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Освіта в цілому і вища освіта, зокрема, 
є однією з пріоритетних для суспільства сфер. 
Без створення  системи освіти, яка б 
відповідала вимогам часу, без її розвитку і 
постійного вдосконалення жодна країна 
сучасного світу, навіть найбагатша і 
найрозвинутіша, не має шансів… 

В умовах сьогодення важливого значення 
набуває всебічний розвиток молоді, перш за все, 
забезпечення їй доступу до освіти, яка 
базується на принципах професіоналізму і 
гуманності, толерантності і відповідальності 
перед майбутніми поколіннями. Така освіта 
має подвійне призначення:  вона не тільки дає 
людині точку опори, а й робить її 
сильнішою у подоланні викликів 
глобалізованого світу.         

Діяльність Університету імені 
Альфреда Нобеля відбувається в умовах 
мінливості та невизначеності, зростання 
рівня конкуренції на світовому та 
європейському ринках вищої освіти, а також підвищення вимог 
стейкхолдерів до якості підготовки випускників. Науково-педагогічні 
працівники Університету імені Альфреда Нобеля гідно приймають ці 
виклики та усвідомлюють, що у той час, коли здобувачі вищої освіти 
набувають певних компетентностей, вимоги ринку праці до них постійно 
змінюються. Відповідність випускників Університету імені Альфреда Нобеля 
вимогам стейкхолдерів досягається шляхом створення 
конкурентоспроможних освітніх програм, спрямованих на формування 
універсальних компетентностей, так званих «м’яких» навичок:  креативного 
та критичного мислення, комплексного багаторівневого вирішення проблем, 
емоційного інтелекту, ефективної комунікації, командної роботи тощо.

Сучасна, прозора, чесна та якісна освіта!

З виступу  Леоніда Кучми, Президента України (1994‒2005),  з  нагоди 25-річчя  
Університету імені Альфреда Нобеля під час традиційного вручення іменних 
стипендій  Президентського фонду Л.Д. Кучми «Україна»  студентам Університету 
21.09.2018):

Борис Іванович ХОЛОД, 
засновник і президент Університету

імені Альфреда Нобеля,
доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України,
член Клубу ректорів Європи,

лауреат міжнародної премії  імені Сократа

“Всі ви маєте  пишатися тим, що 
навчаєтеся у цьому чудовому Університеті...
і  тими досягненнями, які  маєте. І тим, що 
серед приватних вишів ви - на першому 
місці!...

...НАТО чи Європейський Союз, - 
вони ж не допоможуть нам, якщо ми самі 
не зробимо себе кращими. Так, як ви 
зробили це у себе в Університеті імені 
Альфреда Нобеля: не очікуючи допомоги 
від  держави...а спираючись тільки на 
себе, на свої ресурси, - і на вас, 
студентів…”

ÂÑÒÓÏÍÅ ÑËÎÂÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

1 2

СТОРІЧЧЯ – ЗА ЧВЕРТЬ ВІКУ!СТОРІЧЧЯ – ЗА ЧВЕРТЬ ВІКУ!

ÑÒÎÐ²××ß – ÇÀ ×ÂÅÐÒÜ Â²ÊÓ!
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У вересні 2018 року за багаторічною традицією пʼять кращих студентів 
Університету отримали іменні стипендії Президентського фонду Леоніда 
Кучми «Україна».

Цього року стипендії Фонду за рекомендацією вченої ради  Університету імені 
Альфреда Нобеля отримали студенти різних спеціальностей: Микола Булгак, 
Анна Лушникова, Орина Селезньова, Максим Чобіт і Анастасія Шведова.

 21 вересня 2018 року – особлива дата славної історії Університету імені 
Альфреда Нобеля.  Почався цей день, як і 25 років тому, з лекції професора 
Анатолія Олександровича Задої.

Її слухачами цього разу були першокурсники  і випускники, а також почесні 
гості Університету. У кожного з них ‒ своя історія і свій початок взаємин з 
alma mater... 

21 вересня 2018 року
 «Віднесені вітром» знову зустрічаються в alma mater!

Ювілейна лекція професора Анатолія Олександровича Задої
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У цей день на розі Січеславської Набережної 
та вулиці Юліуша Словацького відбулося 
урочисте  відкриття унікального ‒ єдиного в 
Дніпрі! ‒ кутового модульного муралу 
CONSENSUS OMNIUM (ЗГОДА ВСІХ). 
Її автор – відомий майстер стріт-арту Валерій 
Рой. Ця масштабна подія стала кульмінацією 
святкування 25-річчя Університету імені 
Альфреда Нобеля.

Під час відкриття муралу до студентів, 
гостей, журналістів звернувся автор  ідеї – Борис 
Іванович Холод, засновник і  президент 
Університету імені Альфреда Нобеля. Він  
висловив впевненість у тому, що саме  студенти і 
випускники Університету,  яких за 25 років по 
всьому світу вже майже 38 000, створюють 
сучасність та майбутнє нашого Університету, 
країни і світу. Саме тому символічне дівоче 
обличчя на муралі складається з кількох модулів 
з ознаками різних культур.

Відкриття муралу «CONSENSUS OMNIUM» Про міжнародне визнання 
Університету і  про особливе 
значення його ініціатив та проектів 
для розвитку ідеї поєднання світу 
через освіту і культуру говорили 
п а н  В ол ь ф ґ а н ґ  М ь о с с і н ґ е р , 
Генеральний Консул Генерального 
консульства Німеччини у Дніпрі, а 
також Валерій Миколайович Цюпа, 
радник ректора з питань міжна-
родних проектів та інновацій, член 
Координаційної ради Кабінету 
міністрів України з цифрової 
економіки. 

Щиро привітали всі присутні і 
автора муралу.

Так у нашого міста з`явився 
свій символ інтернаціонального 
студентства, яке прагне миру та 
якісної освіти заради сталого 
розвитку – сьогодні і в майбут-
ньому.
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Новий прапор з оновленим логотипом —
флешмоб на честь 25-річчя 

Університету імені Альфреда Нобеля!

Під час відкриття величного муралу CONSENSUS OMNIUM  (ЗГОДА ВСІХ) 
на честь 25-річчя Університету імені Альфреда Нобеля відбувся масштабний 
флешмоб з розгортанням прапора Університету з оновленим логотипом 
неймовірних розмірів за участю викладачів та студентів усіх спеціальностей з 
різних куточків світу.

Освіта єднає світ!

Освіта єднає народи!

Університет імені Альфреда Нобеля єднає серця!

Під цими слоганами учасники події 
разом розгорнули величезний прапор, 
під яким рідний Університет вирушив у 
подальший шлях до успіху та розквіту.

Alfred o b e l
UNIVERSITY

1993

У 2018 році Університет імені Альфреда Нобеля очолив рейтинг приватних 
закладів вищої освіти України, посів 1-ше місце у номінації «Кращі приватні 
навчальні заклади України» та став першим серед закладів вищої освіти 
Дніпропетровської області за показником «Зараховано на контракт».

У міжнародному рейтингу UniRank Університет імені Альфреда Нобеля 
посів 3-тє місце серед приватних закладів вищої освіти України.

—    Велика Хартія університетів, м. Болонья, Італія;

—    Міжнародна асоціація університетів (IAU), 
м. Париж, Франція;

—    Асоціація університетів чорноморського регіону (BSUN), 
м. Констанца, Румунія;

—    Мережа управління знаннями молодих менеджерів 
у Центральній і Східній Європі (AGRIMBA), м. Будва, Чорногорія;

—    Європейська асоціація університетів (EAU), м. Брюссель, Бельгія.

Університет імені Альфреда Нобеля — № 1 за рейтингом! 

Університет імені Альфреда Нобеля є членом 
5 авторитетних академічних асоціацій та спільнот світу:

1 27 9ÑÒÎÐ²××ß – ÇÀ ×ÂÅÐÒÜ Â²ÊÓ! ÂÈÇÍÀÍÍß: ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ªÂÐÎÏÀ, ÑÂ²Ò 

ВИЗНАННЯ: УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ 
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Станом на кінець 2018 року Університет імені Альфреда Нобеля має 
сертифікати про міжнародну акредитацію від таких організацій: 

— DQS-UL Group (Федеративна Республіка Німеччина);
— IQNet (Швейцарія);
— Центральне агентство з оцінювання та акредитації ZEvA (Німеччина);
— Європейська Рада з бізнес-освіти (ЕСВЕ, Бельгія).
Міжнародні сертифікати якості від DQS-ULGroup (Федеративна Республіка 

Німеччина), IQNet (Швейцарія), китайської та ізраїльської акредитаційних агенцій 
і сертифікат якості від Національної агенції акредитації України підтверджують 
відповідність системи управління якістю міжнародному стандарту ISO 9001:2015 
про надання освітніх послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до бакалавра, магістра, доктора філософії (у тому числі 
іноземним громадянам) та науково-дослідної діяльності згідно з чинними в Україні 
нормативними документами.

