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ВСТУП 

 

Організаційно-управлінська діяльність колективу Університету 

«Україна» у 2014/2015 навчальному році була спрямована на подальше 
зміцнення науково-педагогічного кадрового персоналу, підвищення якості 
освітніх послуг, застосування прогресивних технологій і методик організації 
навчального процесу, розвиток наукових досліджень та міжнародних зв'язків, 
забезпечення стабільного матеріально-технічного та фінансового становища, 
приведення їх у відповідність до вимог світового освітнього простору. 

Значну роботу у реалізації поставлених завдань здійснили колективні 
органи управління університетом. За звітний період було проведено 

конференцію трудового колективу, 6 засідань Вченої ради, 6 виробничих нарад, 

у т.ч. 1 виїзна, 10 ректоратів. З метою оперативного зв'язку з усіма навчально-

виховними підрозділами керівництво університету у цьому році активно 

використовувало таку форму управління, як проведення виробничих нарад, 

засідань примальної комісії у селекторному режимі. За цей час їх проведено – 

17.  

Постійно на засіданнях приймальної комісії, ректорату та Вченої ради 

обговорювалися такі важливі питання як формування та збереження 
контингенту студентів, удосконалення структури та штатного розпису, 

зміцнення навчально-матеріальної бази, розвиток міжнародного 

співробітництва тощо. Ця діяльність носить системний характер і адаптована до 

вимог сьогодення. 
У складі Університету «Україна» у 2014/2015 н. р. діяло 40 навчально-

виховних підрозділів (19 інститутів, 3 філії, 1 факультет та 17 коледжів), в т. ч. 

територіально відокремлених - 32.  

Університет «Україна» має широкий спектр конкурентоспроможних на 
ринку праці спеціальностей, усіма формами навчання охоплює ступеневу 

підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», 

«бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».  

Контингент студентів університету разом з його територіально 

відокремленими структурними підрозділами на 1 грудня 2014 року складав 
16060 студентів (7775 студентів денної форми та 8285 - заочної) з них студентів 
з особливими потребами 782 (5%). В Університеті «Україна» ведеться 
підготовка молодших спеціалістів: на денній формі навчання 2299 студентів, на 
заочній 1131; бакалаврів відповідно, 3872 і 5839; спеціалістів: 646 і 1066, 

магістрів: 917 і 289. 

В Університеті «Україна» навчання та виховання студентів здійснює 
1444 науково-педагогічних працівників, у тому числі з вченими ступенями та 
науковими званнями – 694 (48%) чол., серед яких 131 (9%) доктор наук, 

професор та 563 (39%) кандидати наук, доценти.  

Постійно у ВНЗ приділяється увага підвищенню професійної 
майстерності співробітників. У 2014/2015 навчальному році з числа штатних 

працівників університету захистили дисертації на здобуття наукового ступеня 
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доктора наук 2, кандидата наук - 24 особи. Вчене звання доцента присвоєне 24 

працівникам, професора - 5. З метою сприяння творчим педагогічним пошукам, 

удосконалення фахової майстерності, поширення кращого науково-

методичного досвіду, стимулювання науково-дослідницької та науково-

методичної роботи викладачів університету було проведено конкурси на звання 
«Кращий викладач», «Кращий викладач-науковець», Кращий лектор дисциплін 

природничо-наукової, фундаментальної, гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки»  

Важливим аспектом діяльності університету є міжнародне 
співробітництво, яке сприяє наближенню його освітньої структури до 

європейських стандартів. У цьому нам допомагає співпраця з Шауляйським 

університетом (Литва) та навчальними закладами Польщі, де за програмою 

подвійного диплому навчаються наші студенти. На базі ВНЗ «Академия 
просвещения» (Грузія) створено Тбіліській центр дистанційного навчання 
університету. 

У Міжнародному світовому рейтингу університетів за рівнем Інтернет-
присутності (Вебометрікс) станом на січень 2015 року Університет «Україна» 

посідає: 5645 місце серед 23887 ВНЗ світу, 54 - серед 297 ВНЗ України, 10 - 

серед 59 ВНЗ Києва і 1 місце серед 25 недержавних ВНЗ Києва. 
Упродовж 2014/2015 навчального року рекламно-інформаційна діяльність 

була спрямована на залучення споживачів освітніх послуг Університету 

«Україна». Колектив працював над створенням позитивного іміджу 

університету, відслідковуючи інформаційну присутність його у засобах масової 
інформації, коментарів та відгуків про нього на освітніх Інтернет-порталах зі 
своєчасною реакцією на них – спростування та усунення тощо. Зокрема, на 
сайті Osvita.сom.ua та Parta.com.ua призупинено можливість надання 
коментарів щодо інформації про Університет «Україна» з метою попередження 
поширення негативної інформації та наклепів на університет. 

Постійно здійснювалося оновлення та наповнення офіційного сайту 

Університету «Україна» (vmurol.com.ua) інформаційними, фото- і 
відеоматеріалами, які висвітлювали усі напрями діяльності та найважливіші 
досягнення колективу університету. Посилена увага приділялася зміцненню 

іміджу навчально-виховних підрозділів університету шляхом виготовлення і 
розміщення інформаційних матеріалів на сайтах.  

На офіційних сайтах університету та його навчально-виховних 

підрозділів у відповідності до вимог МОН України висвітлено повну 

інформацію щодо вступної кампанії. Протягом звітного періоду середня 
кількість відвідувань сайту vmurol.com.ua становила 750 на день. Завершено 

створення всеукраїнського сайту Університету «Україна» для абітурієнтів 
(uu.edu.ua), щоденна відвідуваність якого дорівнює 1300. 

Постійно здійснюється підтримка інформаційних сторінок про 

університет на спеціалізованих сайтах для абітурієнтів і студентів та низка 
заходів щодо просування (оптимізації) університетського сайту для пошукових 

систем в мережі Інтернет. Зокрема, протягом звітного періоду було здійснене: 
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- пріоритетне (Vip) розміщення інформації на найпопулярніших 

освітянських сайтах Osvita.ua, а також Jobs.ua та Parta.com.ua; 

- періодичне розміщення банеру та новин щодо курсів доуніверситетської 
підготовки, Дня відкритих дверей тощо на сайті Osvita.com.ua; 

- розміщення загальноуніверситетської банерної та контекстної реклами 

на сайтах Osvita.ua, Jobs.ua та Parta.com.ua; 

- обмін банерами з футбольною асоціацією студентів м. Києва 
(fask.com.ua); 

- виготовлення і розміщення іміджевих статей про університет на 
порталах «ВИЩА ОСВІТА» та «Жінка-УКРАЇНКА», а також на сайтах 

Національної асамблеї інвалідів України (НАІУ) та Спілки громадських 

організацій інвалідів Києва (СГОІК), на сайті журналу «Мистецькі грані»; 

- виготовлення і розміщення рекламних відеороликів на каналі Імідж-

центру в You Tube, де станом на 18 липня 2015 року розміщено 160 відеокліпів. 
Канал Імідж-центру в You Tube має 87 постійних глядачів, що 

підписалися, і більше 56 700 переглядів. Щороку на ньому створювалися 
тематичні плей-листи для абітурієнтів: 2015 року укладено плей-лист із 
17 відеороликів (реклама інститутів/факультету/коледжа; відеозвіти з Днів 
відкритих дверей; ролик-запрошення від учасників студентського 

самоврядування). 
Активно функціонує офіційна група університету «В контакті», де 

анонсуються події студентського самоврядування, ведеться незаангажоване 
обговорення проблем, здійснюється обмін враженнями, досвідом, фото- і 
відеоматеріалами з життя університету тощо. За звітний період в офіційній 

групі були розміщені посилання на іміджеві матеріали про університет зі 
сторонніх ресурсів, а також систематично надавалися консультації абітурієнтам 

і студентам із усіх актуальних питань. Оперативно розміщувалася інформація 
про всі аспекти діяльності університету на сторінці в Facebook. Підписалися на 
її новини 217 респондентів; щотижня з ними знайомилися приблизно 

2000 відвідувачів сторінки. Створено офіційну сторінку університету в мережі 
«Твіттер». 

Подальша рекламно-інформаційна діяльність університету в Інтернеті має 
бути спрямована на підвищення місця офіційного сайту у світовому рейтингу 

ВНЗ Вебометрікс, підвищення ефективності функціонування в Інтернет-
просторі офіційного сайту університету, сайтів його підрозділів, а також сайту 

для абітурієнтів шляхом поширення інформації через банерну та контекстну 

рекламу, соціальні мережі, розміщення інформації про університет на 
освітянських і галузевих ресурсах, у каталогах підприємств і організацій тощо. 

Центральний інформаційний орган – газета Університет «Україна» – за 
звітний період вийшов 6 разів загальним накладом 9 тисяч примірників, 
подаючи інформацію про цікаві події Університету «Україна». 

У спеціалізованих освітянських довідниках було розміщено: 

• кольоровий рекламний блок на обкладинці та чорно-біла інформація, в 
т.ч. про ТВСП, на 5 сторінках у «Довіднику вищих та професійних навчальних 
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закладів України» (накладом 40 тис.) та «Довіднику навчальних закладів Києва 
та Київщини» (накладом 30 тис.).  

• чорно-біла інформація, в т.ч. про ТВСП, на 5 сторінках у «Довіднику 

вищих навчальних закладів України» (накладом 20 тис.); 
• кольоровий рекламний блок на обкладинці та інформація, в т.ч. про 

ТВСП, на сторінку в «Довіднику абітурієнта України» (наклад 30 тис.) 
Постійно розміщується рекламно-іміджевий блок університету та коледжу 

«Освіта» у каталогах «Освіта для кожного» та «Курси Києва» накладом по 10 

тисяч.  

Щомісяця здійснюється публікація рекламного блоку у спеціалізованому 

освітянському журналі «Сучасна освіта».  

Підготовлено інформацію про університет для розміщення на порталі 
Консультаційно-психологічного центру. 

Ефективним інструментом рекламної діяльності та формування іміджу 

університету є проведення зовнішнього незалежного оцінювання на базі 
Університету «Україна». Протягом звітного періоду під час проведення 
кожного іспиту ЗНО на базі університету серед батьків, а після його 

завершення серед абітурієнтів здійснювалася профорієнтаційна робота у формі 
виступів відповідального секретаря Приймальної комісії та керівників 
навчально-виховних підрозділів, консультування, поширення рекламно-

інформаційної продукції, екскурсій по університету. 

У 2014/2015 н. р. базова структура університету взяла участь у 4 

міжнародних освітянських виставках, серед яких: форум-презентація 
«Інноватика в сучасній освіті», «Сучасні заклади освіти», «Освіта та кар’єра». У 

офіційних каталогах цих виставок була розміщена інформація про університет. 
У результаті участі університет нагороджено медалями і дипломами. 

Представники університету взяли участь більше ніж у 30 ярмарках професій та 
вакансій, що проводяться районними центрами зайнятості Київської області. 
Від Ірпінського центру зайнятості Університетом «Україна» було отримано 

подяку за активну участь у профорієнтаційній роботі серед учнівської молоді. 
Планується подальша робота відповідно до графіку профорієнтаційних заходів, 
що проводитимуться в осінній та весняний період центрами зайнятості. 

До участі в обговоренні науково-практичного семінару на тему 

«Волонтерська діяльність студентських організацій: стан та перспективи», який 

проводила Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і 
змісту освіти» МОН України в рамках Шостого Міжнародного форума-
презентації «Інноватика в сучасній освіті», була запрошена начальник відділу 

виховної роботи Дика В.А.  

Окремий блок форуму був присвячений нагородженню переможців 
конкурсу з тематичних номінацій. У номінації «Упровадження інновацій у 

роботу з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами» Університет 
«Україна» удостоєний Почесного звання «Лауреат конкурсу» І ступеня. На 
конкурс були подані відповідні матеріали, підготовлені радником президента з 
питань інклюзії Кольченко К.О. Крім того, університет був нагороджений 

дипломом за активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної 
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освіти, а Президент – за особистий творчий внесок і плідну організаторську 

діяльність з інноваційного розвитку національної освіти. 

У рамках участі у Шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 

– 2015» Університет «Україна» отримав диплом за творчу працю в підвищенні 
якості національної освіти, а також сертифікат, що засвідчує якість наукових 

публікацій. Президента університету нагороджено почесною грамотою за 
вагомий особистий внесок і плідну організацію діяльності у модернізації та 
оновленні освітньої галузі. 

У рамках участі у Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та 
кар’єра – День студента 2014» Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна» був нагороджений срібною медаллю у номінації «Розвиток 

студентського самоврядування у вищому навчальному закладі». А за участь у 

Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра 2015» (16-18 квітня 
2015 р.) отримав сертифікат за активну роботу на цьому заході. 

З метою популяризації, а також ознайомлення з умовами прийому та 
навчання за програмою «Твій шанс», що дає можливість отримати два дипломи 

– європейського та українського зразків: 
• подано відповідну рекламну інформацію на сайтах Osvita.ua та 

Osvita.сom.ua, а також Jobs.ua та Parta.com.ua; 

• розміщено статтю у п’ятничному номері періодичної газети «Сільські 
вісті» (від 12.09.2014 р.); 

• з 28 жовтня по 17 листопада 2014 р. розміщено наліпки розміром 30,5 х 

15,2 см біля дверей у кінці половини вагонів на всіх лініях Київського 

метрополітену; 

• інформація стосовно весняного набору, в т. ч. в аспірантуру, 

транслювалася на електронних табло 88 маршруток, що курсують різними 

маршрутами м. Києва. 
Здійснюється обслуговування 4 дорожніх знаків із логотипом 

університету, де вказано напрям руху транспорту до місця розташування 
університетського містечка. 

У базовій структурі на курсах доуніверситетської підготовки навчалося 
66 слухачів, із яких 34 одинадцятикласники подали заяву про вступ до 

Університету «Україна», 21 дев’ятикласник подав заяву про вступ до Коледжу 

«Освіта». 

Для забезпечення рекламно-інформаційної та профорієнтаційної роботи 

було виготовлено 9 тисяч загальноуніверситетських буклетів; 156 294 шт. 
флаєрів 57 найменувань. Для підтримання іміджу було виготовлено по 2000 

грамот, подяк, сертифікатів, свідоцтв стипендіата, 4000 дипломів. Також було 

виготовлено: фірмові настінні календарі на 2015 р. (500 шт.), ручки (8 000 тис.), 
блокноти (4 000 тис.) та візитівки для співробітників університету. Для 
проведення університетських заходів відділом виховної роботи розроблено і 
виготовлено достатню кількість різноманітної сувенірної продукції, оголошень, 
плакатів, запрошень. 

З метою оформлення внутрішніх приміщень університету оновлено 

іміджеві стенди інститутів і факультету. Оновлено 6 стендів Приймальної 
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комісії в навчальному корпусі університету по вул. Львівська, 23. В 

університетському містечку оновлено 2 двосторонніх вуличних стенди для 
оголошень. 

