооруженных Сил СССР”, “Лідери XXI століття” 

(2004 р.), Золотою медаллю “За заслуги в освіті” Міжнародної кадрової академії (2003 р.), 
почесними відзнаками “Отличник военного строительства” (1977 р.), “Відмінник освіти 
України” (2000 р.), “Слобожанська слава” (2004 р.), Грамотою Академії педагогічних наук 
України (2003 р.), Дипломом Харківського регіонального фонду “Народна книга” в номінації 
“Книга року” – “Діамантова строфа” (2003 р.). 

Відзначений Українською церквою: за вірші, присвячені Богу і духовності, із рук 
блаженнійшого Митрополіта Київського Володимира одержав грамоту і був нагороджений 
орденом “Почесний Хрест” Української Православної Церкви (2003 р.), медаллю “Свята 
Пасха” (2007 р.). 



Професор О. Г. Романовський зробив вагомий внесок у розвиток вищої освіти та науки 
України, є дійсним лідером професорсько-викладацького складу НТУ «ХПІ», якого відзначає 
відповідальність за доручену справу, ініціативність та працьовитість. Має високий авторитет 
науковця і педагога серед науково-освітянської спільноти Харківщини. 

2010 року був обраний членом-кореспондентом Національної академії педагогічних 
наук України. 

 
Ректор НТУ “ХПІ”,  
доктор технічних наук, 
професор, почесний член  
Національної академії  
педагогічних наук України     Л.Л.Товажнянський 
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