У листопаді 2018 року Університет першим в Україні направив запит до 
німецького органу сертифікації DQS для проведення у 2019 році представниками 
DQS зовнішнього наглядового аудиту за міжнародним стандартом ISO 37001 
(«Anti-bribery Management System (ABMS), опублікований у жовтні 2016 року). 
Цей стандарт передбачає визнану в усьому світі передову практику запобігання 
хабарництву й ефективну боротьбу з ним у випадку виникнення.

Університет імені Альфреда Нобеля є першим з українських університетів, 
який успішно пройшов процедуру міжнародної акредитації Центральним 
агентством з оцінювання та акредитації (ZEvA, Німеччина). 

Процедуру перевірки було проведено за повним циклом навчання, і всі освітні 
програми було  акредитовано за європейськими стандартами і критеріями.  

Міжнародну акредитацію ZEvA пройшли 11 бакалаврських та 14 магістер-
ських освітніх програм Університету імені Альфреда Нобеля.

З нагоди відкриття в Університеті території Великої Британії почесними 
гостями Університету були представники University of Wales Trinity Saint David, 
Велика Британія:  професор Майкл Роберт Філліпс, проректор з наукової та 
інноваційної діяльності, підприємництва та комерціалізації, Стюарт Джеймс 
Робб, голова відділу міжнародних партнерських зв’язків, а також Клер 
Бланшар, керівник групи з питань партнерства. Під час спілкування з 
українськими колегами вони мали змогу обговорити плани подальшої співпраці, а 
також на власні очі побачити потенціал студентів та педагогів Університету імені 
Альфреда Нобеля, який, за 
оц інкою брит анських 
експертів, є флагманом 
вищої освіти України. 

Міжнародна акредитаціяУніверситет імені Альфреда Нобеля — 
у фокусі уваги видатних суспільних діячів світу 

та європейських інституцій:
Мікаеля НОБЕЛЯ,
видатного благодійника, науковця, 
громадського діяча (Швеція),
почесного професора 
Університету 
імені Альфреда Нобеля,

а також доктора Роберта С. Джонсона,
Голови Незалежної комісії Європейської Ради 

з бізнес-освіти (Велика Британія),
почесного професора 

Університету імені Альфреда Нобеля.

Територія Великої Британії

1 29 10ÂÈÇÍÀÍÍß: ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ªÂÐÎÏÀ, ÑÂ²Ò ÂÈÇÍÀÍÍß: ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ªÂÐÎÏÀ, ÑÂ²Ò 
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Проходження міжнародної акредитації 
ZEvA та виконання рекомендацій експертів є 
частиною Стратегії розвитку Університету 
імені Альфреда Нобеля до 2030 року. «Знак 
якості», що присуджується авторитетним 
міжнародним агентством ZЕvA, свідчить про 
конкурентну перевагу Університету імені 
Альфреда Нобеля на ринку послуг вищої 
освіти. А рекомендації, надані кваліфі-
кованими експертами, визначають стратегічні 
цілі та напрями подальшого розвитку Універ-
ситету на шляху інтеграції в Європейський 
освітній простір.

Програма МВА Міжнародної школи 
бізнесу IBS Університету імені Альфреда 
Нобеля двічі підтверджувала свою відпо-
відність європейським стандартам бізнес-
освіти і отримала відповідний сертифікат про 
міжнародну акредитацію Європейської 
Ради з бізнес-освіти (ЕСВЕ, Бельгія). 

У квітні 2018 року Університет імені 
Альфреда Нобеля долучився до потужної 
когорти членів  Всесвітньої Асоціації з 
розвитку університетських бізнес-шкіл 

(AACSB), яка з 1916 року забезпечує контроль якості, бізнес-освіту, інтелект і 
професійні послуги у сфері розвитку у 1600 організаціях — членах та 800 
акредитованих бізнес-школах по всьому світу.

У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Відкрито нові для Університету, актуальні на ринку праці спеціальності 

першого (бакалаврського) рівня вищої  освіти: «Комп’ютерні науки» та «Готельно-
ресторанна справа». Загалом в Університеті здійснюється підготовка за 
20 програмами бакалаврату.

2. Успішно пройшли акредитаційну експертизу МОН України 13 освітньо-
професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти.

3. Загальна кількість здобувачів Університету імені Альфреда Нобеля – 3979 
осіб, з них бакалаврів – 2859,  магістрів – 1072, аспірантів/докторантів – 48.

* -Україномовна програма     ** - Україномовна та англомовна програми
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Проходження міжнародної акредитації 
ZEvA та виконання рекомендацій експертів є 
частиною Стратегії розвитку Університету 
імені Альфреда Нобеля до 2030 року. «Знак 
якості», що присуджується авторитетним 
міжнародним агентством ZЕvA, свідчить про 
конкурентну перевагу Університету імені 
Альфреда Нобеля на ринку послуг вищої 
освіти. А рекомендації, надані кваліфі-
кованими експертами, визначають стратегічні 
цілі та напрями подальшого розвитку Універ-
ситету на шляху інтеграції в Європейський 
освітній простір.

Програма МВА Міжнародної школи 
бізнесу IBS Університету імені Альфреда 
Нобеля двічі підтверджувала свою відпо-
відність європейським стандартам бізнес-
освіти і отримала відповідний сертифікат про 
міжнародну акредитацію Європейської 
Ради з бізнес-освіти (ЕСВЕ, Бельгія). 

У квітні 2018 року Університет імені 
Альфреда Нобеля долучився до потужної 
когорти членів  Всесвітньої Асоціації з 
розвитку університетських бізнес-шкіл 

(AACSB), яка з 1916 року забезпечує контроль якості, бізнес-освіту, інтелект і 
професійні послуги у сфері розвитку у 1600 організаціях — членах та 800 
акредитованих бізнес-школах по всьому світу.

У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Відкрито нові для Університету, актуальні на ринку праці спеціальності 

першого (бакалаврського) рівня вищої  освіти: «Комп’ютерні науки» та «Готельно-
ресторанна справа». Загалом в Університеті здійснюється підготовка за 
20 програмами бакалаврату.

2. Успішно пройшли акредитаційну експертизу МОН України 13 освітньо-
професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти.

3. Загальна кількість здобувачів Університету імені Альфреда Нобеля – 3979 
осіб, з них бакалаврів – 2859,  магістрів – 1072, аспірантів/докторантів – 48.

* -Україномовна програма     ** - Україномовна та англомовна програми

Cïåö³àëüí³ñòü / ïðîôåñ³éíå ñïðÿìóâàííÿCïåö³àëüí³ñòü / ïðîôåñ³éíå ñïðÿìóâàííÿCïåö³àëüí³ñòü / ïðîôåñ³éíå ñïðÿìóâàííÿ

Ô³ëîëîã³ÿ
Ïåðåêëàä

Ïðàâî

Ô³ëîëîã³ÿ
Àíãë³éñüêà ìîâà

òà ë³òåðàòóðà

Ô³ëîëîã³ÿ
Ïðèêëàäíà ë³íãâ³ñòèêà

Ô³íàíñè,
áàíê³âñüêà ñïðàâà

òà ñòðàõóâàííÿ

Ñîö³àëüíà ðîáîòà
Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà

Ïñèõîñîö³àëüíà äîïîìîãà
òà ðåàá³ë³òàö³ÿ

Òóðèçì

Åêîíîì³êà
Á³çíåñ-àíàë³òèêà

Ï³äïðèºìíèöòâî,
òîðã³âëÿ òà

á³ðæîâà ä³ÿëüí³ñòü

Åêîíîì³êà
Åêîíîì³êà á³çíåñó

òà ³ííîâàö³é
Ìàðêåòèíã

Ì³æíàðîäí³
åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè

Ì³æíàðîäíèé á³çíåñ

Ìàðêåòèíã
Ðåêëàìà ³ á³çíåñ-êîìóí³êàö³¿

Ïîë³òîëîã³ÿ
Ì³æíàðîäí³ àñïåêòè

ïîë³òè÷íî¿ æóðíàë³ñòèêè

Ì³æíàðîäí³ 
ñòàíäàðòè

ô³íàíñ³â òà îáë³êó

 Êîìï'þòåðí³ íàóêè

Ãîòåëüíî-
ðåñòîðàííà ñïðàâà

*

*

*

*

** *

Ìåíåäæìåíò **

*

*
*

Îáë³ê ³ îïîäàòêóâàííÿ *

*

*

*

*Ïñèõîëîã³ÿ*

*

*

*

**

Ñîö³àëüíà ðîáîòà *

Ìåíåäæìåíò **

* -Україномовна програма     ** - Україномовна та англомовна програми

Cïåö³àëüí³ñòü / ïðîôåñ³éíå ñïðÿìóâàííÿCïåö³àëüí³ñòü / ïðîôåñ³éíå ñïðÿìóâàííÿCïåö³àëüí³ñòü / ïðîôåñ³éíå ñïðÿìóâàííÿ