У більшості територіально відокремлених структурних підрозділів 
університету здійснюється планова діяльність стосовно регулярного та 
ефективного висвітлення їхніх здобутків у ЗМІ. Рекламна діяльність мережі 
ТВСП університету забезпечувалась інформаційними матеріалами та 
іміджевою продукцією, здійснювалось централізоване розміщення реклами про 

ТВСП у національних ЗМІ і в освітянських довідниках, а також здобутки 

університету презентувалися на регіональних виставках. 

 

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

 

У 2014/2015 навчальному році освітня діяльність Університету 

здійснювалася відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії 
АЕ № 636816 від 19.06.2015 (наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415л). 

Загальний ліцензований обсяг згідно з чинною ліцензією становить 18086 осіб 

(9622 − денна форма навчання, 8464 – заочна форма навчання). Безпосередньо 

по базовій структурі ліцензований обсяг становить 5536 осіб (2797 − денна 
форма навчання, 2739 – заочна). Освітня діяльність Університету проводиться 
за 46 напрямами підготовки та спеціальностями різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів.  
Відповідно до чинної ліцензії у складі університету діє 6 інститутів, 1 

факультет і 1 коледж базової структури та 32 територіально відокремлені 
структурні підрозділи.  

Проводилась значна робота по акредитації та ліцензуванню 

спеціальностей у навчально-виховних підрозідлах університету. Зокрема, 
Миколаївським міжрегіональним інститутом ліцензовано діяльність з 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців за 2 

напрямами підготовки: 6.030504 «Економіка підприємництва», 6.030505 

«Управління персоналом та економіка праці».  

Проліцензовано діяльність з надання професійної освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до кваліфікованих робітників: 

−  базова структура: 2 професії − «Адміністратор» та «Контролер-

касир»; 

− Вінницький коледже: 4 професії − «Водій автотранспортних засобів 
(категорія «В»), «Соціальний робітник», «Перекладач жестової мови», 

«Оператор комп’ютерного набору»; 

− Полтавський коледже: 1 професію − «Соціальний робітник».  

Збільшено ліцензований обсяг з таких спеціальностей: 

− 5.05170101 «Виробництво харчової продукції» − для Коледжу 

«Освіта»; 

− 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)» − для Миколаївського 

міжрегіонального інституту розвитку людини. 
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Університетом у 2014/2015 навчальному році акредитовано 11 напрямів 
підготовки, спеціальностей за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:  

для базової структури: 

− «бакалавр» − 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»; 

− «спеціаліст» − 7.03030101 «Журналістика (за видами)», 7.05150105 

«Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань»; 

− «магістр» − 8.04010202 «Мікробіологія»; 

для Коледжу «Освіта»: 

− «молодший спеціаліст» − 5.03050702 «Комерційна діяльність», 

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», 5.05170101 

«Виробництво харчової продукції», 5.14010301 «Туристичне обслуговування», 

5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», 5.03030301 «Видавнича 
справа та редагування», 5.13010101 «Соціальна робота».  

Відповідно до п. 17 Положення про акредитацію вищих навчальних 

закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 
2001 р. № 978 «Про затвердження положення про акредитацію вищих 

навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 

професійних училищах», продовжено на строк дії сертифікатів про 

акредитацію підготовки магістрів строк дії ліцензії та сертифікатів про 

акредитацію підготовки фахівців з таких спеціальностей:  

− 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»;  

− 7.02020701 «Дизайн (за видами)»;  

− 7.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»; 

− 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі»; 

− 7.05010301 «Програмне забезпечення систем»; 

− 7.05130104 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних 

матеріалів»; 

− 7.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство». 

У територіально відокремлених структурних підрозділах 

акредитовано 19 напрямів підготовки, спеціальностей за такими освітньо-

кваліфікаційними рівнями:  

− «молодший спеціаліст» − 5.02020701 «Дизайн» (для Тернопільського 

коледжу), 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» (для 
Дніпропетровської філії); 

− «бакалавр» − 6.010203 «Здоров’я людини», 6.030508 «Фінанси і 
кредит», 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» (для 
Луцького інституту розвитку людини), 6.030102 «Психологія», 6.130102 

«Соціальна робота» (для Рівненського інституту), 6.030508 «Фінанси і кредит», 

6.030601 «Менеджмент» (для Миколаївського міжрегіонального інституту 

розвитку людини), 6.030401 «Правознавство» (для Полтавського інституту 

економіки і права); 
− «спеціаліст» − 7.01020302 «Фізична реабілітація» (для Луцького 

інституту розвитку людини), 7.03010201 «Психологія», 7.03010201 
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«Психологія» (перепідготовка), 7.13010201 «Соціальна робота», 7.13010201 

«Соціальна робота» (перепідготовка) (для Рівненського інституту); 

− «магістр» − 8.02010501 «Документознавство та інформаційна 
діяльність» (для Луцького інституту розвитку людини), 8.03050801 «Фінанси і 
кредит» (за спеціалізованими програмами), 8.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) (для 
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини).  

Збільшені ліцензовані обсяги заочної форми у базовій структурі на 7 

спеціальностях, у тому числі на 2 спеціальностях коледжу «Освіта», на 38 

спеціальностях у ТВСП (згідно підпункту 4 пункту 17 в редакції Постанови КМ 

№507 від 27.05.14 діє з 17.10.2014р. 

У зв’язку зі зміною кон’юнктури ринку праці та зниженням попиту не 
було підготовлено та не подано на акредитаційну експертизу справи з 
акредитації таких напрямів підготовки, спеціальностей: 7.02010501 

«Документознавство та інформаційна діяльність» (для Вінницького соціально-

економічного інституту); 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності», 7.13010201 «Соціальна робота», 7.13010201 «Соціальна робота» 

(перепідготовка) (для Житомирського економіко-гуманітарного інституту); 

6.020303 «Філологія (Переклад)», 6.030510 «Товарознавство і торговельне 
підприємство», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

(для Карпатського інституту підприємництва); 7.02010501 «Документознавство 

та інформаційна діяльність» (для Луцького інституту розвитку людини); 

5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» (для Придніпровського 

гуманітарно-економічного коледжу (м. Нікополь)). Отже, ліцензія з надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти, пов’язана з підготовкою фахівців за 
вказаними вище напрямами підготовки, спеціальностями, втратила чинність. 

Відповідно до нового порядку реєстрації справ у ЄДЕБО університетом 

підготовлено та подано до Міністерства освіти і науки України справи з 

акредитації таких напрямів підготовки, спеціальностей:  

− 7.03050901 «Облік і аудит» (для базової структури); 

− 7.03010201 «Психологія», 7.03010201 «Психологія» (перепідготовка), 
7.13010201 «Соціальна робота», 7.13010201 «Соціальна робота» 

(перепідготовка) (для Вінницького соціально-економічного інституту); 

− 6.130102 «Соціальна робота», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та 
мережі» (для Горлівського регіонального інституту); 

− 6.030509 «Облік і аудит», 7.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)», 7.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» 

(перепідготовка), 7.13010201 «Соціальна робота», 7.13010201 «Соціальна 
робота» (перепідготовка) (для Карпатського інституту підприємництва); 

− 6.130102 «Соціальна робота», 8.01020302 «Фізична реабілітація» (для 

Луцького інституту розвитку людини); 

− 6.010203 «Здоров’я людини», 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.130102 

«Соціальна робота», 7.01020302, 8.01020302 «Фізична реабілітація», 
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7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 

7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» 

(перепідготовка), 7.13010201, 8.13010201 «Соціальна робота» (для 

Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій); 

− 6.010203 «Здоров’я людини», 8.01020302 «Фізична реабілітація» (для 

Миколаївського міжрегіонального інституту); 

− 6.030401 «Правознавство», 7.03010201 «Психологія» (для 

Хмельницького інституту соціальних технологій).  

Відповідно до пункту 6 статті 21 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII ліцензії, які були чинними 

на день набуття чинності вказаного Закону та мали обмежений термін дії, є 
безстроковими. У зв’язку з цим та згідно з листом Міністерства освіти і науки 

України від 24.07.2015 № 1/9-355, після затвердження форми і змісту ліцензії 
спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, університетом буде 
подано відповідну заяву до органу ліцензування для переоформлення ліцензії. 
На поточний момент до Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

завантажено витяги з протоколів Акредитаційної комісії, засвідчені підписом 

директора Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з 
питань якості освіти» та скріплені печаткою цієї установи. 

У минулому році прийом студентів до університету проводився у базовій 

структурі (м. Києві) та його територіально відокремлених структурних 

підрозділах. Всього до Університету «Україна» на I курс освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» було зараховано 1072 студентів, що 

становить 14,3% від ліцензованого обсягу. З них на денну форму навчання - 540 

осіб. 

У базовій структурі на денну форму навчання ОКР «бакалавр» було 

зараховано 186 студентів (у 2013 році - 213 студентів, у 2012 році – 238, у 2011 

році – 102 особи), що становить 14,5% ліцензованого обсягу. На заочну – 

відповідно: 230; 22%. 

У ТВСП на денну форму навчання ОКР «бакалавр» було зараховано 354 

студенти, що становить 11,6 % від ліцензованого обсягу; на заочну – 

відповідно: 294, 13,9 %. 

У базовій структурі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста було зараховано 401 студент (22,3%), магістра – 380 студентів 
(62,6%). У ТВСП - відповідно: 698 студентів (28,5 %); 616 студентів (67%). 

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст у 

базовій структурі було зараховано на основі базової загальної середньої освіти 

на денну форму навчання було зараховано 133 студенти, на основі повної 
загальної середньої освіти – 75 та диплому кваліфікованого робітника – 128 

студент, на заочну – 251 студент. 
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліста у 

ТВСП було зараховано на денну форму навчання було зараховано – 451 

студент, на заочну форму навчання – 490 студентів. 
Значну роботу щодо виконання ліцензованого обсягу на 1 курс денної 

форми навчання ОКР «бакалавр» з окремих спеціальностей здійснено в 
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Інституті філології та масових комунікацій (журналістика – 56 % виконання 
ліцензійного обсягу) та Факультеті біомедичних технологій (біологія – 56%). 

Територіально відокремлених структурних підрозділів: 
- Новокаховський гуманітарний інститут (психологія - 68%); 

- Полтавський інститут економіки і права ( правознавство – 60%); 

на денну форму навчання ОКР «молодший спеціаліст» 1 курс з окремих 

спеціальностей здійснили навчальні підрозділи базової структури: 

туристичне обслуговування (на основі базової загальної середньої освіти) 

– 100%; 

виробництво харчової продукції (на основі диплому кваліфікованого 

робітника) – 100% 

Територіально відокремлених структурних підрозділів: 
Миколаївський коледж: організація виробництва – 100%, фінанси і 

кредит – 98,67%; 

на денну форму навчання ОКР «магістр» з окремих спеціальностей 

здійснили навчальні підрозділи базової структури: 

Інститут соціальних технологій (психологія 96,67%, соціальна робота -

100% (подвійні дипломи спільно з Шауляйським університетом); 

Інститут комп’ютерних технологій (програмне забезпечення систем – 

100%); 

Інженерно-технологічний інститут (хімічна технологія тугоплавких 

 неметалевих і силікатних матеріалів – 100%) 

Територіально відокремлених структурних підрозділів: 
Луцький інститут розвитку людини (фізична реабілітація та 

документознавство та інформаційна діяльність – 100%) 

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій (екологія та 
охорона навколишнього середовища – 100%) 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини (корекційна 
освіта,фізична реабілітація,економічна кібернетика,маркетиг -100%); 

Новокаховський гуманітарний університет (психологія – 100%); 

Полтавський інститут  економіки та і права (переклад – 100%); 

Загальна кількість слухачів відділення доуніверситетської підготовки у 

базовій структурі за 2014/2015 н. р.склала 55 слухачів, серед них: 34 слухачі на 
базі 11 класу; 21 слухач на базі 9 класу; 18 дітей з інвалідністю. 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА. 

 

Організація навчального процесу, як структурованої системи заходів, 
спрямованих на реалізацію змісту освіти за певними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, здійснюється у відповідності з Законом України «Про вищу освіту», 

постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, стандартами 

вищої освіти. На виконання зазначених документів розроблені навчальні плани 

за спеціальностями та робочі навчальні плани. При підготовці цих документів 
головна увага була спрямована на фундаменталізацію і спеціалізацію навчання, 
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розширення і поглиблення зв’язку профілюючих навчальних дисциплін з 
різноманітними галузями суспільних,природничих і технічних наук, без 
опанування досягнень яких неможливий сучасний фахівець. 

Постійно проводилась робота щодо удосконалення навчальних планів з 
метою більш повного додержання вимог освітньо-кваліфікаційних 

характеристик та освітньо-кваліфікаційних програм кожної зі спеціальностей, 

ефективного використання навчального часу, впровадження новітніх освітніх 

технологій. 

При розробленні навчальних планів усіх спеціальностей, зокрема 
варіативної їх складової, модернізація здійснювалася у відповідності з рішення 
колегії Міністерства освіти і науки, результатами широкого громадського 

обговорення питань гуманірної підготовки у вищій школі та з метою організації 
вивчення дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки за 
вільним вибором студента. 

З метою імплементації основних положень Закону України «Про вищу 

освіту» Вчена рада університету затвердила: 
• Положення про організацію освітнього процесу у Відкритому 

міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (протокол ВР № 6 від 

26 грудня 2014 р.); 

• Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії у Відкртому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна» (протокол ВР № 1 від 27 лютого 2015 р.); 

• Положеня про систему забезпечення якості підготовки здобувачів 
вищої осівти Відкритго міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» (протокол ВР № 2 від 24 квітня 2015р.). 

Відповідно до затверджених положень організація навчального процесу в 
університеті спрямована не лише на забезпчення здобуття студентами 

необхідних професійних компетентностей, а й формування особистості, яка 
впевнено може претендувати на місце в соціально-економічній системі 
держави: в науці, виробництві, підприємництві, а також на створення 
студентом своєї інтелектуальної власності на основі поєднання навчального 

процесу з практикою. Зміст навчання в університеті формується на основі 
освітньо-кваліфікаційних характеристик та визначається освітньо-

професійними програмами, навчальними планами, індивідуальними 

навчальними планами студентів, програмами навчальних дисциплін і різних 

видів практик. 

Інтенсифікація освітнього процесу є провідним завданням сьогодення, 
яке вирішується за умов використання новітніх досягнень в освіті, досвіду 

європейських країн та вимог часу. Саме тому значна увага професорсько-

викладацького колективу спрямована на неперервне запровадження новітніх 

освітніх моделей, побудованих на основі використання інноваційних 

технологій. 

Переважними стають сучасні активні форми проведення аудиторних 

занять та органзації самостійної та практичної підготовки.Серед них: відео-

лекції, on-line консультування, використаня дискусійного стилю спілкування 
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викладача в аудиторії через постійний взаємний обмін інформацією з 
студентами; орієнтація на залучення власного досвіду студентів для 
конкретизації теоретичних положень дисципліни; розгляд теоретичних засад 

дисциплін з допомогою кейсового методу або через виконання 
демонстраційних завдань; поєдннання теорії і практики та забезпечення 
безперервності опанування дисциплінами навчальгного плану; контактний 

формат занять, що забезпечує постійний зв’язок викладачів зі студентами. 