Ïðàâî

Ô³ëîëîã³ÿ
Ïðèêëàäíà ë³íãâ³ñòèêà

Ô³íàíñè,
áàíê³âñüêà ñïðàâà

òà ñòðàõóâàííÿ

Åêîíîì³êà
Á³çíåñ-àíàë³òèêà

Ï³äïðèºìíèöòâî,
òîðã³âëÿ òà

á³ðæîâà ä³ÿëüí³ñòü

Åêîíîì³êà
Åêîíîì³êà á³çíåñó

òà ³ííîâàö³é
Ìàðêåòèíã

Ì³æíàðîäí³
åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè

Ïîë³òîëîã³ÿ
Ì³æíàðîäí³ àñïåêòè

ïîë³òè÷íî¿ æóðíàë³ñòèêè

*

*

** Ô³ëîëîã³ÿ
Ïåðåêëàä

*

*

*

Îáë³ê ³ îïîäàòêóâàííÿ *

*

*

*

**

*Ïñèõîëîã³ÿ
Êîíñóëüòóâàííÿ 
òà êîðåêö³éíî-

ðîçâèâàëüíà ðîáîòà

1 211 12ÂÈÇÍÀÍÍß: ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ªÂÐÎÏÀ, ÑÂ²Ò ÎÑÍÎÂÍ² ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ Ó 2018 ÐÎÖ²

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ У 2018 РОЦІ



Ïðî ä³ÿëüí³ñòü Óí³âåðñèòåòó ó 2018 ðîö³Ïðåçèäåíòà Óí³âåðñèòåòó
 ³ìåí³ Àëüôðåäà Íîáåëÿ Áîðèñà  Õîëîäà ÇÂ²Ò 

Alfred o b e l
UNIVERSITY

1993

Дуальна освіта: 
за навчання сплачує роботодавець 

Університет розвиває нові спільні проекти з роботодавцями, аби у здобувачів 
було більше можливостей ознайомитися з практичною стороною майбутньої 
професії. З вересня 2018 року стартувала перша дуальна програма підготовки 
магістрів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Партнером 
Університету виступає компанія «Метал-Кур’єр», з якою укладено відповідний 
договір.

Програма дуального навчання 
започаткована 2018 року Універси-
тетом імені Альфреда Нобеля та 
компанією «Метал-Експерт» на базі 
підготовки магістрів з міжнародних 
економічних відносин. Поєднання 
т е о р е т и ч н и х  з н а н ь ,  з д о бу т и х  в 
Університеті, з практичними навичками, 
які дає виконання реальних завдань на 
підприємстві, стає запорукою якісної 
профе с ійно ї  п ідготовки .  Висока 
мотивація всіх учасників програми 
(Університету, компанії і, головне, 
с т уд е н т і в ! )  з а б е з п е ч у є  ш в и д к е 
досягнення успіхів.  У програмі беруть 
участь не тільки ті студенти, які мають 
базову освіту з міжнародних економічних 
в ідно син,  але  й  т і ,  хто  зак інчив 
бакалаврат за іншими спеціальностями, 
але при цьому прийняв рішення пов’язати 
свою майбутню професійну діяльність з 
аналізом світових ринків, що сьогодні є 
одним з найперспективніших напрямів. 

Ось лише кілька відгуків учасників цієї програми:    
У січні 2019 року я здобула ступінь магістра 

англійської філології та перекладу, зараз продовжую 
освіту за спеціальністю «Міжнародні економічні 
відносини».

На стажуванні в компанії Metal Expert я досліджую 
міжнародні ринки сталі Північної і Південної 
Америки, стежу за новинами і подіями. 

Виявилося:  для того, щоб об’єктивно оцінювати 
ситуацію на ринку сталі, необхідно не тільки тримати 

«руку на пульсі» життя саме цієї сфери, а також розбиратися у політиці, тонкощах 

виборчої та законодавчої систем, розуміти, як циклон може вплинути на 
продуктивність компаній,  і багато іншого. 

За період роботи в компанії я набула безліч корисних навичок, наприклад, 
вміння систематизувати великі обсяги даних або знаходити якісну інформацію в 
загальному потоці. Тут не кидають відразу у незрозумілий процес, а спочатку 
пояснюють, навчають, потім постійно підтримують і діляться досвідом, 
особистими напрацюваннями. 

Знання і досвід, яких ми тут набували, - не просто теорія, вони корисні, їх можна 
застосувати на практиці не тільки у самій компанії, а й за її межами, у житті.

Стажування в Metal Expert – це чудова можливість набути 
багато знань і навичок, знайти нові корисні знайомства. За 
півроку роботи в компанії мені вдалося ознайомитися з ринком 
металургії і вогнетривів. Освітні кейси з бізнес-аналітики та 
економіки допомогли мені глибше проникнути у систему 
міжнародних відносин. А дружня атмосфера в колективі і 
чуйність керівника підбадьорюють і надають впевненості у 
правильності прийнятого рішення.

      Моє стажування в компанії Metal Expert проходить 
продуктивно і цікаво в проекті «Вугілля». Основним 
завданням є аналіз міжнародних ринків коксівного вугілля. За 
цей час я встиг ознайомитися з основними споживачами і 
виробни-ками, а також оцінити місткість ринку Австралії, 
США та Канади  як найбільших гравців у цій галузі. Час, 
проведений в компанії, приніс мені багато позитивних емоцій і 
знайомство з приємними людьми. Спасибі величезне нашому 
дружньому колективу, наставникам і кураторам за той досвід і 
знання, якими ви ділитеся!

Я студентка Університету імені Альфреда Нобеля, 
спеціальність - «Маркетинг». Після півроку роботи в компанії 
Metal Expert можу з упевненістю сказати, що це – прекрасний 
досвід для студента. За час роботи я зіткнулася з величезною 
кількістю цікавої та корисної інформації, вдосконалила свої 
навички і навчилася нових, покращую свою англійську завдяки 
заняттям з носієм мови. Ознайомилася з ринками сталі і 
вогнетривкої продукції, на цей момент мої новини 
публікуються в журналі. Дружній колектив і підтримка 
керівника допомагають розвиватися і набувати нових знань.

 Àëüîíà Ñëþñàð:

Âàëåð³ÿ Íàì: 

“

“

Âàëåíòèí Æóðàâëüîâ: “

Ãàííà Òóìàíîâà: “
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Британський диплом в Україні
На засіданні експертної ради Університету Уельсу Трініті Сент Девід (Велика 

Британія) прийнято рішення про валідацію програми підготовки бакалаврів з 
«Міжнародного менеджменту» на базі Університету імені Альфреда Нобеля. 
Валідація програми «Міжнародний менеджмент» є підтвердженням високого рівня 
якості освіти, що забезпечує Університет, сприяє подальшому наближенню до 
найвищих європейських стандартів у сфері організації та змісту освітнього 
процесу в Університеті.

У 2018  році  Університет  імені 
Альфреда Нобеля увійшов до мережі 
глобальної академії Уельсу (Велика Брита-
нія). 50 університетів з Європи, Америки та 
Азії об'єдналися у глобальну мережу, яку 
створив University of Wales Trinity Saint 
David (Уельс, Велика Британія) – один з 
найстаріших та провідних університетів. 
Британські експерти визнали, що освіта в 
Університеті імені Альфреда Нобеля 
відповідає стандартам британської освіти.

5 ПЕРЕВАГ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ:

ь  ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ БРИТАНСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ — найпрестижнішої у світі! — в реальний навчальний процес.

Ь ВИКЛАДАННЯ ВИКЛЮЧНО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ. Володіння 
навичками професійного англомовного спілкування значно підвищує успішного 
працевлаштування випускників програми в кращих міжнародних компаніях.

ь УНІКАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН має практичну 
спрямованість та сприяє формуванню професійних компетенцій у сфері 
європейських стандартів у бізнесі.

ь  ЕКОНОМІЯ КОШТІВ: для порівняння – навчання в University of Wales 
Trinity St David на території Великої Британії коштуватиме більше 14 тисяч фунтів!       
До того ж – економія на проїзді, проживанні, харчуванні за українськими цінами.