До недоліків в організації навчального процесу слід віднести:  

- затримку в розробці нових умов ліцензування спеціальностей; 

- несвоєчасне внесення змін в порядок замовлення і виготовлення 
документів про вищу освіту; 

- відсутність централізовано розроблених стандартів підготовки за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший бакалавр»; 

- моральну застарілість комп’ютерної техніки, особливо для ІТ 

спеціальностей та потреб реалізації проекту відео-лекцій. 

Для оптимізації навчального процесу в новому навчальному році 
необхідно реалізувати наступні заходи:  

- уніфікація соціально-гуманітарної частини навчальних планів 
підготовки фахівців; 

- укрупнення навчальних дисциплін за принципом модульного 

об’єднання; 
- удосконалення змісту спеціалізацій, враховуючи потреби регіонального 

ринку праці; 
- обговорення та затвердження принципів формування педагогічного 

навантаження; 
- здійснення внутрішнього контролю якості підготовки фахівців 

(поточний, підсумковий контроль, комплексні контрольні роботи, випускна 
атестація); 

- постійний моніторинг навчально-методичного забезпечення дисциплін, 

зокрема розміщеного на освітній платформі «MOODLE». 

Впровадження цих заходів є запорукою зростання ефективності 
організації навчального процесу. 

Інновації, які впроваджуються у навчальний процес університету 

спрямовані на реалізацію головної мети освітнього процесу – поліпшення 
якості освіти й обумовлюються систематичністю, плановістю, 

фундаментальністю, стратегічною доцільністю та глибиною аналізу їх 

результативності. У свою чергу покращення якості продукту завжди 

призводить до збільшення попиту на товар чи послугу. І тому, збільшення 
контингенту студентів це функція, яка в першу чергу залежить від показника 
якості освітніх послуг. 

В усіх навчальних структурних підрозділах університету цій важливій 

проблемі приділяється серйозна увага.  
Визначається це в першу чергу у структурних елементах освітніх систем: 

в змісті освіти й виховання, у формах, у методах, у прийомах, у технологіях 
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навчання, в засобах навчання, в системі діагностики, в контролі, в оцінці 
результатів та ін.  

Відбуваються зміни і в особистісному становленні суб’єктів освіти: в 
галузі розвитку певних здібностей студентів, підготовки та вдосконаленні 
майстерності викладачів, у сфері розвитку їх знань, умінь, навичок, способів 
діяльності, компетентності та ін.  

В усіх навчально-виховних підрозділах університету успішно 

застосовують інноваційні технології. Наприклад, у Вінницькому інституті 
викладачі використовують у навчанні ділові ігри, case-study, професійні 
портфоліо,бізнес-симуляцію.  

У Білоцерківському інституті крім названих технологій застосовують 
імітаційні вправи, ігрове проектування, діалогові технології.  

Корисним є й досвід миколаївців у проведенні творчих майстерень, 
аукціонів, круглих столів, а використання у системі навчання «майстер-класів» 

із залученням висококваліфікованих фахівців з великим практичним досвідом 

роботи у певній галузі показав, що це дозволяє студентам долучити до 

теоретичних знань професійні навички. Викладачі Миколаївського 

міжрегіонального інституту для оптимізації дослідницьких робіт 
використовують модель спільної діяльності з сільськими й районними радами 

щодо участі студентів у вирішенні конкретних проблемних питань за 
замовленням рад. 

У Хмельницькому інституті соціальних технологій успішними є такі 
технології, як брейн-ринги, наукові семінари, проблемні заняття, технології 
ситуаційного навчання. 

У Тернопольському коледжі на заняттях із дисциплін циклу професійно-

практичної підготовки викладачами застосовуються інтерактивні технології 
кооперативно-пошукового навчання (робота в парах, малих групах, «акваріум», 

ротаційні трійки) та колективно-групового навчання («мікрофон», «мозковий 

штурм»). 

Успішність інноваційного процесу відбувається також за рахунок змін 

функціональних можливостей учасників навчального процесу. Створення 
оновленого освітнього середовища з використанням віртуального 

інформаційного простору платформи MOODLE й відповідно до цього 

створення нових педагогічних засобів, проектів, технологій тощо, все це 
забезпечує систему сучасного дистанційного навчання в університеті. 

Наша система дистанційного навчанняна платформі MOODLE містить 
понад 1500 курсів, серед них 114 курсів сертифіковані, понад 260 курсів буде 
подано на сертифікацію у цьому навчальному році. 

В системі дистанційного навчання університету 2538 зареєстрованих 

користувачів, середня кількість відвідувачів протягом місяця становить 61 

тисячу, за рік 732 тисячі, що вдвічі більше показників минулого навчального 

року. 

Робота з розробки якісного електронного контенту значно покращилась у 

2014/2015 році, про це свідчать не стільки кількісні показники наявності курсів 
на платформі ДН, скільки кількість відвідувачів курсів. 
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За річною статистикою найактивнішими курсами були (розташування 
відповідно до рейтингу від першого місця до 10, вказані назви курсів та 
викладачі, які їх розробили, в дужках кількість активних відвідувачів): 

1. Модуль HTML, Веденєєва О.А., ІКТ(16000) 

2. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів,  Любенко 

В.О.,ІСТ (13000) 

3. Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка, Дідовець Є.В., ІТІ 
(12800) 

4. Історія економіки та економічної думки, Кондрат О.Б., ІЕМ (11200) 

5. Макроекономіка, Крамська О.О., ІЕМ,(11100) 

6. Макетування та верстка, Лисенко В.М., ІФМК (11000) 

7. Історія зарубіжної літератури, Головченко Н.І., ІФМК (10100) 

8. Професійна етика, Ломачинська І.М., ІФМК (9900) 

9. Архівознавство, Ткаченко О.О., ІФМК (9700) 

10. Адміністративне процесуальне право, Фаст О.О., ІПСВ (9300) 

Всі курси, які увійшли до 50 найактивніших отримали сертифікати якості. 
Необхідно відмітити, що у це число увійшли курси не тільки викладачів базової 
структури, але й Миколаївського, Білоцерківського та Вінницького інститутів.  

Ще один важливий елемент інноваційних технологій це створення та 
трансляція відеоматеріалів, відеозанять, відеолекцій. Протягом другого 

семестру в університеті проходив пілотний проект трансляції відеолекцій. 

Трансляція лекцій з 15 дисциплін була організована в усіх навчально-виховних 

підрозділах університету. Пілотний проект в цілому пройшов успішно. Однак 

для подальшого використання такої форми проведення занять було проведено 

аналіз основних недоліків, проблем як технічного так і методичного характеру. 

На підставі цього розроблено план заходів щодо проведення відеолекцій у 

2015/2016 навчальному році.  
Можливості проведення відеозанять у цьому навчальному році будуть 

значно розширені за рахунок використання платформи MIRCAST 

EDUCATION. 

Крім того, необхідно відмітити позитивний досвід роботи на платформі 
MOODLE та проведення відеолекцій Мелітопольського та Полтавського 

інститутів, які активно використовують сучасні можливості інформаційних 

технологій та проводять відеолекції для студентів заочної форми навчання. У 

Мелітопольському інституті у 2014/2015 н.р.дистанційні форми навчання були 

апробовані на групі учнів Запорізької області Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. А. 

М. Темника. Тим самим використано відому в світі «прив’язку» школярів до 

власних Інтернет-ресурсів. Для учнів це можливість безкоштовно пограти у 

найсучасніші і найпопулярніші відеоігри, скачати музику, відео тощо. А для 
ВНЗ – можливість розмістити рекламні матеріали, інформаційні повідомлення. 
Досвід викладачів із Мелітополя, які організували онлайн підтримку учнів 
школи з дисциплін, що входять у перелік ЗНО, та які планують перезарахувати 

при вступі до інституту, є надзвичайно перспективним. 

Тому можна говорити про радикальні та революційні інновації, які 
відбуваються в освітній системі університету, які при незмінному курсі на їх 



 16 

реалізацію обов’язково призведуть до досягнення основних цілей - покращення 
якості та збільшення контингенту студентів. 

Інтеграція у світовий та європейський освітній простір, приєднання до 

Болонського процесу висуває в ряд актуальних завдань сучасної освіти 

постійне оновлення змісту освіти, пошук, створення та застосування 
найефективніших сучасних форм і методів навчання для забезпечення високої 
якості знань студентів. Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) з 
одного боку дає змогу максимально демократизувати та індивідуалізувати 

навчальний процес, а з іншого – зобов’язує студента якісно засвоювати зміст 
вищої освіти й тим самим створити підгрунття для визнання результатів 
навчання різними навчальними закладами та країнами. 

В університеті всі навчальні плани спеціальностей адаптовані до вимог 
ECTS. Обсяг навчального матеріалу з кожної дисципліни визначається в 
європейських кредитах, кількість яких у навчальному плані підготовки 

бакалавра становить 240, спеціаліста і магістра – 60. У відомості та залікові 
книжки заноситься підсумкова оцінка за національною шкалою та за шкалою 

ECTS. 

Реєстрація оцінки знань базується на системі кредитів, це дає змогу 

кількісно (число кредитів) охарактеризуватии академічний курс так, щоб 

закінчений академічний рік для студентів визначався сумою кредитів (60), що в 
свою чергу технічно уможливлює академічну мобільність студентів.  

Реалізація програм «Подвійних дипломів» з Шяуляйським Університетом 

(Литва), Університетом «Вістула», Університетом міжнародних відносин та 
Американістики, Гуманітарно-теологічною вищою школою, Зеленогурським 

Університетом (Польща) – приклад втіленння в освітянську практику 

Університетом «Україна» принципів Болонської конвенції щодо безбар’єрності 
академічної міжнародної мобільності вітчизняних студентів. 

Серед позитивних результатів переходу до кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу (КМСОНП) за всіма формами навчання та 
спеціальностями слід зазначити, що: 

- запровадження модульності вивчення навчальних дисциплін стимулює 
систематичну самостійну роботу студентів. Необхідність вивчення кожного 

навчального модуля, яке завершується відповідною оцінкою в балах, зобов’язує 
студента працювати не «від сесії до сесії», а систематично, протягом усього 

навчального семестру; 

- із запровадженням у рамках КМСОНП індивідуальних занять із 
студентами стає реальним індивідуальний підхід у навчанні студентів, що 

дозволяє виявити і вчасно ліквідувати прогалини в знаннях кожного студента, 
розвивати їх здібності й таланти що безперечно, сприяє якості підготовки 

фахівців; 
- варіативна частина навчальних планів, які формуються як за вибором 

ВНЗ, так і за вибором студентів, дозволяє враховувати як потреби замовників 
роботодавців щодо підготовки спеціалістів з вищою освітою, так і 
індивідуальні інтереси студентів. 
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Система оцінювання знань, умінь та навичок стимулює студента до 

постійного саморозвитку та систематичної освіти впродовж життя. 
Міжнародна співпраця не тільки з Європейськими країнами збагачує 

арсенал освітян університету. Так, Вінницький соціально-економічний інститут  
долучився до програми академічних обмінів Fulbright, завдяки якому професор 

Лаял Кауфман (Канзас, США) ділився досвідом та викладав українським 

студентам; участь у грантових проектах дозволила вінницьким викладачам 

безкоштовно підвищити кваліфікацію в вищих навчальних закладах Грузії, 
Вірменії, Польщі та Ізраїлю. 

Викладачі Інституту Соціальних технологій завдяки інтеграційним 

процесам базової структури здійснили в 2015 році перший випуск 35 студентів 

спільної магістерської програми – студії «Соціальна робота», які отримали 

українські дипломи та дипломи європейського зразка. 
Навчальний процес забезпечували за узгодженою навчальною програмою 

провідні викладачі Шяуляйського університету та Університету «Україна». 

Магістерські дослідження проводились за актуальними темами на матеріалах 

соціального захисту та забезпечення в Литві та Україні. Набуті знання 
випускники використають для розбудови соціальної сфери в наших країнах. 

Таким чином, Інтеграція української освіти в Європейський та світовий 

простір стала нагальною перспективою як на державному, університетському, 

так і на кафедральному рівнях. 

Відповідно до Положення «Про систему забезпечення якості підготовки 

здобувачів вищої освіти Відкритим міжнародним університетом розвитку 

людини «Україна» контроль – одна з основних функцій внутрішнього аудиту та 
управління, спрямована на оцінку інформації про стан освітнього процесу та 
забезпечення його результативності. 

Контроль є поточним та підсумковим регулятором освітнього процесу: 

своєчасним, ретельним, об’єктивним та неформальним. Завдяки здійсненому 

впродовж навчального року контролю були вирішені такі важливі завдання: 
• вчасне виявлення відхилень фактичних результатів навчання від 

запланованих; 

• з’ясування причин розходження мети та результатів навчання; 
• визначення змісту регулюючої діяльності щодо зведення до мінімуму 

наявних відхилень. 
Вагома складова в системі контролю – це контроль за рівнем викладання. 

У всіх навчально-виховних підрозділах університету проводився контроль за 
рівнем викладання та підготовки студентів у формах: 

• проведення комплексних контрольних робіт; 
• атестація (поточна, підсумкова, випускова); 
• проведення відкритих занять; 
• контроль методичного забезпечення навчального процесу; 

• контрольні відвідування керівництвом навчально-виховного підрозділу; 

• взаємовідвідування навчальних занять викладачами; 
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• заслуховування результатів контролюючих заходів на засіданнях 

кафедр, циклових комісій факультетів, інститутів, виробничих нарадах, 

ректоратах. 

Результати проведення системи контрольних заходів у всіх навчально-

виховних підрозділах університету свідчать про те, що підготовка випускників 
університету здійснюється на відповідному рівні.  

Водночас є необхідність запровадження інноваційних технологій. 

Рішення цих завдань слід здійснювати через: 
- перехід від педагогічного традиціоналізму до нових форм і методів 

навчання, орієнтованих на формування творчої особистості, яка вміє 
поєднувати в різних варіантах теоритичні знання, наукові здобутки з 
вирішенням питань, які виникають на практиці; 

- підвищення творчої активності студентів під час аудиторних занять 
шляхом упровадження ділових і рольових ігор, ігрового проектування, 
кейсових методик, імітаційно-ситуаційних завдань; 

- посилення мотивації студентів до самостійної роботи з метою 

поглиблення знань і здобуття вмінь і навичок; 

- забезпечення наскрізної комп’ютеризації освітнього процесу та 
створення комп’ютерних (інформаційних) систем його підтримки; 

- інтенсифікацію освітнього процесу з метою скорочення аудиторних 

занять з участю викладача при наданні повного обсягу знань і підвищенні 
якості навчання; 

- розробку інтерактивних комплексів навчально-методичного 

забезпечення дисципліни, реалізацію проекту «Відео-лекцій». 

Контроль залишкових знань проводився після складання підсумкового 

контролю з дисципліни на початку наступного семестру.  

Відкриті заняття проводились згідно з графіками кафедр, а результати 

обговорювалися з метою мультиплікації активних моделей навчання на 
засіданнях методичних рад, семінарах. Так, цікавий досвід Вінницького 

соціально-економічного інституту, де кожен викладач протягом року провів 
відкрите заняття, а загалом було відвідано з метою різних форм контролю 101 

заняття, і результати показали належний науково-методичний, професійний 

рівень викладання; Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку 

людини та Рівненського інституту щодо організації підвищення фахового рівня 
викладачів шляхом взаємозбагачення педагогічними знахідками завдяки роботі 
«Школи педагогічної майстерності».  

Відповідно до положення «Про наскрізну практичну підготовку студентів 
Університету «Україна» передбачено такі види практик: навчально-ознайомча, 
технологічна, виробнича, педагогічна, переддипломна. 

Практична підготовка студентів університету у 2014/2015 н.р. 

здійснювалась відповідно до навчальних планів, у яких передбачено 

проведенння лабораторних занять в спеціалізованих і відповідно технічно 

обладнаних лабораторіях та набування студентами професійних навичок і вмінь 
під час практик на підприємствах в установах, організаціях реального сектору 

економіки. У кожному навчально-виховному підрозділі університету 
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функціонують профільні лабораторії або укладено угоди про спільне 
користування високотехнологічно обладнаними науково-дослідницькими 

лабораторіями.  

Так, медико-реабілітаційний центр інституту соціальних технологій 

забезпечує опанування студентами різних методів і засобів фізичної 
реабілітації, оволодіння психодіагностичними методиками. Студенти, 

використовуючи електронну методологічну діагностичну базу, виконують 
емпіричні частини курсових,  дипломних робіт. 

Окремим напрямком у Мелітопольському інституті екології та 
соціальних технологій  є дослідження сучасного стану екології, генетичного 

різноманіття, видоутворення та еволюції хребетних тварин наземних та водних 

екосистем, зокрема земноводних і птахів. Для цього обладнано лабораторію 

хімії та геохімії довкілля, лабораторію вимірювання параметрів навколишнього 

природного середовища, кабінет загальної екології, кабінет загальної біології. 
У Білоцерківському інституті економіки та управління з метою 

удоскналення навчального процесу, посилення його практичного спрямування 
обладнані 3 спеціалізовані класи: лабораторія для тренінгів, що має необхідне 
технічне оснащення (магнітофон, відеомагнітофон, телевізор, відеокамеру); для 
проведення рольового моделювання з певних напрямків професійної діяльності 
(«Банк-Клієнт», «Громадська приймальня», «Зал судових засідань», «Служба 
довіри», «Телефонне консультування» тощо); лабораторія охорони праці та 
безпеки житєдіяльності; відповідним чином обладнаний клас для проведення 
занять з машинопису. 

У Хмельницькому інституті соціальних технологій підписано угоду про 

використання лабораторій обласного центру криміналістичних експертиз. 
Створена спеціалізована лабораторія для роботи з слабкозорими 

студентами та студентами з вадами слуху. Удосконалюється технічне 
забезпечення лабораторій, спецілізованих кабінетів та СННВП. 

Студенти в лабораторіях інституту комп’ютерних технологій та 
інженерно-технологічного інституту (електротехніки та електроніки, 

комп’ютерних систем, фізики та екперементальних досліджень, робототехніки, 

спеціалізовані хімічні, харчових технологій; творчі майстерні дизайну) завдяки 

співпраці з Microsoft, академією Cisco, НТУУ «КПІ», Київським індустріальним 

коледжом, установами НАН України; Науково-дослідного інституту 

будівельних матеріалів мають можливість користуватися найновішими 

програмними продуктами, методиками, обладнанням. 

Здобувачі вищої освіти в Миколаївському міжрегіональному інституті 
розвитку людини працюють у віртуальних лабораторіях «Технологія 
харчування», «Готельно-ресторанний бізнес», «Організація обслуговування в 
готелях та туристичних комплексах», «Маркетинг», «1 С Підприємство» тощо. 

В лабораторіях ведуться не тільки заняття студентів, а і в рамках практичної 
підготовки удосконалюються професійні навички. 

У ході практик студенти мають змогу скласти загальну характеристику 

установи практики, напрямків роботи відділів, вивчити функціональні 
обов’язки та кваліфікаційні вимоги до працівників, взяти активну участь в 
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заходах, які проводяться службами у період проходження практики, отримати 

навички проведенння безпосередньої фахової роботи, зібрати необхідний 

матеріал для написання курсової роботи, провести дослідження для написання 
дипломної (магістерської) роботи. 

Випускові кафедри університету щорічно оновлюють договори з 
суб’єктами-роботодавцями щодо проходження практичної підготовки студентів 
на базах практик; залучають до викладання окремих модулів дисциплін 

професіоналів-практиків; створюють філії інженерних кафедр на профільних 

виробництвах та науково-дослідних інститутах; залучають до роботи в 
екзаменаційних комісіях висококваліфікованих фахівців-практиків. 

Особлива увага в цій співпраці приділяється працевлаштуванню 

випускників. З цією метою навчально-виховні підрозділи координують дії з 
місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості щодо моніторингу 

наявних вакансій та потреб ринку праці; інформуюють випускників і студентів 
про можливості працевлаштування відповідно фахової підготовки; 

підтримуюють зв’язок з випускниками, які вже добилися певного рівня 
кар’єрного зростання і можуть виступати як роботодавці.  

Результатом співпраці є показник працевлаштування випускників, який в 
Інституті економіки та менеджменту складає 100%, Інституті комп’ютерних 

технологій - 84%, Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку 

людини - 79,3%, Вінницькому соціально-економічному інституті - 77,8%, 

Луцькому інституті та Кіровоградському інститутах - 52%.  

Такий діапазон трудовлаштованих випускників ставить завдання перед 

навчально-виховними підрозділами – спрямувати фахову підготовку на потреби 

замовників-роботодавців, використовуючи весь різноманітний арсенал зв’язків 
з реальною економікою. 

Проведений навчально-виховними підрозділами самоаналіз показав, що 

результати навчання відповідають нормативним вимогам абсолютних та 
якісних показників успішності студентів, а саме: кількість студентів, які вчасно 

і результативно склали сесію у 2014/2015 н. р.по університету становить 90,9 %, 

у минулому навчальному році - 90,9 %; в тому числі, в базовій структурі – 

відповідно: 92,8 %; у минулому навчальному році - 92,7%; в ТВСП - 90,2 %; у 

минулому навчальному році 90,2 %. 

- Відсоток студентів, які вчасно і на «відмінно» та «добре» склали сесію у 

2014/2015 н.р. по університету становить 62,5%, а у минулому році - 58,4%, в 
тому числі у базовій стуктурі – відповідно: 64,2 % ; а у минулому році - 59,1 %; 

ТВСП – 61,9 %, а у минулому році 58,1%. 

Академічна заборгованість студентів денної форми становить 7,6 %, у 

минулому навчальному році - 6,1 %; заочної форми - відповідно: 10,5 %; у 

минулому навчальному році - 12,8 %. 

У кожному навчально-виховному підрозділі створені групи аналізу 

успішності студентів. Основна їх функція своєчасно організувати ліквідацію 

академічної заборгованості.  
У Новокаховському гуманітарному інституті запобігають виникненню 

академічної заборгованості, впровадивши обов’язкові експрес-заміри рівня 
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засвоєння матеріалу після кожної вивченої теми. Такий екпрес-контроль на 
кожному занятті сприяє закріпленню пройденного матеріалу і є умовою 

допуску до підсумкової семестрової атестації, що дозволило підняти кількість 
вчасно склавших сесію студентів денної форми навчання до 95,7 %, а 
отримавших високі оцінки - 72,1 %, в тому числі відмінників – 19,6 %. 

У Луцькому інституті ровитку людини організували роботу 

екзаменаційних комісій за профільним спрямуванням для прийняття іспитів в 
канікулярний період з метою забезпечення умов для входженння студентів в 
новий навчальний рік без академічної заборгованості. 

Саме створення умов для ліквідації академічної заборгованості для 
багатьох навчально-виховних підрозділів допомагає добитись сталості 
контингенту, зростання мотивації студентів до результативності навчання 
протягом семестру та до здобуття фахових компетенцій. 

Відповідно до «Положенння про порядок створення та організацію 

роботи Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному університеті 
розвитку людини «Україна» (рішення Вченої ради № 2 від 27.02.2015р.) було 

здійснено випускову атестацію студентів в повному обсязі і вчасно видано 

документи про вищу освіту. 

Всього випущено 6228 фахівців, серед них 555 (8,9 %) захистились на 
«відмінно», отримавши диплом з відзнакою. 

Зокрема, за денною і заочною формами навчання випущено: 

ОКР «бакалавр» - 3472 (55,8%), «спеціаліст» - 1173 (18,8%), «магістр» - 

449 (7,2%) фахівців. 
У коледжах за ОКР «молодший спеціаліст» випустили - 1134 (18,2%) 

осіб. 
 

м. Київ 
 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Денна Заочна  

Диплом 

звичайного 

зразка 

Диплом з 
відзнакою 

Диплом 

звичайного 

зразка 

Диплом з 
відзнакою 

Всього 

молодший спеціаліст 227 21 263 17 528 

бакалавр 432 77 862 44 1415 

спеціаліст 213 38 378 49 678 

магістр 147 51 44 12 254 

Всього 2875 

ТВСП 

 

Освітньо-

кваліфікаційний  

рівень 

Денна Заочна  

 

Всього 
Диплом 

звичайного 

зразка 

Диплом з 
відзнакою 

Диплом 

звичайного 

зразка 

Диплом з 
відзнакою 

молодший спеціаліст 321 18 259 8 606 

бакалавр 811 75 1118 53 2057 

спеціаліст 204 19 239 33 495 

магістр 121 32 34 8 195 

Всього 3353 

Всього: 6228 
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В процесі організації випускової атестації втілено вимогу закону України 

«Про вищу освіту» щодо безпосереднього залучення роботодавців до 

навчального процесу. Так, в інституті філології та масових комунікацій 

тематика дипломних робіт спеціальностей «переклад», «журналістика», 

«видавнича справа та редагування», «технологія розробки та виготовлення  
паковань» розроблена з урахуванням наукової професійної компетенції 
запропонованованої роботодавцями з баз переддипломних практик: ВАТ 

«Поліграфкнига», телеканал «Новий», «112», газета «День», Видавничий дім 

«Інвал-стар», Генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних 

представництв, Міжнародний благодійний фонд «Відродження», ТОВ «Преса 
України». Тому рекомендації та пропозиції дослідників-випускників мають 
прикладний аспект, а кращі з них довідки про впровадження пропозицій та 
рекомендацій в діяльність реальних підприємств, установ, організацій. 

Голови Екзаменаційних комісій з захисту дипломних робіт з підкреслили, 

що студенти показали відповідний, рівень професійних знань та умінь, 
здатність логічно мислити, аргументовано відстоювати пропозиції та 
рекомендації щодо вдосконалення досліджуваної діяльності. Кращі студенти-

магістранти рішенням Екзаменаційних комісій отримали рекомендації для 
вступу в аспірантуру. 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Науково-методичне забезпечення навчального процесу в Університеті 
«Україна» протягом 2014/2015 н. р. здійснювалося відповідно до плану та 
нормативних вимог галузі.  

Основними колегіальними органами управління науково-методичною 

роботою університету є Науково-методична рада (далі - НМР) та Науково-

методичні об’єднання (далі – НМО). До централізованої організаційно-

методичної роботи залучено 232 працівники навчально-виховних підрозділів 
(69 - члени НМР, 163 - члени НМО). 

Впродовж навчального року було проведено 4 чергових засідання НМР та 
2 позачергових, на яких було розглянуто питання уніфікації навчальних планів, 
визначення основних напрямів та оцінка результатів методичної роботи в 
умовах імплементації положень та вимог нового закону України «Про вищу 

освіту». 

Одним з важливих напрямків роботи НМР, який націлений на 
підвищення якості освіти є організація методичного супроводу впровадження 
дистанційної форми навчання. 

На засіданнях НМР були розглянуті наступні проблеми: 

- використання інформаційно-комп’ютерних технологій в навчальному 

процесі, планування та організація методичної роботи; 

- розвиток дистанційних методів навчання і контролю знань, створення 
єдиного інформаційного середовища університету; 



 23 

- необхідність вдосконалення та впровадження інновацій в підготовку 

здобувачів вищої освіти університету; 

- вивчення та розповсюдження досвіду кафедр і викладачів університету з 
використанням інформаційно-комп’ютерних технологій в навчальному процесі. 

У звітному періоді на засіданнях НМР було узгоджено та в подальшому 

затверджено рішенням Вченої ради Університету наступні положення: 
• Положення про організацію освітнього процесу у Відкритому 

міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (протокол НМР № 2 

від 24 грудня 2014 р. та протокол ВР № 6 від 26 грудня 2014 р.); 

• Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна» (протокол НМР № 3 від 4 лютого 2015 р. та протокол ВР 

№ 1 від 27 лютого 2015 р.); 

• Положення про систему забезпечення якості підготовки здобувачів 
вищої освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» (протокол НМР № 4 від 26 березня 2015 р. та протокол ВР № 2 від 24 

квітня 2015 р.). 

Всі питання, які виносилися на обговорення, завершувалися виробленням 

рекомендацій для керівників навчально-виховних підрозділів, голів НМО, 

завідувачів кафедр та доводилися до зацікавлених осіб. Слід зазначити, що 

рекомендації НМР позитивно сприйняті і виконувалися посадовими особами 

університету. 

Впродовж звітного періоду була проведена робота щодо моніторингу 

виконання плану видання навчально-методичної літератури ВДК Університету 

«Україна», результати якої неодноразово заслуховувались на засіданнях НМР. 

Звіт про діяльність НМР університету розглянуто на останньому засіданні 
ради, результати роботи членів НМР за 2014/2015 навчальний рік схвалені. 

В планах роботи НМР на наступний навчальний рік передбачено 

розробка заходів щодо вдосконалення методичної роботи в контексті інтеграції 
до європейського освітнього простору. 

В умовах впровадження в дію нового закону України «Про вищу освіту» 

у 2014/2015 навчальному році перед науково-методичними об’єднаннями (далі 
– НМО) була поставлена задача щодо розробки нових освітньо-професійних 

програм підготовки здобувачів вищої освіти за відповідними спеціальностями. 

Результатом виконання цього завдання стало 96 затверджених ОПП з усіх 

спеціальностей, за якими навчаються здобувачі вищої освіти в університеті.  
Робота НМО у 2014/2015 навчальному році відбувалась за затвердженими 

планами. Були проведені засідання об’єднань, в тому числі і в режимі 
селекторних нарад, що дозволяло більш оперативно вирішувати нагальні 
питання. 

Визначальним аспектом роботи НМО є створення сучасної бази для 
підготовки конкурентоздатних фахівців, розвиток інноваційних технологій, 

залучення до навчального процесу професіоналів–практиків, які можуть 
поділитись власним практичним досвідом у реалізації нових підходів, методів 
та технологій навчання, таких як тренінги, майстер-класи, ділові ігри та ін. Цим 
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досвідом ділились на лекціях та семінарах Школи молодого викладача, 
слухачами якої є більше 100 молодих співробітників університету.  