ь КОРИСНИЙ ДОСВІД КРОСКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ (на програмі 
навчаються разом студенти з різних країн, які є носіями англійської) та 
НЕОБХІДНИЙ ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД НАЛАГОДЖЕННЯ ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ  
у міжнародному професійному середовищі.
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Подвійні дипломи
Студенти Університету мають можливість отримати подвійні/потрійні 

дипломи за 40 програмами, які пропонують 10 європейських університетів – 
партнерів Університету імені Альфреда Нобеля. Зокрема у 2018 році: 

· Університет Humanitas, м. Сосновіце, Республіка Польща – реалізує 
програму «Ділова англійська мова» рівень магістра, на кафедрі англійської 
філології і перекладу, та програму «Правознавство», рівень магістра, на кафедрі 
права. Долучились 19 студентів.

· Вища школа бізнесу – Національний університет Льюїса в Новому 
Сончі, Республіка Польща –  реалізує програму «Менеджмент за галузями 
економічної діяльності» у Міжнародній Школі Бізнесу IBS, рівень магістра. 
Долучилися 19 студентів.

· Вища школа менеджменту та охорони праці в м. Катовіце, Республіка 
Польща – реалізує програму «Психологія у бізнесі», рівень бакалавра, на кафедрі 
психології та педагогіки.  Долучилися 12 студентів.

· Вища школа менеджменту та охорони праці в Катовіце, Республіка 
Польща – реалізує «Програму 2D», рівень магістра, спеціальність «Менеджмент». 
Долучилися 3 студенти. Програму відкрито у  2018 році.

· Академія ВШБ в м. Домброва Гурнича, Республіка Польща – реалізує 
програму «Менеджмент», рівень бакалавра. Долучилися 17 студентів. Програму 
відкрито у  2018 році.

· Сопотська вища школа, Республіка Польща — реалізує програму 
«Фінанси», рівень магістра. Долучилися 4 студенти. Програму відкрито у 2018 році.

Îòðèìàíî äèïëîìè 
Óí³âåðñèòåòó Humanitas (Ïîëüùà) 
ìàã³ñòðàìè ñïåö³àëüíîñò³ «Ïðàâî»

Îòðèìàíî äèïëîìè 
Óí³âåðñèòåòó Humanitas (Ïîëüùà) 

ìàã³ñòðàìè ñïåö³àëüíîñò³ «Ô³ëîëîã³ÿ. Ïåðåêëàä»

1 215 16ÎÑÍÎÂÍ² ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ Ó 2018 ÐÎÖ²ÎÑÍÎÂÍ² ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ Ó 2018 ÐÎÖ²

Ïðî ä³ÿëüí³ñòü Óí³âåðñèòåòó ó 2018 ðîö³Ïðåçèäåíòà Óí³âåðñèòåòó
 ³ìåí³ Àëüôðåäà Íîáåëÿ Áîðèñà  Õîëîäà ÇÂ²Ò 

Alfred o b e l
UNIVERSITY

1993

Британський диплом в Україні
На засіданні експертної ради Університету Уельсу Трініті Сент Девід (Велика 

Британія) прийнято рішення про валідацію програми підготовки бакалаврів з 
«Міжнародного менеджменту» на базі Університету імені Альфреда Нобеля. 
Валідація програми «Міжнародний менеджмент» є підтвердженням високого рівня 
якості освіти, що забезпечує Університет, сприяє подальшому наближенню до 
найвищих європейських стандартів у сфері організації та змісту освітнього 
процесу в Університеті.

У 2018  році  Університет  імені 
Альфреда Нобеля увійшов до мережі 
глобальної академії Уельсу (Велика Брита-
нія). 50 університетів з Європи, Америки та 
Азії об'єдналися у глобальну мережу, яку 
створив University of Wales Trinity Saint 
David (Уельс, Велика Британія) – один з 
найстаріших та провідних університетів. 
Британські експерти визнали, що освіта в 
Університеті імені Альфреда Нобеля 
відповідає стандартам британської освіти.

5 ПЕРЕВАГ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ:

ь  ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ БРИТАНСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ — найпрестижнішої у світі! — в реальний навчальний процес.

Ь ВИКЛАДАННЯ ВИКЛЮЧНО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ. Володіння 
навичками професійного англомовного спілкування значно підвищує успішного 
працевлаштування випускників програми в кращих міжнародних компаніях.

ь УНІКАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН має практичну 
спрямованість та сприяє формуванню професійних компетенцій у сфері 
європейських стандартів у бізнесі.

ь  ЕКОНОМІЯ КОШТІВ: для порівняння – навчання в University of Wales 
Trinity St David на території Великої Британії коштуватиме більше 14 тисяч фунтів!       
До того ж – економія на проїзді, проживанні, харчуванні за українськими цінами.

ь КОРИСНИЙ ДОСВІД КРОСКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ (на програмі 
навчаються разом студенти з різних країн, які є носіями англійської) та 
НЕОБХІДНИЙ ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД НАЛАГОДЖЕННЯ ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ  
у міжнародному професійному середовищі.

1

2

3

4

5

Подвійні дипломи
Студенти Університету мають можливість отримати подвійні/потрійні 

дипломи за 40 програмами, які пропонують 10 європейських університетів – 
партнерів Університету імені Альфреда Нобеля. Зокрема у 2018 році: 

· Університет Humanitas, м. Сосновіце, Республіка Польща – реалізує 
програму «Ділова англійська мова» рівень магістра, на кафедрі англійської 
філології і перекладу, та програму «Правознавство», рівень магістра, на кафедрі 
права. Долучились 19 студентів.

· Вища школа бізнесу – Національний університет Льюїса в Новому 
Сончі, Республіка Польща –  реалізує програму «Менеджмент за галузями 
економічної діяльності» у Міжнародній Школі Бізнесу IBS, рівень магістра. 
Долучилися 19 студентів.

· Вища школа менеджменту та охорони праці в м. Катовіце, Республіка 
Польща – реалізує програму «Психологія у бізнесі», рівень бакалавра, на кафедрі 
психології та педагогіки.  Долучилися 12 студентів.

· Вища школа менеджменту та охорони праці в Катовіце, Республіка 
Польща – реалізує «Програму 2D», рівень магістра, спеціальність «Менеджмент». 
Долучилися 3 студенти. Програму відкрито у  2018 році.

· Академія ВШБ в м. Домброва Гурнича, Республіка Польща – реалізує 
програму «Менеджмент», рівень бакалавра. Долучилися 17 студентів. Програму 
відкрито у  2018 році.

· Сопотська вища школа, Республіка Польща — реалізує програму 
«Фінанси», рівень магістра. Долучилися 4 студенти. Програму відкрито у 2018 році.

Îòðèìàíî äèïëîìè 
Óí³âåðñèòåòó Humanitas (Ïîëüùà) 
ìàã³ñòðàìè ñïåö³àëüíîñò³ «Ïðàâî»

Îòðèìàíî äèïëîìè 
Óí³âåðñèòåòó Humanitas (Ïîëüùà) 

ìàã³ñòðàìè ñïåö³àëüíîñò³ «Ô³ëîëîã³ÿ. Ïåðåêëàä»

1 215 16ÎÑÍÎÂÍ² ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ Ó 2018 ÐÎÖ²ÎÑÍÎÂÍ² ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ Ó 2018 ÐÎÖ²



Ïðî ä³ÿëüí³ñòü Óí³âåðñèòåòó ó 2018 ðîö³Ïðåçèäåíòà Óí³âåðñèòåòó
 ³ìåí³ Àëüôðåäà Íîáåëÿ Áîðèñà  Õîëîäà ÇÂ²Ò 

Alfred o b e l
UNIVERSITY

1993

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО
Географія міжнародного співробітництва

Університетом підписано угоди про довгострокове міжнародне співро-
бітництво з 18 університетами Швейцарії, Литви, Хорватії, Польщі, США, Бразилії, 
Ізраїлю, Польщі, Канади, Індії, Туреччини.

Фактом міжнародного визнання Університету є іноземні студенти, які в 
ньому навчаються: у 2018 році ‒ 156 студентів з 34 країн світу, з Європи, Азії, 
Африки та Латинської Америки.

Міжнародна мобільність студентів.
Обери країну навчання на наступний семестр!

У рамках існуючих міжнародних договорів Університету за програмою 
Erasmus+ 8 студентів різних спеціальностей навчалися протягом семестру у 
польському (Національний університет у м. Жешув) та 
іспанському (Університет Кадіса) університетах. У 2018 
році відкрито нові напрями академічної мобільності в 
університетах Болгарії і Туреччини.

Ольга Гуменюк, студентка спеціальності 
«Міжнародні економічні відносини», отримала 

стипендію Німецької економіки в Україні та проходила 
тримісячне стажування в німецькій компанії.