Однією зі складових якісної підготовки фахівців є забезпечення студентів 
необхідною навчально-методичною літературою. 

Протягом звітного періоду в університеті продовжувалась розробка та 
друк авторських наукових монографій, підручників та навчальних посібників, 
передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни навчальних 

планів, методичні рекомендації до вивчення дисциплін, інструктивно-

методичні матеріали до виконання індивідуальних семестрових завдань для 
самостійної роботи з навчальних дисциплін, конспекти лекцій викладачів, у 

тому числі на електронних носіях, відеолекції тощо.  

На засіданнях Науково-методичної ради Університету було розглянуто та 
схвалено до друку 22 найменування навчально-методичної літератури.  

Відповідно до проекту Концепції розвитку освіти на період 2015-

2025 років на засіданнях науково-методичних об’єднань були розглянуті 
питання модернізації змісту програм навчальних дисциплін з акцентом на 
практико-орієнтоване навчання. Особлива увага надавалась впровадженню 

технологій дослідницької діяльності, розвитку креативного мислення і 
обов’язково проблемно-орієнтоване навчання. За рішенням НМО для 
вдосконалення програм підготовки здобувачів вищої освіти було 

рекомендовано виділити більше годин на методи імітаційного моделювання, 
«круглого столу», презентації проектів, які інтегрують зміст декількох фахових 

дисциплін професійного спрямування та спрямовані на формування вмінь 
студентів адекватно реагувати, ухвалювати рішення щодо проблемних 

ситуацій. Ці рекомендації було враховано під час розробки нових освітньо-

професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти. 

Враховуючи вимоги імплементації закону України «Про вищу освіту», 

робочою групою та НМР були вироблені вимоги, яких слід дотримуватись при 

розробці ОПП, а також були вироблені вимоги і до навчальних та робочих 

навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік: 

- кількість годин аудиторних занять (денна форма навчання) для 
здобувачів ступеня бакалавра повинна становити від 33% до 50% загального 

обсягу годин відведених на вивчення дисципліни; 

- планувати на кожну екзаменаційну сесію не більше п’яти екзаменів з 
обов’язкових дисциплін; 

- передбачити складання таких навчальних планів, де перші 4-5 

семестрів є спільними для всіх напрямів підготовки споріднених галузей знань; 
- тижневе аудиторне навантаження визначити для ОКР молодший 

спеціаліст не більше 26 годин; бакалавр: 1 курс - не більше 26 годин, 2 курс - не 
більше 25 годин, 3-4 курс - не більше 24 годин; спеціаліст, магістр - не більше 
18 годин; 

- для теоретичних курсів 2/3 аудиторних годин планувати на лекційні 
заняття;  

- для практичних курсів 1/2 аудиторних годин на лекційні заняття. 
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Таким чином, уніфіковано підходи до створення навчальних проблем та 
планів. 

Заплановані програмою підготовки здобувачів вищої освіти результати 

навчання значною мірою формувались за рахунок опанування навчальних 

дисциплін загальнонаукової та фундаментальної підготовки, базових 

професійно-орієнтованих дисциплін інших напрямів і спеціальностей. 

Кадровий потенціал Університету дозволив, завдяки взаємній участі інститутів 
та факультетів у навчальному процесі, забезпечити на високому фаховому рівні 
викладання усіх без винятку навчальних дисциплін і сформувати необхідну 

методичну підтримку. Для реалізації цієї спроможності, а також з урахуванням 

специфічних потреб викладання за напрямами і спеціальностями, проводилося 
погодження навчальних програм і робочих навчальних програм з відповідними 

випускаючими кафедрами або науково-методичними об’єднаннями. 

Для покращення методичного забезпечення освітнього процесу протягом 

звітного періоду проводилось постійне оновлення всіх електронних курсів. 
Крім того, для методичного забезпечення навчання іноземних студентів 
науково-методичними об’єднаннями університету було розроблено та 
розміщено на сайті Інтернет-супроводу навчального процесу російськомовні 
версії електронних курсів, що викладаються на 1 та 2 курсах напрямку 

підготовки «правознавство». 

У 2014/2015 навчальному році проводились заходи для стимулювання 
підвищення рівня методичного забезпечення. Наприклад, було проведено 

щорічні конкурси: 

• Конкурс підручників, навчальних посібників, монографій і конспектів 
лекцій; 

• Конкурс на звання кращого викладача університету «Україна»; 

• Конкурс на визначення кращого лектора дистанційного навчання. 
В цілому науково-методичне забезпечення навчального процесу за звітній 

період розвивалось в напрямку імплементації вимог закону «Про вищу освіту» і 
досягло очікуваних результатів, але задачі, пов’язані з навчально-методичними 

розробками щодо підготовки за ОКР «молодший бакалавр» ще залишились на 
старті в умовах відсутності професійних рекомендацій від НМК та МОН 

України. 

Перед науково-методичними об’єднаннями на 2015/2016 навчальний рік 

поставлена задача подальшого вдосконалення методичного забезпечення 
освітнього процесу. Вона буде вирішуватись через наступне: 

- аналіз інноваційних технологій і методів навчання студентів та 
розробка методик щодо їх впровадження; 

- розробка рекомендацій щодо вдосконалення організації методики 

самостійної та індивідуальної роботи студентів. 
Приоритетними завданнями діяльності бібліотеки були формування 

іміджу бібліотеки як інформаційної установи, упровадження проектних рішень, 
розвиток асортименту інформаційно - бібліотечних і сервісних послуг. У 

зв’язку з цим, першим напрямом роботи була організація обслуговування 

користувачів. Протягом року бібліотечну установу відвідали 9573 рази. У 
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бібліотеці базової структури до використання інформаційних ресурсів 
залучений 4594 читачів, з них  3304 студентів університету, 585 студентів 
коледжу. Користувачам видано 9597 прим. документів. Масові заходи 

бібліотеки відвідали 465 учасників. 
До послуг читачів у бібліотеці функціонували 4 профільні бібліотеки, 

читальна зала, зала з електронних технологій, кабінет індивідуальної 
підготовки. Бібліотечний звітний рік визначився наступними подіями. Створена 
бібліотека для студентів із дизайну у навчальному корпусі кафедри. 

Сформована  «Бібліотека сімейного читання». Виокремлено «Фонд наукових 

праць ВНЗ». Залучені до бібліотеки раритетні книги. Вперше надавався доступ  

до використання ліцензійних бази даних європейськими мовами. Розроблено і 
апробовано проект «Інформаційно-комунікаційне середовище бібліотеки», де 
визначена стратегія розвитку діяльності установи. Налагоджена співпраця з 
Центром інклюзивних технологій навчання щодо подальшого розвитку медіа 
теки для студентів з інвалідністю. 

Бібліотека зайняла свою нішу у благодійній справі. Доброчинність 
колективу здійснювалась на засадах законності, гуманності, спільності 
інтересів у бібліотечній сфері. Протягом року були зібрані та відправлені книги 

(500 прим.) для бібліотеки звільненого на Донеччині м. Слов’янська. 
Оформлена партія навчальних книг понад 1000 примірників до Наукової 
бібліотеки Донецького національного університету у м. Вінниця.  

Традиційно велась робота з підбору комплектів літератури з навчальних 

дисциплін. Для студентів університету  та коледжу «Освіта» було завчасно 

підготовлено видано 710  комплектів підручників.  

Важливим компонентом  обслуговування була соціо-культурна робота. 

Всі заходи було здійснено у безпосередньому контакті з відповідними 

кафедрами університету.  

З метою патріотичного виховання студентів була влаштована 
презентація книги «Свічка на вітрі» заслуженого журналіста України члена 
Національної Спілки письменників України Олександра Горобця. Виступи 

запрошених гостей, обговорення книги, обмін думками на злобу дня України 

викликали небайдужість присутніх заходу. Заслуженим інтересом користувався 
Фестиваль книжкових виставок «Україна моя: рідна і незнайома» (143 док.). 

Біля виставок заслухані коментовані огляди, здійснені фото - і автограф-сесії. У 

презентації узяли участь 137 осіб . 

З метою поглибленого вивчення української літератури бібліотека разом 

із кафедрою української мови і літератури та східних мов провели літературні 
читання. Наприклад, організували сковородинівські читання, до яких  

оформлена тематична виставка “Г.Сковорода як дзеркало України” і 
проведений бібліографічний огляд “Г.С.Сковорода – філософ, теолог, поет, 
педагог, співак”. З аналізом творчості першого філософа України виступила 
завідувач кафедри, к. ф. н., доцент О.В. Коломієць. Студенти читали поезії, 
афоризми, цитати із байок, фрагменти філософських трактатів Григорія 
Савовича Сковороди. 
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До 201 - ї річниці від Дня народження Т. Г. Шевченка у читальній залі 
бібліотеки відбулися шевченківські читання за темою «Кобзар від минулого 

до сьогодення». Оформлена виставка-етюд «Не вмирає душа наша, не вмирає 
воля» та проведений бібліографічний огляд «І голос твій нам душі окриляє». 

Особливий резонанс отримав виступ доцента Т. В. Белімової за темою: 

"Пісенний вимір поетичного світу Тараса Шевченка". До участі в читаннях 

долучилися студенти університету, які декламували вірші поета українською, 

азербайджанською, польською, турецькою і японською мовами. 

У рамках роботи бібліоклубу «Світоч» відбулася творча зустріч з 
краєзнавцем Валерієм Лисенком «Від Михайлівської площі до Сакральної». 

Відвідали фотовиставку «Дерев’яна сакральна архітектура Лівобережної 
України» з архіву С.А. Таранушенка. Позитивні емоції викликали подорож до 

дендрологічного парку «Олександрія» і паломництво до Свято-Покровської 
церкви у с. Пархомівка Володарського району. (організатор поїздки 

П.І.Юхименко). Заходи клубу формують культурний світогляд учасників.  
Інтелектуальному розвитку студентів допомагала виставкова робота 

бібліотеки. Експозиції літератури постійно оформлялись до визначних та 
літературних, наукових дат, а також на допомогу професійному спрямуванню 

студентів.  
Усього за 2014/2015 н. р. було організовано та проведено: 

масових заходів – 5; заходів клубу «Світоч» – 5; тематичних виставок – 

18; виставок «Нові надходження» – 26; виставок-переглядів – 4; фестивалі 
книжкових виставок – 1; коментованих і бібліографічних оглядів – 11 ;   

Другим напрямом роботи було довідково-бібліографічне 

обслуговування та інформаційне обслуговування. 

У цій площині проведена значна робота. На запит читачів виконувались 
усні фактографічні довідки і е-довідки, індивідуальні та групові консультації. 
Посилена видавнича діяльність бібліотеки, з цією метою розроблений 

бюлетень «Нові надходження» (1748 док., усі галузі знань), укладались 
інформаційні списки: «Нові надходження студентам кафедри «Менеджмент 
туризму», «Нові надходження студентам кафедри соціальних технологій», 

науково-допоміжний список «Бібліографія наукових публікацій професора 
В.П. Шичкіна», рекомендаційний список «Фізична реабілітація» студентам 

кафедри «Здоров’я людини і фізичне виховання» (159 док.), рекомендаційний 

анотований список літератури «Невідомі сторінки історії України» (58 док.), 

бібліографічний покажчик до книги Президента Університету «Україна» 

П.М. Таланчука «Дикун». Разом із викладачами оформлені віртуальні 
виставки «Наукова діяльність доктора  філософських наук І.М. Ломачинської», 

«Наукова діяльність кандидата педагогічних наук Н.І. Головченко». Укладені 
Плани читань за темами «Свою Україну любіть», «Україна – козацька 
держава», «Золоті рядки публіцистики» викликали зацікавленість, тому були 

поширені серед керівників ТВСП на Вченій раді.  
Важливою складовою є факультатив «Основи бібліотечно-

бібліографічних знань». За програмою факультативу вивчались 
багатоаспектні можливості електронного каталогу, проводились тренінги щодо 
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використання ліцензійних  баз даних: «ЦУЛ», «РУНЕБ», «Повпред ЗМІ», 

«ІВІС», «ЛИГА-Закон». Проводились засідання факультативу для студентів 
кафедри «Документознавство та інформаційна діяльність» за темами: 

«Бібліотека університету, її інформаційний потенціал», «Бази даних 

бібліотеки», «Довідково-бібліографічне обслуговування». 

Для студентів напряму  «Соціальна робота», які навчаються за програмою 

« 45+», були проведені заняття факультативу «Фонди бібліотеки університету», 

«Сервісні послуги бібліотеки». 

Академічній спільноті запропонована Презентація платформи EBSCO-

host, яка відбулась на засіданні Вченої ради, а потім була проведена для різних 

категорій читачів. Спікером презентацій був директор Асоціації «Інформатіо-

Консорціум» О.В.Васильєв, який демонстрував світові бази даних. Вперше 
бібліотекам ТВСП був наданий тестовий доступ до ліцензійних інформаційних 

продуктів, як результат роботи – 1884 переглянутих і скачаних користувачами 

документів. від відомих міжнародних постачальників. 
День інформації «Нові надходження» був запропонований викладачам 

кафедри «Менеджмент туризму». День спеціаліста «Перспективи галузі 
туризму» вмістив знайомство з виставкою-переглядом «Туризм – галузь 
вражень» і бібліографічний огляд «Подорож, яка відкриває світ» був 
проведений для груп коледжу і університету напряму «туристичне 
обслуговування».  

Другий рік влаштовується Декада інформування для студентства 
Інституту комп’ютерних технологій. У рамках декади проведений комплекс 
заходів: бесіди, тренінги, консультації, знайомство з виставкою-переглядом 

«Комп’ютерні технології у вищій освіті». 

Тиждень фахівця з реабілітації, підготовлений на замовлення кафедри 

«Здоров’я людини та фізичного виховання», об’єднав низку заходів: 
знайомство з виставкою-переглядом за темою «Фізична культура». Експозиція 
вмістила п’ять книжкових виставок: «Фізичне виховання», «Спорт», «Фізична 
реабілітація»,  «Фізична рекреація», «Здоров’я людини»  

(175 прим. док.) Для викладачів кафедри влаштований День інформації 

«Алгоритми здорового життя», проведений огляд «Фондова колекція з фізичної 
реабілітації».  Для студентства протягом тижня проводились Дні спеціаліста, 

які включали екскурсію бібліотекою, знайомство з фондом і тренінги.  

Всього за 2014/2015 н. р. проведено: презентацій платформи EBSCO-

host – 3; днів інформації – 2; днів спеціаліста – 3; групових тренінгів – 13; 

групових та індивідуальних консультацій – 72; віртуальних виставок – 2; 

екскурсій бібліотекою – 8; 

– укладено: інформаційно бібліографічних списків – 7; бюлетень – 1; 

планів читань – 3; визначення індексів  УДК – 70 , у т.ч. е –довідок – 14.  

Третім напрямом роботи є формування фондів та організація 

довідково-пошукового апарату.  

В бібліотеці багатогалузевий фонд науково-технічного і суспільно-

політичного спрямування. 
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Фонд бібліотечних ресурсів базової структури на 1 липня 2015р. 

становить 227330 прим. документів. За цільовим призначенням: навчально-

методичних 206422 прим., (90,82%), наукових 12506 прим. (5,5%),  літературно-

художніх 2168 прим. (0,95%), періодичних видань 6193 (2,73%). 

Протягом 2014/2015н.р. до бібліотеки надійшло 2464 прим. документів. 
Придбано за кошти університету 1031 прим. на 71980 грн., отримано із 

видавничо-друкарського комплексу університету 304 прим. документів. 
Безкоштовні надходження літератури склали 1129 прим. документів на 

загальну суму 44575 грн. 

Дисертаційний фонд неопублікованих документів налічує 857 прим. 

документів. Фонд праць викладачів університету добирає 1000 назв навчальної 
і навчально-методичної літератури. 

Важливим напрямом роботи є навчально-методичне забезпечення 
навчального процесу. До цієї діяльності залучено випускаючі кафедри, які 
замовляють фахові видання. Загальноосвітні підручники рівня ОКР «молодший 

спеціаліст» і рівня ОКР «бакалавр» укомплектовані 1:1, «спеціаліст» та 
«магістр» 1:2. Фонд бібліотеки систематично комплектується науковою 

літературою з урахуванням потреб студентів і аспірантів. 
Налагоджено активний обмін навчальною літературою із освітянськими і 

академічними бібліотеками. У звітному році вилучено 12096 прим. документів. 
Продовжилось створення власної бази «Електронний каталог», який налічує 
206612 описів, 11861 назв і передбачає багатоаспектний пошук. 

Четвертим напрямом роботи бібліотеки була науково-методична 

робота.  

Для персоналу бібліотеки третій рік діє «Школа професійної 
майстерності». У рамках Школи здійснювалась науково-методична підтримка 
співробітників з правил складання опису стародруків і електронних книг. 
Розвиваються наукові контакти із провідними бібліотечними установами. 

Керівник бібліотеки бере участь у заходах Української бібліотечної асоціації, 
міжнародних конференціях. На Вченій раді був зроблений глибокий аналіз 
роботи за темою: «Про роботу бібліотеки базової структури та територіально 

відокремлених підрозділів Університету «Україна». Зростають бібліотечні 
фонди і щороку покращується навчально-методичне засідання у Вінницькому 

соціально-економічному інституті, Новокаховському гуманітарному інституті, 
Полтавському інституті економіки і права. Поповнюється науковими 

виданнями викладачів бібліотека Хмельницького інституту соціальних 

технологій. Покращена ситуація з новими надходженнями у бібліотеці 
Дубенської філії. Однак не на належному рівні перебуває навчально-методичне 
забезпечення у Васильківському коледжі, Тернопільському коледжах. 

На високому рівні був проведений науково-практичний семінар-тренінг 
«Стратегія розвитку бібліотек на сучасному етапі», організований бібліотекою 

базової структури, для представників бібліотек ТВСП. У пленарному засіданні 
семінару, і у проведенні тренінгу і майстер-класу взяли участь 
висококваліфіковані спеціалісти з  Національних і Наукових бібліотек. З метою 

обміну бібліотечним досвідом у книгозбірні Білоцерківського Інституту 
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економіки та управління відбувся круглий стіл на тему: «Електронні і 
традиційні ресурси – як комунікаційна модель освітянських бібліотек» за 
участю колег із бібліотеки базової структури. В бібліотеці - філії є певні 
позитивні результати з організації роботи, а саме з обслуговування 
користувачів і цільового комплектування та збереження бібліотечних фондів. 
Бібліотека має давні і сталі стосунки з книгообміну із Національною 

парламентською бібліотекою України. 

У важкій ситуації опинилась бібліотека Луцького Інституту розвитку 

людини, тому немалі зусилля були покладені для поновлення фонду цієї 
установи. На початку 2015 р. із обмінного фонду університетської бібліотеки у 

філію було передано 7000 прим. навчальної літератури.  

Таким чином, колективом бібліотеки проведена значна робота з 
окреслених напрямів діяльності, з надання якісних послуг і інформаційного 

забезпечення навчального контингенту. Зважаючи на те, що книгозбірня 
університету швидко модернізується, проте є проблеми з оперативним 

обслуговуванням бібліотеки базової структури, вкрай не вистачає штатних 

одиниць двох бібліотекарів для обслуговування профільних бібліотек Інституту 

права і суспільних відносин та Інституту філології та масових комунікацій. 

У бібліотеках філій необхідні інноваційні зміни, що полягають в 
запровадженні у практику роботи прогресивних форм і методів. Розпочати цю 

роботу необхідно з придбання та використання ліцензійних вітчизняних баз 
даних. Цей досвід неодноразово висвітлювався на семінарах у бібліотеці 
базової структури і надалі плануємо сприяти професійній освіти бібліотекарів. 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

У минулому навчальному році продовжувалась робота щодо формування 
кафедр, особливо випускових, стабільним науково-педагогічним складом 

викладачів з вченими ступенями та науковими званнями. 

В університеті разом з його ТВСП працювало 1444 науково-педагогічних 

працівників, у тому числі з вченими ступенями та званнями – 694 (48%) чол., з 
них докторів наук, професорів – 131 (9%), кандидатів наук, доцентів – 563 

(39%). 

У базовій структурі навчально-виховний процес забезпечували 344 (24%) 

викладачів, із них з науковими ступенями і вченими званнями 199 (58%), 

зокрема докторів, професорів – 46 (13,3%); кандидатів наук, доцентів – 153 

(44,4%). 

Особлива увага приділялась залученню до роботи висококваліфікованих 

викладачів на штатній основі у навчальних підрозділах, особливо випускових 

кафедрах, у відповідності з ліцензійними вимогами. Серед 236 штатних 

науково-педагогічних працівників базової структури з науковими ступенями та 
вченими званнями 122 (52%), у тому числі докторів наук, професорів – 27 

(11,4%), кандидатів наук, доцентів – 95 (40,2%). 
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Водночас кількість науково-педагогічних працівників – сумісників 
зменшилась. Так у базовій структурі працювало 108 викладачів-сумісників 

(31,4  %), серед яких з науковими ступенями та вченими званнями - 77 (22,4 %), 

у тому числі докторів наук, професорів 19 (5,52%), кандидатів наук, доцентів - 
58 (17%). 

Проте як у базовій структурі, так і в ТВСП ще існують недоліки та 
прорахунки у питаннях добору, розстановки та роботи з професорко-

викладацьким складом. 

Повільно кафедрами ведеться робота по створенню ядра науково-

педагогічних працівників, яке б відповідало вимогам ліцензування та 
акредитації університету. Недостатня увага приділяється забезпеченню 

навчального процесу висококваліфікованими викладачами, які працюють на 
постійній основі. Для формування кафедр науково-педагогічними кадрами 

недостатньо використовується конкурсний відбір. 

Залишається високим середній вік викладачів з науковими ступенями та 
вченими званнями. Так, у базовій структурі середній вік докторів наук, 

професорів, що працюють на постійній основі, становить 61 рік, кандидатів 
наук, доцентів – 52 роки; прийнятих на роботу за сумісництвом – відповідно: 58 

та 45 років. 
У територіально-відокремлених структурних підрозділах ці показники 

дещо кращі. Зокрема, середній вік докторів наук, професорів, що працюють на 
постійній основі, становить 53 роки, кандидатів наук, доцентів – 39 років; 
прийнятих на роботу за сумісництвом – відповідно: 50 та 43 років.  

В університеті працювало 719 осіб адміністративно-управлінського, 

навчально-допоміжного та господарського персоналу, серед яких на постійній 

основі: адміністративного та господарського персоналу – 420, навчально-

допоміжного персоналу – 197; за сумісництвом: адміністративного та 
господарського – 78, допоміжного персоналу – 24. 

У базовій структурі університету в м. Києві працювало 229 

адміністративно-управлінських та навчально-допоміжних працівників, з них на 
постійній основі – 214 (93,4%); за сумісництвом – 15 осіб (6,5%). 

Виходячи з встановленої квоти, керівництво постійно слідкує за 
працевлаштуванням в університеті працівників з особливими потребами 

(інвалідів). 
В університеті таких працівників 67 осіб (5%), зокрема, в базовій 

структурі їх нараховується 22 особи (5%). 

Для них створено спеціальні робочі місця відповідно до нозологій. 

Враховуючи нововведення в законодавстві про зайнятість населення та 
працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню, університетом було пророблено роботу з визначення 
встановленої квоти в розмірі 5% та забезпечення працевлаштування осіб 

відповідних категорій.По університету громадян даної категорії налічується 
126 осіб, що складає 9% від загальної кількості працівників, оформлених на 
постійній основі. 
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У базовій структурі Університету «Україна» працівників, що працюють 
на постійній основі з повною зайнятістю та підпадають під дану категорію 

налічується 33 особи, що складає 7,3% від загальної кількості працівників, які 
працюють на постійній основі. 

У 2014/2015 навчальному році вживались заходи щодо підвищення ролі у 

забезпеченні умов адміністративно-господарського та допоміжного персоналу 

для проведення навчально-виховного процесу. 

У 2015/2016 навчальному році керівникам департаментів, інститутів і 
кафедр необхідно здійснити ряд заходів щодо значного поліпшення роботи по 

комплектуванню підрозділів науково-педагогічними кадрами. Розробити і 
реалізувати плани поліпшення якісного складу викладачів спеціальностей, 

зокрема тих, які будуть проходити акредитацію та ліцензування; 
укомплектувати посади завідувачів усіх випускаючих кафедр докторами наук, 

професорами; чітко дотримуватися порядку призначення науково-педагогічних 

кадрів за конкурсом; запровадити ефективну систему їх атестації, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

 

 

 

 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ, 

ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ 

 

Впродовж 2014/2015 н. р. в Університеті «Україна» навчалось 782 

студенти з інвалідністю, в т. ч. у базовій структурі – 250 осіб, з них 250 - на 
денній формі навчання, 282 – на заочній; у територально відокремлених 

структурних підрозділах: відповідно 532, 250, 282. За нозологіями найбільшу 

групу складають студенти: з ДЦП – 128; з вадами слуху – 127; із 
захворюваннями опорно-рухового апарату – 117; загальними захворюваннями - 

115; вадами зору – 105. 

Найбільша кількість студентів з інвалідністю навчалася у наступних 

підрозділах: у м. Києві (250), у Вінницькому соціально-економічному інституті 
(91), Хмельницькому інституті соціальних технологій (82), Полтавському 

інституті економіки і права (50), Миколаївському міжрегіональному інституті 
розвитку людини (42). 

У порівнянні з минулим 2013/2014н. р. загальна кількість студентів з 
інвалідністю у 2014/2015н. р. зменшилась з 998 до 782 студентів. 

Навчання та виховання студентів з інвалідністю здійснюються в 
інтегрованих групах. Вирішення цих питань є пріоритетним напрямком роботи 

колективу Університету «Україна». З цією метою щорічно здійснюється 
підготовка викладачів та фахівців університету. 

Восени 2014 року у базовій структурі відбулась зустріч представників 

підприємств Києва з виготовлення протезних та ортезних виробів за участю 
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представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МККК), на якій 

обговорювали об’єднання зусиль щодо ліцензування спеціальності 
«протезування» на базі інженерних кафедр університету. 

У вересні 2014 року у «Марші миру» людей з інвалідністю (понад 2700 

осіб з різних областей та міст України) взяли участь викладачі, співробітники та 
студенти з інвалідністю Університету «Україна». 

Традиційно у листопаді 2014 р. в університеті проходила чергова щорічна 
міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та 
виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації 
Конвенції ООН про права інвалідів». 

На засіданні Вченої ради університету на відзнаку Міжнародного дня 
інвалідів за участю представників Київського міського Фонду соціального 

захисту інвалідів відбулось обговорення питання про «Впровадження нових 

технологій інклюзії в Університеті «Україна». 

В лютому 2015 року в Києві у партнерстві з Міністерством соціальної 
політики України та Національною асамблеєю інвалідів України (НАІУ) 

відбулась міжнародна конференція «Універсальний Дизайн як запорука 
розвитку інклюзивного суспільства» в рамках реалізації спільної програми 

«Сприяння інтеграційній політиці та послугам людей з інвалідністю в 

Україні», що впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН), Дитячим 

фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), 

Міжнародною організацією праці (МОП).  

Перекладачі жестової мови базової структури відвідали семінар-тренінг 
для перекладачів жестової мови навчальних закладів м. Києва «Переклад у 

освітній сфері: досвід минулого, виклики сьогодення». 

Для викладачів та співробітників базової структури проведено лекцію 

американського психотерапевта Оттиса Тейлора, присвячену проблемі ПТСР 

(пост травматичного розладу), яку організувала Київська міська спілка 
ветеранів АТО. 

Івано–Франківська філія спільно з Івано–Франківським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводила ряд заходів щодо роботи 

з викладачами, які працюють з студентами з особливими потребами. У рамках 

проекту відбулися тренінги з питань інклюзивної освіти, круглі столи, робота у 

Школі молодого викладача. У червні 2015 року відбувся семінар за ініціативи 

Всеукраїнської громадської організації Українська спілка інвалідів (УСІ). 
Робота з викладачами, які працюють зі студентами з особливими 

потребами, в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини 

проводиться систематично в рамках діяльності Школи педагогічної 
майстерності та щорічного методичного семінару «Навчання студентів з 
особливими потребами». 

У Сторожинецькомуколеджі була організована зустріч з членами спілки 

інвалідів – візочників «Лідер» на тему:«Ми такі як і всі і крокуємо разом». 

Значна робота в Університеті «Україна» приділяється науково-

методичному забезпеченню інклюзивної освіти, соціальному, медико-

реабілітаційному та психологічному супроводу студентів з інвалідністю. 
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Впродовж навчального року у базовій структурі та ТВСП були 

підготовлені і опубліковані наукові праці та статті викладачів кафедр з питань 
інклюзивної освіти, супроводу осіб з особливими потребами та реабілітації 
інвалідів. Викладачі кафедр вдосконалювали та оновлювали навчально-

методичні матеріали для студентів-інвалідів. Готувались опорні конспекти 

лекцій в паперовому та електронному варіантах, методичні посібники та 
рекомендації. 

Кафедрами Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку 

людини було видано більше 50 навчально-методичних посібників щодо 

особливостей роботи в інтегрованому освітньому середовищі для студентів з 
різними нозологіями. Навчальний посібник для студентів ВНЗ Дроботун О.С. 

«Тренінг формування внутрішньої картини здоров’я. Тренінгові технології у 

роботі психологічної служби ВНЗ» рекомендовано МОН України. 

Викладачі Луцького інституту розвитку людини розробили навчально-

методичний збірник «Теоретико-методичні засади навчання і виховання дітей з 
особливими освітніми потребами»(Н. С. Костючик, М. О. Коць). 

Хмельницький інститут соціальних технологій видав навчально-

методичний посібник«Основи реабілітології» за авторством Чайковського М.Є.. 