Михайло  Добросостський, 
студент III курсу 
спеціальності «Психологія». 
Приймаючий університет: 
Академія Леона 
Козмінського, Республіка 
Польща. Період 
міжнародної мобільності: 
20.09.2017–28.02.2018.

Єлизавета Пунько, 
студентка спеціальності «Менеджмент»,  

за програмою «Erasmus+» провела весняний 
семестр в Національному університеті у 

м. Жешув,  Республіка Польща. 

Анжеліка Гладка, 
студентка спеціальності «Міжнародні економічні 
відносини», провела весняний семестр в Рієцькому 
університеті у м. Рієка (Хорватія) у рамках програми 
«Erasmus+».

Ксенія Шепотько, студентка 
спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини», стала учасницею 
молодіжного обміну за програмою 

«Erasmus+» у Вірменії, м. Цахкадзор 
(проект «Fostering entrepreneurship 

skills through handicrafts»).
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МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО
Географія міжнародного співробітництва
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Міжнародна мобільність викладачів

Мета візиту ‒ налагодження наукових зв’язків з колегами з Університету імені 
Альфреда Нобеля, читання курсу лекцій з економічної географії, участь в 
засіданнях студентських клубів. У ході робочого візиту відбулися зустрічі-лекції зі 
студентами та викладачами англомовної програми, яку реалізує кафедра 
міжнародних економічних відносин і економічної теорії.

Професор Девід Роквелл (США):
«Як гостьовий професор Університету 

імені Альфреда Нобеля, вражений тим, що 
Університет є надзвичайно сучасним і 
глобальним, а студенти, принаймні, такі ж 
хороші, як американські студенти, і , 
можливо, навіть більш спритні, зацікавлені і 
перспективні! Викладачі та співробітники 
активні, працьовиті та віддані. Умови 
навчання вражають. Я був здивований тим, 
наскільки Університет є подібним до 
хорошого університету в Сполучених 
Штатах! Але я вважаю, що Університет імені Альфреда Нобеля навіть ще більш 
міжнародний, оскільки пропонує багато можливостей для навчання за кордоном, 
участь у конференціях тощо. Багато студентів дуже активні та беруть участь у 
програмах та проектах за підтримки міжнародних організацій та інституцій, 
таких як ООН та Європейська комісія. Департамент міжнародного 
співробітництва підтримував моє перебування та викладання. Університет імені 
Альфреда Нобеля, мабуть, є найбільш міжнародним університетом в Україні. Він 
сприймається як великий столичний універси-
тет зі студентами з усього світу».

Анна Коломицев, доктор наук, співро-
бітник Інституту політичних наук при 
Університеті Жешув (Республіка Польща). 
Го с т ь о в и й  л е кто р  в  р а м ка х  п р о е кту 
«Transformational and educational processes in 
the Visegrad Group countries».

Юрай Марущак, доктор наук, співро-
бітник Інституту політичних наук при 
Словацькій академії  наук (Республіка 
Словаччина). Гостьовий лектор в рамках 
проекту «Transformational and educational 
processes in the Visegrad Group countries».

Дар’я Решетова, студентка спеціальності 
«Філологія» проходила тримісячне 

стажування в компанії «Автогриль», Німеччина.
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У 2018 році кошти за рахунок міжнародних грантів отримали 10 з 13 кафедр 
Університету, серед них:

– Грант на академічний проект підготовки бакалаврів за спеціальністю 
«Business English» (Польща).

– Staff Training (STA) within ERASMUS+ programme (Іспанія, Республіка 
Польща).

– Ukraine Higher Education Leadership Development Programme (Велика 
Британія).

– Стажування за програмою «Організація навчального процесу, програми 
підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – 
National-Louis University» (Республіка Польща).

 
Отримано фінансування двох нових міжнародних проектів за грантовими 

програмами Британської ради та фонду USAID. Університет бере активну участь у: 
· масштабній програмі Британської ради «Розвиток лідерського потенціалу 

університетів України», проект – «EducationalgamehubNobel-Quiz»;
· проектах «Кредитна мобільність» виконуються проекти з ВНЗ Польщі, 

Іспанії, Хорватії, Туреччини;
· грантовій програмі Вишеградського фонду, проект – «Трансформації і 

освітні процеси в країнах Вишеградської групи»;
· програмі «Добре», проект – «Децентралізація пропонує кращі результати і 

ефективність».
На запрошення Департаменту міжнародного співробітництва Університету 

імені Альфреда Нобеля професор Девід Роквелл (США) провів цикл лекцій та 
семінарів для студентів впродовж жовтня ‒ листопада 2018 року.
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ДЕНЬ ЄДНАННЯ

У Дніпрі вперше відзначили День Єднання студентів Європи, Азії, Африки і 
Латинської Америки. Масштабна подія відбулася в Університеті імені Альфреда 
Нобеля, де навчаються студенти з майже 40 країн світу.

Ідею свята, ініційованого нашими іноземними студентами, підтримали 
українські освітяни, а також вищі навчальні заклади Польщі, Іспанії, Бразилії.

В урочистостях, які відбулися в меморіально-парковому комплексі «Планета 
Альфреда Нобеля» (Університет імені Альфреда Нобеля) та перемістилися на 
Січеславську Набережну, взяли участь почесні гості: Ельман Іскіндерович 
Багіров, заступник посла Республіки Азербайджан, Олег Вікторович Василенко, 
почесний консул Бразилії у Дніпрі, Олена Олександрівна Шаповалова, директор 
Українського державного центру міжнародної освіти Міністерства освіти і науки 
України, Петер Шмаль, заступник Генерального консула ФРН, Майкл Уокер, 
заступник керівника групи спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 
Україні, а також представники Гани, Марокко, Нігерії, Єгипту та інших країн, 

керівники ВНЗ Дніпра та інші посадові та дипломатичні особи. Серед почесних 
гостей Дня єднання були й керівники двох найпотужніших в Україні фірм з 
рекрутації іноземних студентів – Євген Анатолійович Голубов («Адванта») та 
Ашраф Альматрабії («Світ Освіти»), які виступили партнерами проведення 
заходу.

 Виступаючи на урочистостях, Борис Холод, президент Університету, 
відзначив, що саме студентство є флагманом багатьох економічних, соціальних і 
політичних трансформацій. Приклади успішних людей свідчать, що переважна 
більшість з них завдячують своїм успіхом саме alma mater… Втім не можна 
забувати і про проблеми, якими супроводжується науково-технічний прогрес. 
«Людству ще не пізно визначитися з головними пріоритетами подальшого 
розвитку цивілізації… Тому вважаємо за необхідне виступити зі зверненням до 
ООН, знаних міжнародних інституцій, парламентів усіх країн розглянути нашу 
пропозицію щодо створення умов для забезпечення миру й стабільності, подолання 
міжнародного тероризму, гібридних війн, ядерної загрози. У зв'язку з цим 
закликаємо до більш рішучих дій, спрямованих на захист прав і свобод людини і 
громадянина, зокрема щодо здобуття вищої освіти», – підкреслив президент 
Університету.

 Борис Холод також зауважив, що Університет імені Альфреда Нобеля, який 
2018 року відзначав своє 25-річчя, завжди був у центрі подій наукового життя 
України, Європи і світу. Тому запровадження міжнародного студентського Дня 
єднання стане гарною традицією як для самого Університету, так і для студентів 
усього світу. Президент Університету імені Альфреда Нобеля запропонував 
провести у червні 2020 р. у Дніпрі Міжнародний конгрес «Освіта заради рівних 
можливостей кожного: глобальні виклики».

 За рішенням вченої 
ради Університету під час 
урочистостей було вручено 
атрибути Почесного профе-
сора доктору Гіфті Акушіка 
Лампті (Республіка Гана), 
голові потужної жіночої 
благод ійно ї  орган і зац і ї 
Wo m e n  o f  t h e  C r o s s  т а 
уповноваженій у справах 
жінок в Африці.
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сора доктору Гіфті Акушіка 
Лампті (Республіка Гана), 
голові потужної жіночої 
благод ійно ї  орган і зац і ї 
Wo m e n  o f  t h e  C r o s s  т а 
уповноваженій у справах 
жінок в Африці.
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Однією з важливих складових Дня єднання став фестиваль «Хліб мого 
дитинства», який представив як різноманітність, так і єдність усього світу. На 
фестивалі свій національний хліб презентували представники багатьох 
національних організацій, школярі та ліцеїсти.

Важливою складовою поширення ідей єднання серед молоді регіону був 
тематичний конкурс творчих робіт для старшокласників регіону. Його результати 
журі оприлюднило під час свята, переможці отримали призи та дипломи у 
відповідних номінаціях. У врученні нагород взяли участь почесні гості свята.

День Єднання студентів Європи, Азії, Африки і Латинської Америки 
завершився видовищним заходом – грандіозним флешмобом «Єднаймося!». У 
ньому взяли участь майже 1000 студентів та школярів на найдовшій в Україні 
набережній Дніпра. Навпроти Університету імені Альфреда Нобеля вони 
побудували композицію, центром якої стало серце. Підготовкою вуличного 
флешмобу керували представники міжнародної організації «Стріт-Воркаут». 
Розпочали флешмоб Сергій Холод, у 2017 році — проректор з організації та 
розвитку науково-інноваційного процесу Університету імені Альфреда Нобеля, та 
керівник міжнародної організації «Стріт-Воркаут», перший посол миру та дружби 
асамблеї народів Казахстану Денис Мінін. «За останні сім років наша організація 
підготувала безліч флешмобів у різних країнах, в яких брало участь від тисячі до 10 
тисяч чоловік. У Дніпрі ми спільними зусиллями організували флешмоб, який ще 
ніхто не проводив, а тепер через соціальні мережі передамо свій виклик студентам 
інших країн», – сказав керівник акції Г. Шуліка.

 Учасники заходу 
підписали 5 мовами світу 
звернення до ООН, ЄС, 
Червоного Хреста та до 
інших міжнародних орга-
нізацій – вони споді-
ваються, що це свято 
стане щорічним.
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Згідно з законом «Про вищу освіту» органи студентського самоврядування 
отримали більше прав і повноважень. Тож в Університеті імені Альфреда Нобеля 
студенти беруть активну участь у забезпеченні якості вищої освіти та управлінні 
Університетом, яке здійснюється, зокрема, через органи студентського 
самоврядування.

За підсумками виборів на пост голови Cтудентської Pади був Микола Булгак .
Після свого обрання на пост голови студентського самоврядування 

Університету Микола разом з новим складом Студентської Ради запропонував 
доробити Положення Університету про студентське самоврядування. Доповнивши 
та узгодивши Положення з Вченою Радою Університету імені Альфреда Нобеля, 
Студентська Рада була переформована на Студентський Парламент.

У роботі Студент-
ського Парламенту 
Університету імені 
А л ь ф р е д а  Н о б е л я 
беруть участь понад 
160 студентів 1 – 4 
курсів усіх напрямків 
підготовки.

Студентський Па-
рламент у повному 
складі взяв участь у 
підготовці та прове-
денні першого Дня 
Єднання студентів 
Європи Африки, Азії і 
Латинської Америки, 
урочистостей з нагоди 
25-річчя Університету.

Ус і  з аходи ,  як і 
проводяться в Універ-

ситеті, вже традиційно мають на меті створення умов для розвитку і реалізації 
лідерського, громадянського, професійного потенціалу студентської молоді, 
формування потреби і готовності вдосконалювати свою особистість, збагачувати 
духовний світ, розвивати самостійне мислення. Так, наприклад, Студентський 
Парламент ініціював проведення міжвузівського студентського конгресу 
«Регіональні проблеми вирішує молодь» (за підтримки міської ради Дніпра, 
Молодіжної ради, Української асоціації студентів).

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
За 2018 рік студенти організували та успішно провели:Студентський парламент у дії

Яскраве студентське життя

Нобелівський бал першокурсників

Квест першокурсників Молодіжний Конгрес «Регіональні 
проблеми вирішує молодь» (І етап)

Благодійні концерти та ярмарки

Конкурс «Міс та Містер Університет імені Альфреда Нобеля»

1 225 26ÎÑÍÎÂÍ² ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ Ó 2018 ÐÎÖ²ÎÑÍÎÂÍ² ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ Ó 2018 ÐÎÖ²
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Спортивні змаганняСвяткові студентські вечірки

Турнір з КВК на Кубок ректорa Новорічні свята

Урочистості, присвячені врученню магістерських дипломів

Також студенти брали активну участь у різноманітних заходах молодіжних 
організацій міста та області.

БЕЗОПЛАТНЕ НАВЧАННЯ: СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ
За ініціативи Бориса Холода, президента Університету імені Альфреда Нобеля, 

запроваджено систему грантів та соціальних ініціатив.
Цього року в Університеті на безоплатній основі навчаються 44 студенти.
Найвищий рейтинговий бал та право на безоплатне навчання протягом 

усього терміну навчання (4 роки) отримали 8 першокурсників, з них 2 мають 
найвищий конкурсний бал – 200 балів.

Право на безоплатне навчання протягом 1 року отримали 15 першокурсників, 
які нагороджені золотою або срібною медаллю.

Право на безоплатне навчання протягом першого семестру отримав 21 
першокурсник, які склали ЗНО на 180–190 балів.

Пільги в оплаті за навчання отримали загалом 670 першокурсників, серед 
яких:

– Знижку 15% отримали 212 студентів, які прийшли командами понад 10 осіб з 
18 навчальних закладів.

– Знижку 10% отримали 193 студенти, які прийшли командами від 5 до 9 осіб з 
одного навчального закладу.

– 55 студентів скористалися «родинною» знижкою в оплаті за навчання як 
продовжувачі родинних традицій, – вони вже не перші з родини, хто отримує освіту 
в нашому Університеті.

– 31 студент одночасно навчається на 2 спеціальностях, вони отримали знижку 
25% на весь період паралельного навчання в Університеті.
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Діяльність Центру кар'єри

Понад 30 зустрічей студентів 
з роботодавцями в аудиторіях 
Університету тренінги-
практикуми, майстер-класи, 
бізнес-ігри.

Презентації стажувань.

Екскурсії на підприємства міста 
(«Інтерпайп», «Мушкетер», 
«Приват Банк», «ТОП» та ін.).

Ярмарки вакансій.

Засідання круглого столу, 
зустрічі з представниками 
бізнесу і членами 
Наглядової ради.

Члени Наглядової ради долучалися до роботи весняного та осіннього «Ярмарку 
вакансій-2018», екзаменаційних комісій, до участі в роботі вченої ради та до 
обговорення професійних компетенцій за спеціальностями.

Члени Наглядової ради з великим задоволенням беруть участь у заходах, які 
проводяться в Університеті.

Показником ефективної діяльності Університету є те, що, за даними 
Дніпропетровського обласного центру зайнятості на 1 грудня 2018 року, 
випускників Університету імені Альфреда Нобеля на обліку не перебуває, тобто 
100% випускників Університету працевлаштовані!

ПРАЦЕВЛАШТОВАНІ ВИПУСКНИКИ - 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

За ініціативи голови Наглядової ради – Галагана Олександра Васильовича – 
студенти Університету імені Альфреда Нобеля взяли участь у пілотному проекті 
щодо проходження ними «Бізнес-курсу» на базі КП «Центр підтримки малого та 
середнього бізнесу» при Дніпропетровській обласній раді.
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У 2018 році вдосконалено внутрішню систему забезпечення якості вищої 
освіти Університету:

– на базі стандартів щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти (ESG);

– стандартів діяльності вищої школи Великої Британії;
– Стратегії розвитку Університету імені Альфреда Нобеля на 2016–2030 

роки. 
З метою забезпечення підвищення якості освітніх програм застосовуються 

процедури:
– моніторингу, перегляду та вдосконалення освітніх програм з урахуванням 

вимог стейкхолдерів;
– моніторингу навчального навантаження здобувачів;
– опитування здобувачів щодо якості освітнього процесу, оновлення 

переліку дисциплін вільного вибору.
Запорукою успішного функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості є злагоджена робота усіх структурних підрозділів Університету (рис. 1). 

‘

Рис. 1. Організаційна структура системи внутрішнього 
забезпечення якості в Університеті імені Альфреда Нобеля

З метою реалізації стратегічного завдання щодо підвищення рівня 
задоволеності стейкхолдерів – студентів, персоналу, роботодавців, суспільства, 
державних органів контролю і нагляду за діяльністю Університету та з метою 
забезпечення якості освітньої діяльності проводиться:

1)  департаментом дидактики –  процедура 
регулярного (щосеместрово) оцінювання науково-
педагогічних працівників шляхом анкетування 
«Викладач очима студентів». За результатами оцінки 
складаються рейтинги науково-педагогічних 
працівників, які обговорюються на ректоратах та 
засіданнях кафедр з метою поліпшення якості 
викладання, роботи науково-педагогічних працівників 
у цілому;

2) департаментом маркетингу – вивчення думок 
стейкхолдерів,  а  саме:  рівень задоволеності 
випускників та роботодавців якістю освітніх послуг, які 
надаються Університетом. За результатами вивчення 
формулюються пропозиції, які враховуються при 
перегляді освітніх програм, навчальних планів, доборі 
викладача для викладання конкретної дисципліни 
тощо.