Компенсувати функціональні обмеження, що впливають на якість 
навчання студентів з інвалідністю, і надати необхідну підтримку можна тільки 

шляхом організації супроводу їх навчання. Для цього у базовій структурі 
створено Центр інклюзивних технологій навчання, діяльність якого направлена 
на сприяння профорієнтації та профвідбору абітурієнтів, у тому числі з 
інвалідністю, створення умов для адаптації студентів до інклюзивного 

навчання, контроль стану їхнього здоров’я. У Центрі працюють фахівці різного 

профілю: практичний психолог, соціальний працівник, перекладачі-
дактилологи, медичні сестри та інші. 

Університет має науково-практичний медико-реабілітаційний центр, до 

складу якого входять кабінети функціональної діагностики, масажу, 

лікувальної фізичної культури та фізіотерапії, які укомплектовані сучасним 

обладнанням, а послуги з профілактики та лікування захворювань надають 
фахівці з фізичної реабілітації. 

У Вінницькому соціально-економічному інституті функціонує кабінет 
вчителя-дефектолога для розвитку та корекції порушень слухомовленневої 
функції студентів з вадами слуху. 

Для допомоги студентам з особливими потребами у Житомирському 

економіко-гуманітарному інституті створено центр соціальної реабілітації. 
На базі Кіровоградського інституту розвитку людини працює 

реабілітаційна лабораторія з кімнатою психологічного розвантаження. 
У Луцькому інституті розвитку людини при кафедрі права функціонує в 

межах роботи студентського навчально-виробничого підрозділу «Юридична 
клініка», одним із завдань якої є надання безкоштовної юридичної допомоги 

студентам з особливими потребами. 

З 2013 року в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку 

людини на базі кафедри «Фізичної реабілітації» і «Педагогічної освіти» діє 
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лабораторія фізичної реабілітації та інклюзивної освіти, де надається студентам 

медична, реабілітаційна та психологічна допомога.  
Для забезпечення медичного супроводу студентів з особливими 

потребами Рівненський інститут співпрацює з територіальним Центром 

медико-соціального обслуговування інвалідів. За допомогою пересувної 
лабораторії Міжнародної організації Червоного Хреста проведено обстеження 
студентів стосовно захворювань ендокринної системи. 

У базовій структурі були озвучені усі ліфти, що значно розширило 

мобільність та незалежність в орієнтуванні та пересуванні студентів та 
співробітників з вадами зору, а також студентів на візках. 

Студенти з вадами зору Хмельницького та Житомирського інститутів 
мають змогу користуватися сучасними приладами для збільшення тексту та 
зображень. 

Також для організації самостійної роботи студентів з особливими 

потребами у базовій структурі та деяких ТВСП створено Центри 

самопідготовки, які оснащені комп’ютеризованими робочими місцями, 

офісною технікою та організовано доступ до Інтернету. 

Для корекції слухомовленнєвої функції у Києві, Полтаві, Вінниці та 
Хмельницькому працюють спеціалізовані комп’ютерні комплекси, які 
включають комп’ютеризовані робочі місця, обладнані корекційно-

розвивальними програмами «Живий звук» та «Світ звуків», акустичною 

системою, стереогарнітурою, комплектом мікрофонів та веб-камерою. 

У рамках реалізації грантового проекту Університету «Україна»,який 

продовжував діяти впродовж 2014/15 навчального року за допомогою 

ресурсного консультативно-методичного центру «Вабос», студенти з вадами 

слуху проходили діагностику слуху табезкоштовно отримували якісні 
швейцарські слухові апарати, які налаштовували відповідно до індивідуальних 

потреб кожного студента. 
У 2014/15 н.р. в університеті продовжувалось впровадження спеціальних 

навчальних технологій, розроблялись індивідуальні моделі навчання з 
урахуванням особливостей студентів з інвалідністю до сприйняття навчального 

матеріалу. При запровадженні педагогічного та технічного супроводу основна 
увага приділялась студентам із сенсорними вадами. Студенти з вадами зору 

мали можливість використовувати обладнані озвучуючими програмами 

комп’ютери, отримували доступ до медіатеки. У базовій структурі 
функціонували курси: 

• «Соціальна комп’ютерна грамотність для осіб з вадами зору», які 
дозволяють навчити людей з вадами зору працювати з комп’ютерною та 
офісною технікою; 

•  «Основи роботи із сенсорними смартфонами для людей з вадами зору» 

які дозволяють навчити студентів з вадами зору використовувати пристрої на 
базі Android для навчання та повсякденного життя.  

Для студентів з вадами слухузапроваджувались технології, які були 

зорієнтовані переважно на візуалізацію навчального матеріалу з метою 

полегшення його засвоєння (електронні та роздруковані конспекти лекцій, 



 36 

електронні презентації навчального матеріалу в програмі PowerPoint, 

роздруковані термінологічні словники, глосарії тощо), надавалась допомога 
перекладачів жестової мови. 

Для організації самостійної роботи студентів з особливими потребами в 
університеті забезпечено їх безбар’єрний доступ до фондів бібліотеки, у тому 

числі до електронної, кожний студент має доступ до електронних версій усіх 

виданих методичних вказівок. 

 На інформаційній платформі дистанційного навчання «MOODLE» 

розміщено більшість  навчальних курсів що значно полегшує доступ студентів 
з інвалідністю до навчально-методичного забезпечення. 
 Запровадження в навчальний процес лекцій та практичних занять в 
режимі відео конференцій дозволило студентам з інвалідністю взяти участь у 

міжнародних навчальних програмах, зокрема, з Шяуляйським університетом 

(Литва) з отриманням українського та європейського дипломів державного 

зразка. 
Основою психологічного супроводу є проведення індивідуальних 

психологічних консультацій та групових тренінгів для вирішення конфліктів і 
проблем, які виникають у міжособистісній взаємодії під час навчального 

процесу. Такі зустрічі мають на меті сформувати комунікативні навички, 

знизити рівень сором’язливості та відчуття психологічного дискомфорту, 

підвищити позитивне налаштування та мобілізацію внутрішніх сил на 
подолання своєї проблеми та адаптації до зовнішнього середовища, сформувати 

сприятливий психологічний клімат в групі. 
Медико-реабілітаційна допомога спрямована на підтримку, збереження та 

відновлення фізичного здоров’я студентів. Її складовими є невідкладна медична 
допомога та консультативно-профілактична підтримка. 

З метою надання соціальної допомоги та підтримки студентам з 
особливими потребами, Університет «Україна» тісно співпрацює з Фондом 

соціального захисту інвалідів України, який здійснює оплату за їхнє навчання. 
Згідно проведеного аналізу працевлаштування випускників з числа осіб з 

інвалідністю у період з 2014 року по 2015 рік у ТВСП становило – 108 

осіб(38%) з 284 випускників; у базовій структурі –25(21%) з 120 випускників. 
Найбільше працевлаштовано випускників з інститутів соціальних технологій, 

права та суспільних відносин, економіки та менеджменту. 

По ТВСП найкращі показники у Горлівському інституті, де 
працевлаштовано 23 (70%) з 33 випускників, Вінницькому інституті - 13 осіб 

(59%) з 22 випускників та Хмельницькому інституті -11 (42%) з 26 випускників. 
Все це відображає належний рівень надання освітніх послуг студентам з 

інвалідністю. 

Слід відзначити основні проблеми, з якими стикаються випускники з 
інвалідністю: проблемне працевлаштування без досвіду роботи, формальне 
працевлаштування на мінімальну частину ставки, працевлаштування не за 
отриманим фахом, на посади без врахування їхньої освіти. Також перепоною 

при працевлаштуванні виступає неготовність роботодавців до облаштування 
відповідного робочого місця для людини з інвалідністю, яка, наприклад, 
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пересувається на інвалідному візку, чи має значні сенсорні вади. Рішення цих 

проблем лежить в площині розбудови співпраці з роботодавцями,враховуючи 

індивідуальний підхід до випускника з особливими потребами. 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

 

Виховна робота в університеті у 2014/2015 н.р. здійснювалася відділом 

виховної роботи, кураторами, студентськими адміністраторами, студентським 

самоврядуванням, профспілковою організацією, Центром студентської 
творчості, Спортивним клубом, Скаутським об»єднанням «СОУС» у взаємодії з 
ректоратом та керівниками навчально-виховних підрозділів Університету 

«Україна».  

У зв’язку зі складною соціально-політичною ситуацією в країні, протягом 

навчального року актуальними стали заходи національно-патріотичного 

характеру та заходи, направлені на підтримку бійців та вимушених 

переселенців. Волонтери активно долучались до акцій по збору коштів, 
продуктів, речей, до проведення соціальних акцій та мітингів.  

Для активізації студентської молоді з початку навчального року 

презентуємо діяльність студентських громадських об»єднань, а саме 
студентського самоврядування, волонтерського загону, профспілкової 
організації, студентських наукових товариств, Всеукраїнської студентської 
організації “Гаудеамус”, скаутського об''єднання «СОУС», спортивного клубу 

та центру художньої творчості. 
Впродовж навчального року проводились згідно плану щотижневі 

старостати інститутів, факультету та коледжу. А також – загально-

університетські старостати за участю ректорату.  

Значна увага приділялась систематичній індивідуальній роботі зі 
студентами, зокрема з приводу пропусків занять без поважних причин або 

інших порушеннь.  
Традиційними є ряд заходів, які вже давно підтвердили свою ефективність 

та популярність серед студентського загалу. Зокрема це: День народження 
Кобзаря. «Тиждень національної творчості» – проводяться станційні ігри на 
знання літературної спадщини Т.Г. Шевченка, українських звичаїв, обрядів, 
національної кухні, пісень, декламування  віршів Кобзаря,  урочисте 
нагородження переможців конкурсів «Кращий інститут», «Краща група 
інституту», «Краща група Університету» та «Стипендіати Президента 
Університету «Україна».   

Соціально-виховні заходи до Дня Українського Козацтва та Покрови 

Пресвятої Богородиці, Свята Калити та Андрія Первозданного в рамках 

національного виховання студентської молоді.  
Унікальний і широкомасштабний спортивно-дозвільневий захід для 

студентів та викладачів – «День здоров’я» проводиться двічі на рік. Восени 

проведено п»ятий масовий забіг «Мій вибір здоров’я».  
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З 2003 проводиться Фестиваль творчості студентів-інвалідів «Сяйво надій» 

року. Останній фестиваль зібрав 11 ТВСП університету.  

Студенти з інвалідністю беруть активну участь в регіональних творчих 

конкурсах «Барви життя» (Дубно), «Параф ест Рівне – 2015» (Київ, Вінниця, 
Дубно, Рівне), «Повір у себе – і в тебе повірять інші» (Житомир), «Повіримо у 

себе» (Київ), «Фіолетовий день» (Вінниця), «Врятуй життя ближнього» 

(Полтава) та інші.  
Реалізовано заходи, спрямовані на постійний моніторинг загальної ситуації 

навчання та виховання студентів з інвалідністю й забезпечення їх цікавого 

дозвілля.  
Багато років співпрацюємо зі Спілкою громадських організацій інвалідів м. 

Києва, якою керує випускник університету О.Ворона. Проведено ряд спільних 

заходів, щороку, перші особи ОСС з підопічними Спілки виїздять в різні 
країни, де займаються представництвом України та здійснюють соціальний 

патронаж учасників-інвалідів. Цього літа в таке відрядження виїхала 
студентський адміністратор Олеся Шемена та наша випускниця-візочниця 
Вікторія Скрипник.  

Варто окремо згадати щодо громадських ініціатив студентів коледжу 

«Освіта», так як це молодша вікова категорія, а саме від 15 років. Але студенти 

коледжу «Освіта» є багаточисельним представництвом у ОСС.  

У всіх навчально-виховних підрозділах університету проводяться дні 
спеціальностей, тижні української мови та правознавства. ТВСП відвідують 
відомі науковці, митці та державні діячі з тематичними зустрічами та лекціями. 

Студентство університету брало участь в різноманітних тренінгових заняттях, 

школах-лідерства тощо.  

Студенти та викладачі Луцького інституту брали участь у відкритті 
експозиції пам’яті Героїв Небесної Сотні, зокрема експозиції загиблого 

студента - Василя Мойсея.  
Активну діяльність в екологічних акціях регіону виявили студенти базової 

структури, Білоцерківського інституту та коледжу, Вінницького, 

Миколаївського, Житомирського, Луцького, Хмельницького, Полтавського, 

Мелітопольського інститутів. Це міські екологічні фестивалі, виставки та акції, 
прибирання спортивних та дитячих майданчиків мікрорайонів, висадка древ.   

Вибороли премії та стипендії студенти в базовій структурі, 
Білоцерківському, Рівненському, Миколаївському інститутах. Нагороджені 
почесними грамотами від владних структур в базовій структурі, 
Новокаховському, Луцькому, Миколаївському інститутах, Івано-Франківській 

філії, Броварському коледжі. 
Призові місця в конкурсах краси вибороли студенти Хмельницького 

інституту, Броварського колледжу.   

Великих результатів в інтелектуальних іграх досягла команда 
інтелектуального клубу «Вікторія» Миколаївського міжрегіонального інституту 

- переможець багатьох міжнародних та всеукраїнських фестивалів, конкурсів, 
змагань різних рівнів. В м. Миколаєві було знято близько 40 телепередач 
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«Інтелект - асорті». Активну участь в таких заходах беруть команди 

Броварського коледжу, Івано-Франківської філії, Полтавського інституту. 

У Хмельницькому інституті соціальних технологій традиційно проходить 
Х  фестиваль англомовної пісні «The song united us». 

Студенти Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій 

виступили авторами та організаторами усного журналу у центральній бібліотеці 
ім. Лермонтова для місцевих мешканців та провідних лікарів області. 

Велику роль відіграє Українська Православна церква, Каплиця якої 
розташовано в будівлі навчального корпусу Ново каховського гуманітарного 

інституту. Де повсякчасно служать священники, а за сумісництвом викладачі – 

кандидати наук. Зустрічі зі священниками проходять в Івано-Франківській 

філії. 
В Івано-Франківській філії долучились до Всеукраїнської громадської 

організації «Українська спілка інвалідів» з начитування книг у аудіо форматі 
для майбутнього їх переформатування у дейзі – книги для людей з вадами зору.  

Тернопільський коледж виступив співорганізатором першого художньо-

мистецького пленеру «Палітра файного міста». 

До конкурсів для «Книги рекордів Інеса» долучились студенти з Києва та 
Миколаєва.  

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини отримав 
Подяку Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської 
облдержадміністрації за участь в організації та проведенні заходу, 

присвяченого відзначенню 70-ї річниці завершення Другої світової війни. 

Взяли участь у багатьох культурно-масових, соціальних і волонтерських 

заходах, кількість яких в середньому по 10 в місяць.  
Проводиться значна робота профілактиктиці негативних явищ в 

студентському середовищі. Вже традиційними стали акції по профілактиці 
ВІЛ/СНІДу в багатьох ТВСП. Це просвітницькі акції під час яких студенти 

можуть отримати інформацію про шляхи передачі хвороби та центри де можна 
здати аналізи. Проходять експрес-тестування прямо під час акції. 