3) секретаріатом Комітету з якості академічних 
стандартів проводяться:

– моніторинг задоволеності освітніми програмами та 
якістю освітніх послуг здобувачів вищої освіти ступеня 
«магістр» (перший рік навчання);

– моніторинг задоволеності освітніми програмами та 
якістю освітніх послуг студентів-випускників бакалав-
рського рівня;

– моніторинг якості організації самостійної роботи 
студента;

– моніторинг задоволеності освітніми програмами та 
якістю освітніх послуг здобувачів вищої освіти ступеня 
«бакалавр» (І–ІІІ курси);

– моніторинг якості організації вибору навчальних 
дисциплін вільного вибору студента;

– моніторинг відповідності організації освітнього 
процесу очікуванням науково-педагогічних праці-
вників;

– моніторинг очікувань стейкхолдерів: абітурієнтів та 
їхніх батьків.

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЗАВЖДИ У ФОКУСІ
З метою реалізації завдання щодо забезпечення дотримання норм 

академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та 
забезпечення дотримання норм академічної доброчесності здобувачами вищої 
освіти внесено зміни до Положення про організацію освітнього процесу: 
встановлено рекомендовані показники оригінальності текстів для кваліфікаційних 
робіт здобувачів вищої освіти та тез доповідей здобувачів, для наукових, 
навчальних, науково-методичних праць (статті, монографії, підручники, навчальні 
посібники, конспекти лекцій та ін.).

В Університеті зі здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними 
працівниками проводиться робота щодо розповсюдження ідеї академічної 
доброчесності та дотримання відповідних норм і правил. Кафедрами 
систематично проводиться діяльність щодо запобігання плагіату та роз'яснення 
здобувачам вищої освіти правил академічної доброчесності. Усі наукові роботи, 
курсові та кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти, а також роботи 
здобувачів у рамках Уельської програми проходять перевірку на плагіат.

З 2018 року почалася робота створеної в Університеті Комісії з питань 
академічної доброчесності. Процедура розгляду Комісією фактів порушення 
академічної доброчесності затверджена вченою радою Університету і внесена до 
Положення про організацію освітнього процесу.

За результатами моніторингів, проведених у 2018 році, 96,2% опитаних 
студентів задоволені якістю освітніх послуг, які надає Університет.

З метою залучення студентів до вдосконалення системи забезпечення якості 
вищої освіти та отримання постійного зворотного зв'язку від отримувачів освітніх 
послуг у 2018 році в Університеті продовжило свою діяльність Студентське 
об'єднання з якості вищої освіти у розширеному та оновленому складі.У роботі 
об'єднання беруть участь здобувачі усіх спеціальностей, актив об'єднання 
складається з представників спеціальностей «Філологія», «Психологія», 
«Політологія», «Міжнародні економічні відносини» та «Маркетинг».

Майже кожного тижня кафедри Університету залучають до освітнього процесу 
представників бізнесу, установ, інституцій, які проводять мотиваційні та навчальні 
лекції, майстер-класи, воркшопи, бренд-батли.

ПРАКТИКИ В АУДИТОРІЇ

Ñåì³íàð «Ïðàâîñâ³äîì³ñòü êîæíîãî – 
çàïîðóêà ñèëüíî¿ òà ñïðîìîæíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Äí³ïðà» çà ó÷àñòþ ãîëîâè òà 
çàñòóïíèêà ãîëîâè ãðîìàäñüêîãî îá'ºäíàííÿ 
«Ñëóæáà çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â Óêðà¿íè» 
Ã.Ô. Ãðèùåíêà òà ².ª. Ëþáàðñüêîãî

Çóñòð³÷ ñòóäåíò³â ñïåö³àëüíîñò³ «Ô³íàíñè, 
áàíê³âñüêà ñïðàâà òà ñòðàõóâàííÿ» ç 

ïðåäñòàâíèêàìè Äí³ïðîâñüêîãî ãîëîâíîãî 
îô³ñó òà ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ 

ÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê» – À.Ð. Ñòàøåâñüêîþ 
òà ñïåö³àë³ñòîì ç ðåêðóòèíãó 

Þ.Ï. Ï³äëåòåé÷óê

Ãîñòüîâà ëåêö³ÿ, îðãàí³çîâàíà êàôåäðîþ 
«²ííîâàö³éíîãî ìåíåäæìåíòó òà 
ì³æíàðîäíî¿ ëîã³ñòèêè», ïðî âèêîðèñòàííÿ 
øòó÷íîãî ³íòåëåêòó â ³íâåñòèö³éíîìó 
ìåíåäæìåíò³ â³ä ïðåäñòàâíèêà ô³íàíñîâîãî 
ñåêòîðà Ã. Ðîìàíîâà

Ãîñòüîâà ëåêö³ÿ, îðãàí³çîâàíà 
êàôåäðîþ ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ 

â³äíîñèí òà åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿, íà 
òåìó «Óñï³øí³ ïåðåãîâîðè ó æèòò³ òà 

á³çíåñ³»
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Університет імені Альфреда Нобеля – 
у зоні особливої уваги лідерів ринку: 
інженірингової компанії «Ноосфера», 
IT-компаній: «Мурка», «EPAM systems» 

На регулярній основі проводяться практичні заняття на виробництві в рамках 
підготовки здобувачів за спеціальностями «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність», «Політологія», «Міжнародні економічні відносини», «Фінанси, 
банківська справа та страхування», «Комп'ютерні науки».

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФКАЦІЇ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Науково-педагогічні працівники постійно підвищують свій професійний 
рівень. Цей показник у цілому по Університету сягає 46% від загальної кількості 
професорсько-викладацького складу. Регулярно 
відбуваються стажування у державних органах 
влади, закладах та організаціях, що за профілем 
своєї діяльності відповідають або є спорідненими 
за змістом відповідній навчальній дисципліні. У 
2018 році таке стажування здійснили 21 науково-
педагогічний працівник.

У 2018 році довгострокове підвищення кваліфікації у вигляді навчання для 
отримання другої вищої освіти пройшли та здобули ступінь магістра 19 науково-
педагогічних працівників:

– за спеціальністю «Філологія» – 15 осіб;
– за спеціальністю «Туризм» – 3 особи;
– за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» – 1 особа.
Продовжують довгострокове підвищення кваліфікації у вигляді навчання 

для отримання другої вищої освіти 6 осіб.
14 науково-педагогічних працівників та співробітників взяли участь у 

програмах академічної мобільності та міжнародних стажуваннях.
З метою інноваційної спрямованості забезпечення 

якості освіти було розширено формат короткострокового 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
Університету, в рамках якого під час занять (леційних, 
практичних тощо) викладачі проводять майстер-класи, 
щоб наочно продемонструвати колегам застосування 
передових методів навчання, які допомагають сформувати 
сучасну людину з інноваційним типом мислення.
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Ïðî ä³ÿëüí³ñòü Óí³âåðñèòåòó ó 2018 ðîö³Ïðåçèäåíòà Óí³âåðñèòåòó
 ³ìåí³ Àëüôðåäà Íîáåëÿ Áîðèñà  Õîëîäà ÇÂ²Ò 

Alfred o b e l
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1993

Відповідно до Стратегії розвитку наукової діяльності Університету імені 
Альфреда Нобеля до 2030 р. у сфері наукової діяльності досягнуто таких 
результатів: 
1.  Міжнародне визнання наукових розробок Університету зростає:

кількість наукових праць у звітному році: 
– опублікованих у зарубіжних  виданнях – 29;
– увійшли до наукометричних баз Scopus, Web of Science – 28;
кількість міжнародних науково-практичних конференцій:
– взяли участь – 166;
– проведено на базі Університету – 9;
кількість міжнародних науково-дослідних проектів, у яких взяли 
участь науково-педагогічні працівники, аспіранти та докторанти 
Університету, – 58.

2. Результати наукових розробок працівників Університету активно 
впроваджуються: загальна кількість охоронних документів (патенти, свідоцтва, 
топографії ІМС) – 18.
3. Кількісні та якісні показники участі викладачів Університету у всеукраїнських 
наукових проектах, конкурсах, програмах зростають:

кількість наукових праць, опублікованих у наукових фахових виданнях 
України, – 134;
кількість всеукраїнських та регіональних науково-практичних конфе-
ренцій – 160;
кількість всеукраїнських наукових конференцій, проведених на базі 
Університету, – 5.

4.  Проведено 14 наукових та 
науково-практичних конфе-
ренцій різного рівня.
5. На баз і  Університету 
відбулося зібрання наукового 
активу Дніпропетровської 
області за темою: «Інтеграція 
України до Європейського 
дослідницького простору». 
У ньому взяли участь прорек-
тори, керівники наукових 

відділів закладів вищої освіти регіону та науково-педагогічні працівники. На 
засіданні голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 
кандидат педагогічних наук, доцент Юрій Петрович Кращенко виступив з 
доповіддю на тему: «Реформування наукової сфери та дорожня карта 
інтеграції України до Європейського дослідницького простору».
6. Перемогу в обласному конкурсі «Кращий 
молодий вчений – 2018», який проводився за 
ініціативи Департаменту освіти і  науки 
Дніпропетровської  обласної  державної 
адміністраці ї  та  Ради молодих вчених 
Дніпропетровської області, здобула Мостова 
Анастасія Дмитрівна, кандидат економічних 
наук, старший викладач Університету імені 
Альфреда Нобеля.
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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 
У СФЕРІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Студентська наукова активність
Загальна кількість публікацій студентів – 1085
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Підсумки видавничої діяльності за 2018 рік
Видавництвом Університету підготовлено до друку і опубліковано: 

2 монографії, 2 підручники, 20 навчальних посібників, 12 тез доповідей, а також 
наукові фахові журнали «Академічний огляд», «Європейський вектор 
економічного розвитку», «Нобелівський вісник», «Вісник Університету імені 
Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», «Вісник Університету імені 
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ОСВІТА ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ!

Діяльність Міжнародної школи бізнесу 

У 2018 році у Міжнародній школі бізнесу IBS проводилося навчання за 
програмами МВА (part-time), MBA in Health care and Hospital Management, MBA 
(module) та англомовними програмами МВА.

Наявність спеціалізованих та англомовних програм позитивно впливає на 
імідж бізнес-школи та сприяє посиленню конкурентоспроможності випускників 
усіх програм.

Усього в 2018 році за програмами Міжнародної школи бізнесу (IBS-ANU) 
пройшли навчання більше 100 осіб.

У лютому 2018 року перші 16 випускників спільної програми WSB-NLI та IBS-
ANU отримали дипломи Вищої Школи бізнесу Національного університету 
Льюїса, а ще 19 слухачів продовжують навчання за цією програмою.

У січні 2018 року проведено майстер-клас з міжнародного бізнесу професора 
Державного університету Нью-Йорка доктора Елі Хрісостома.

Діяльність Центру консалтингу 

Центр консалтингу продовжує готувати фахівців фондового ринку 
(100 слухачів).

130 арбітражних керуючих пройшли навчання та підвищили кваліфікацію у 
Центрі консалтингу.

За підтримки Дніпропетровської обласної держадміністрації розпочато 
навчальний курс лекцій та практичних завдань у галузі операцій з нерухомістю 
(40 слухачів).

ÎÑÂ²ÒÀ ÏÐÎÒßÃÎÌ ÆÈÒÒß!

На сьогодні книжковий фонд бібліотеки Університету складає 217 420 примірників.
Особливості організації роботи бібліотеки Університету:

Автоматизоване обслуговування.
Електронна картотека журнальних наукових статей.
Тематичні книжкові виставки.
Читальна зала обладнана 
комп'ютерами із швидкісним 
Інтернетом.
Науковий (інституційний) 
репозитарій.
Доступ до міжнародної 
бібліотеки – Newin HEDBIB IAU, 
Міжнародна бібліографічна база 
даних з вищої освіти.
Доступ до наукометричних баз.

Бібліотека

ÎÑÍÎÂÍ² ÄÎÑßÃÍÅÍÍß Ó ÑÔÅÐ² ÍÀÓÊÎÂÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
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Проведено міжнародний фестиваль арт-терапії «Арт-практик», в якому взяли 
участь понад 300 представників з усіх регіонів України.

За участю викладачів кафедри педагогіки та психології реалізовано  
спеціалізовані програми:  «Кризова психологія: теорія та практика» і «Психологія 
сім'ї та сімейних відносин», «Сексологічне консультування: теорія та практика» та 
«Психологія сім'ї та сімейних відносин».

Корпоративні навчальні програми – пріоритет 2018 року. У рамках співпраці з 
Державним підприємством «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний 
завод імені О.М. Макарова» 69 слухачів навчалися за програмами з управлінського 
розвитку та отримали відповідні сертифікати.

Університет третього віку на базі 
Університету імені Альфреда Нобеля 

Продовжив свою роботу соціальний проект «Університет третього віку». 
Відбулися заняття з психології сімейних відносин, психологічних основ 

саморозвитку особистості, економічної психології, внутрішніх та зовнішніх 
ресурсів людини, поведінкової економіки та ін. 
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У 2018 році основним напрямом були заходи з впровадження енергозберігаючих 
технологій (шляхом утеплення фасаду, заміни вікон та удосконалення джерел 
освітлення).

Для забезпечення комфортних 
умов праці викладачів та 
співробітників Університету, а 
також ефективного навчання 
студентів виконано поточний 
ремонт в 15 кабінетах та 
аудиторіях  загальною площею 
398 м².
Упорядковано кімнати для 
студентів у гуртожитках.

ПРІОРИТЕТ – ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ!
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У 2018 році на базі Університету імені Альфреда Нобеля було проведено 
масштабні урочисті заходи за участю іноземних почесних гостей.

Òèæäåíü Í³ìå÷÷èíè â Óêðà¿í³ – 
çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî êîíñóëà 
Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà 
Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè Í³ìå÷÷èíè – 
Ïåòåð Øìàëü.

Äåíü Íåçàëåæíîñò³ Ãàíè.

Äåíü Íåçàëåæíîñò³ Ç³ìáàáâå.

Ìàð³ÿ ²îíîâà, çàñòóïíèê Ãîëîâè 
Êîì³òåòó ÂÐ ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ 
³íòåãðàö³¿ . Ìîòèâàö³éíà çóñòð³÷ ³ç 
ñòóäåíòàìè.

Ïðî øëÿõ Óêðà¿íè äî åêîíîì³÷íîãî 
ïðîöâ³òàííÿ.
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Â³êòîð Ãàëàñþê, 
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ 
Ðèìñüêîãî êëóáó, Íàðîäíèé äåïóòàò 
Óêðà¿íè, âèçíàíèé åêîíîì³÷íèé 
åêñïåðò òà ïîë³òèê.

Ïðî øëÿõ Óêðà¿íè äî åêîíîì³÷íîãî 
ïðîöâ³òàííÿ

Ïàâëî ²âàíîâè÷ Ãàéäóöüêèé, 
äèðåêòîð ²íñòèòóòó ñòðàòåã³÷íèõ îö³íîê 
äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
àêàäåì³ê Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ àãðàðíèõ 
íàóê, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè 
Óêðà¿íè

Ïðåçåíòàö³ÿ êíèãè 
"ß çàâæäè ç Óêðà¿íîþ. Ë.Êó÷ìà"
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ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2019 РІК

У сфері освітньої діяльності та внутрішньої системи 
забезпечення якості:

1. Оновлення освітніх програм та освітнього контенту з урахуванням вимог за-
конодавства, потреб та інтересів стейкхолдерів та вимог глобального середовища.    

2. Проходження акредитацій освітньо-професійних програм рівня "Магістр".   
3. Посилення практичної спрямованості підготовки фахівців.
4. Поширення досвіду запровадження дуальних програм.
5. Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників з 

метою якісного супроводження освітнього процесу .

У сфері наукової діяльності:
1. Підвищення рівня виконання науково-дослідних робіт та питомої ваги 

наукових публікацій у виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та/або 
Web of Science.

2. Запровадження нового механізму матеріального заохочення професорсько-
викладацького складу за вагомий внесок у наукову діяльність.

3. Зміщення акценту з кількісних параметрів наукової роботи на якісні 
(насамперед, захист авторських прав та міжнародне визнання).

4. Підвищення рівня патентної діяльності Університету та активізація науково-
педагогічних працівників щодо отримання документів, які засвідчують права на 
інтелектуальну власність.

5. Підвищення рівня залучення студентів до наукової діяльності.
6. Розширення міжнародної наукової співпраці в межах програм мобільності, а 

також у спільних міжнародних наукових проектах у рамках програми ЄС 
«Erasmus+» та інших міжнародних грантових програм.

7. Підготовка періодичних наукових видань Університету до включення до 
міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.

8. Удосконалення освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії 
відповідно до європейських стандартів.

9. Підвищення рівня інноваційної діяльності Університету.
10. Підтримання високого рівня публікаційної активності науково-

педагогічних працівників Університету.

У сфері міжнародної діяльності: 
1. Удосконалення внутрішньої системи координації міжнародної діяльності.
2. Запровадження нових механізмів стимулювання міжнародної діяльності.
3. Пошук перспективних спеціальностей та партнерів для валідації освітніх 

програм Університетом.
4. Розробка моделі взаємодії із закордонними партнерами на горизонтальному 

рівні.
5. Впровадження передових міжнародних систем оцінки якості освітніх послуг.
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