Щороку в базовій структурі проходить захід «Студентське весілля» (до 

свята «День закоханих»). Протягом року організовувалися круглі столи та 
відкриті лекції на теми впливу куріння на оточуючих і самих себе, шкідливості 
алкоголю, профілактика захворювань ХПСШ та СНІДу. 

Волонтерська діяльність активно розвинена в усіх ТВСП Університету 

«Україна». Аналізуючи звіти та репортажі в соціальних мережах можна, твердо 

говорити, що наші студенти-волонтери є одними із лідерів в Україні. 
Студентський актив організовує благодійні акції, опікується дитячими 

будинками, лікарнями, бере участь у місцевих благодійних акціях. Майже 
кожен ТВСП Університету «Україна» підтримує організацію акції 
Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до Серця».  

Студентство Університету «України» активно долучається до заходів у 

своєму місті та області, а також ніколи не забувають про дитячі заклади під час 
Новорічних, Пасхальних та інших великих свят. Волонтерський патронаж 

здійснювався у будинку-інтернаті м. Меджибіж, комунальному закладі 
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«Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей», 

реабілітаційному центрі «Шанс», Крупівському навчально-реабілітаційному 

центрі, Мелітопольській виховній колонії, пришкільних таборах, Полтавському 

обласному притулку «Любисток», Теребовлянського навчально-

реабілітаційного центру для слабочуючих, Дарницькому дитячому будинку-

інтернат, Дитячому оздоровчо-екологічному центрі, притулку для дітей №1 

служби у справ дітей КМДА, Клініці для лікування дітей хворих на ВІЛ/СНІД  

«Охматдит».  

Протягом всього року проходить збір речей, іграшок, солодощів та книжок 

для малозабезпечених дітей в рамках акції «Подаруй дитині казку. Участь у 

заходах Концепції Національної кампанії  «Акцизи рятують життя». 

В Києві і Полтаві здійснювалась робота по догляду за притулками для 
тварин. 

Щороку кращі волонтери Університету беруть участь в зборі-поході 
дитячих та юнацьких організацій і волонтерських загонів «Козацькими 

шляхами». В цьому році табір, в якому проживали учасники від Університету 

«Україна» (включаючи ТВСП), скаутське об»єднання «СОУС» та КОО 

«НОСУ» нараховував 230 учасників. Учасники отримали високу оцінку від 

організаторів заходу за активну участь, дотримання правил поведінки та 
техніки безпеки під час збору-походу.  

Наразі, наш волонтерський корпус є одним з найактивнішим в місті Києві. 
Активно співпрацюємо з Національним Олімпійським Комітетом України, 

Українською асоціацією студентського самоврядування (І.Дороніна), 
Благодійною організацією з захисту безпритульних собак «HappyPaw», 

Студентською радою м. Києва, Європейським молодіжним парламентом, 

Міжнародною програмою обміну AIESEC, Спілкою ініціативної молоді, 
Українською асоціацією студентського самоврядування,  «Інтерньюз-Україна», 

Благодійним фондом «Відкриті серця України», «Національною організацією 

скаутів України», а також Київським міським та обласним скаутським 

осередками, Київським міським центром соціальних служб для дітей, сім’ї та 
молоді, та інші. 

Потрібно окремо відмітити волонтерську роботу по збору коштів на 
обладнання дитячого крадіо-центру спільно з готелями Хілтон, 

Інтерконтиненталь, Фундацією відкриті серця, Олегом Скрипкою та іншими 

відомими особистостями. Загальна сума зборів рахується сотнями тисяч 

гривень. 
У кожному ТВСП активно розвинена Культурно-дозвільнева та 

туристсько-екскурсійна діяльність. Студенти систематично відвідують музеї, 
театри та виставки, організовуються екскурсії в далекі подорожі. 

Туристичні походи організовують в базовій структурі, Івано-Франківській 

філіі, Карпатському, Миколаївському інституті. 
Є ряд подорожей, до яких залучаються студенти всіх ТВСП. А саме: 

сходження на карпатську вершину г. Говерла; відпочинок у базі «Петрівська 
слобода»; гірсько-лижний відпочинок та оздоровлення в Закарпатській обл.; 
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організація та участь у літніх змінах оздоровчих наметових таборах “Витоки”, 

“Водограй”, «Зелена стежка». 

Проведено пішохідний похід по Чорногорському хребту та водний похід на 
байдарках по р. Ворскла. Сходження на г. Хом’як. 

Активно працює Студентське об’єднання українських скаутів 

(«СОУС»). У Києві діє 80 активних членів організації.  
В базовій структурі створено команду ОСС на чолі з Романом 

Перехрестом. Проведено ряд заходів щодо популяризації студентського 

самоврядування серед студентів.  
Активно і яскраво працює студентський медіа-проект «УУ Дайджес». 

Традиційно, кожної останньої суботи місяця проходить «День відкритих 

дверей», під час якого активно проводиться профорієнтаційна робота, 
просування позитивного іміджу університету, як флагману у безбар’єрній освіті 
та широко розкриваються соціальні тематики в ігровій формі.  

У зв’язку з політичними, економічними й соціокультурними змінами, що 

відбуваються в нашому суспільстві у всіх сферах його життя практично 

воєдино злились громадсько-патріотчина складова виховання. Патріотичне 
виховання посідає чільне місце у виховному процесі Університету «Україна»: 

1. Акції на підтримку бійців АТО. 

2. Акції на підтримку вимушених переселенців. 
3. Покладання квітів до пам’ятників; участь у парадах та мітингах. 

4. Акції «Засвіти свічку» в день трауру до Голодомору 1932-1933 рр. 

5. Заходи, присвячені Дню Перемоги та інші.  
Студенти Васильківського коледжу взяли участь у зустрічі обмеженого 

контингенту воїнів АТО під час військових ротацій.  

Горлівський регіональний інститут відомий активною діяльністю 

волонтерів в зоні АТО. Випускники та студенти підтримують один-одного, 

сім»ї бійців та вимушених переселенців. Протягом року активно спілкуємось, 
щодо потреб цих груп. Цьогоріч випускники та студенти організували участь у 

зборі-поході «!Козаціькими шляхами» для дітей бійців АТО і вимушених 

переселенців.  
У Вінницькому інституті та коледжі бережуть пам»ять про загиблого 

студента Москаленка Антона Яковича. Студенти напряму  «Психологія» 

відвідують поранених на базі Військового санаторію, надають психологічну 

допомогу бійцям, а студенти напряму підготовки «Здоров’я людини» - у 

відділенні хірургії проводять масаж періоду реабілітації поранених у зоні АТО. 

Студентка з особливими потребами Камара Маріам бере участь у благодійних 

концертах по збору коштів для поранених воїнів АТО. Долучилися до 

благодійної акції «Зігрій солдата» і закупили необхідні теплі речі для воїнів 

АТО.  

Білоцерківський інститут економіки та управління проводить 
Благодійні ярмарки; екскурсії краєзнавчого характеру та організовує 
привітання ветеранів з державними святами.  

В Дніпропетровській філії студенти пошили п’ятнадцятиметровий прапор 

України. Відвідали поранених бійців АТО в лікарнях міста; відвідали з 
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концертом 25 механізовану бригаду в с.Гвардійське. Провели благодійну 

естафету-ярмарок під гаслом «Від студента до солдата – смаки рідної хати!». 

Волонтери Полтавського інституту організували допомогу військовому 

шпиталю м. Полтава (покращення умов перебування бійців на лікуванні); 
роботу в навчально–мобілізаційному центрі «Полтавщина» батальйону 

патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» (допомога 
матеріального та господарчого характеру); організували передачу ліків та 
благодійну акцію «5 картоплин». 

В Івано-Франківській, Дубенської філії, Хмельницькому інституті 

соціальних технологій та Карпатському інституті підприємництва - акція 
«Допоможи солдату АТО»; збір коштів на потреби солдатів АТО; активна 
участь у загальноміських акціях проти анексії. 

В Кіровоградському інституті розвитку людини та 
Центральноукраїнському юридичному коледжі перераховані кошти на 
лікування бійцю Кіровоградського батальйону, який отримав тяжкі травми в 
зоні АТО. 

В Новокаховському гуманітарному інституті та Дубенській філії 

створено групи молодіжних центрів, які активно займаються краєзнавчим 

пошуком і відновленням безвісти зниклих імен героїв Вітчизни.  

В Миколаївській філії проводиться робота з сім'ями-біженців, 
учасниками АТО. 

В Києві протягом року відбувались збори коштів, медикаментів та речей 

для бійців та вимушених переселенців. Студенти виготовляли бандани та 
каримати для бійців. Налагоджена тісна співпраця з іншими волонтерськими 

об’єднаннями.  

ОСС працює над вивченням шляхів реалізації зовнішніх зв’язків органів 
студентського самоврядування з іншими навчальними закладами. Під час 
засідань голів та представників студентських рад навчальних закладів 
обговорювалися питання щодо роботи студентського самоврядування у вищих 

навчальних закладах та налагодження дружніх зв’язків між навчальними 

закладами. Проведення загальноміських заходів допомагає у вирішенні даного 

питання.  
Широка співпраця ОСС ТВСП з різними державними та громадськими 

організаціями міст та областей говорить про високу оцінку даними структурами 

освітченості та організаторських якостей наших студентів. 
У минулому навчальному році велика увага в Університеті 

надавалося залученню студентів до активних занять фізичною культурою 

та спортом. У рамках обов’язкових занять студенти 1 – 2 курсів 

відвідували заняття з фізичного виховання в кількості 2 годин на 

тиждень, які проводилися на спортивній базі Футбольного клубу «Зірка» 

стадіоні «Темп». 

Для студентів інших курсів працюють спортивні секції зі 
спортивної боротьби, настільного тенісу, футболу, легкої атлетики, шахів 

та спортивного орієнтування, в яких займається 122 студенти, з яких 21 

студент з особливими потребами. 
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Відбулася щорічна ХІІІ Спартакіада Університету серед студентів, 

в якій взяло участь понад 200 учасників базової структури. У фінальних 

змаганнях Спартакіади, які пройшли у жовтні на території Гідропарку, 

взяло участь 11ТВСП і 156 спортсменів. Кращими командами 

Спартакіади стали спортсмени базової структури, Кіровоградського 

інституту розвитку людини, Карпатського інституту підприємництва. 

У легкоатлетичному кросі «Твій вибір - здоров’я» взяло участь 

понад 300 учасників від 11 інститутів і коледжів Університету. 

Крім розвитку масового студентського спорту Університет «Україна» 

сприяє розвитку спорту вищих досягнень. Студенти нашого університету 

входять до складу збірних команд України з греко-римської боротьби 

(Дзігасов Зелім, ПЗ-31), веслування (Сиденко Олексій, КД-31), карате 

(Смірнова Уляна, ФР-51). 

Студенти університету мають високі спортивні досягнення на 
всеукраїнській та міжнародній арені. Так, призерами Чемпіонатів України у 

минулому навчальному році стали Дзігасов З., Сиденко О., Смірнова У. 

Призерами міжнародних турнірів були Смірнова У., Дзігасов З. 

Чемпіонкою світу з карате стала Смірнова Уляна. 

Не відставав від студентів і професорсько-викладацький склад. Так 

чемпіонами України стали професор Кокун Олег (академічне веслування, 

кафедра психології), старший викладач Шведова Галина (легка атлетика, 

кафедра здоров’я людини та фізичного виховання), чемпіоном світу у 

дев’ятий раз став директор Інституту соціальних технологій Адирхаєв 

С.(греко-римська боротьба). 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

У 2014/2015 навчальному році науково-дослідна робота в університеті 
проводилась відповідно до плану організації наукової діяльності та 
Комплексної програми розвитку Університету «Україна» на 2013-2025 р.р.  

Упродовж звітного періоду в університеті виконувались фундаментальні 
та прикладні наукові дослідження відповідно до Тематичних планів наукових 

досліджень на 2012- 2014 р.р. та 2015-2017 р.р.  

Тематика наукових досліджень структурних підрозділів університету 

відповідає «Основним напрямам та найважливішим прикладним і 
фундаментальним дослідженням у галузі природничих, технічних і 
гуманітарних наук на 2014-2017 р.р.», «Пріоритетним напрямам розвитку науки 

і техніки на період до 2020 року», Державній цільовій науково-технічній та 
соціальній програмі «Наука в університетах» на 2008 – 2017 роки (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р.  № 1155) і спрямована на пізнання 
та поглиблення наукових знань у багатьох галузях наук, зокрема, педагогічних, 

економічних, юридичних, технічних, психологічних, соціологічних, 

політичних, філологічних, біологічних тощо. У звітному році у базовій 

структурі виконувались наукові дослідження за 94, у ТВСП – за 170 темами. 
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Одними із пріоритетних тем наукових досліджень університету є 
розроблення та впровадження у навчально-виховний процес науково-

педагогічних технологій інклюзивного навчання студентів з інвалідністю в 
інтегрованому освітньому середовищі, сучасних технологій реабілітації людей 

з інвалідністю та їхньої соціалізації. За даною тематикою працювали науковці 
базової структури університету, Вінницького, Житомирського, Миколаївського, 

Мелітопольського, Полтавського, Хмельницького інститутів та Дубенської 
філії.  

В Інституті права та суспільних відносин виконувались 56 НДР, зокрема 
«Історико-теоретичні проблеми соціально-правового захисту людей з 
інвалідністю» (Мурашин О.Г., д.ю.н., професор., 0110U005807 від 04.10.10 р.) 

та інші. 
На кафедрі соціальної роботи та педагогіки виконувались 6 НДР, зокрема 

«Менеджмент інклюзивного освітнього середовища» (Кольченко К.О., к.т.н., 

доцент) та «Соціально-педагогічні умови навчання і розвитку особистості в 
інтегрованому середовищі» (Іванова І. Б., к.пед.н., доцент). 

Науковці Вінницького інституту виконували 18 НДР серед них: 

«Програми і основи функціонально-вегетативної реабілітації» (Макац В.Г., д 

мед. н, професор; Доручення КМУ № 1861/4 від 04.02.1997р. та № 121010/87  

від 01.06.1999-2000р.). 

У Новокаховському інституті виконувались 10 НДР, зокрема «Проблеми 

забезпечення реалізації прав людини в Україні у контексті Загальної декларації 
прав людини ООН» (Севрюков Д.Г., д.ю.н., доцент, 0109U008545). 

Науковці Полтавського інституту виконували 9 НДР, зокрема 
«Теоретико-методичні основи підготовки кваліфікованих спортсменів у спорті 
інвалідів» (тема 2.29, внесена до Зведеного плану НДР у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011-2015 р.р., Бойко Г.М., д.пед.н., доцент) та «Корекція 
фізичного та емоційного стану дітей 6-7 років із міопією засобами плавання» 

(Гета А.В., к.н. фіз. вих.).  

У Мелітопольському інституті продовжувалось виконання НДР «Вікові, 
медико-біологічні і біомеханічні проблеми фізичної реабілітації» (Янушевський 

В.Г., д.мед.,н., професор). 

У Житомирському інституті продовжували виконувати НДР 

«Задоволення освітніх потреб осіб з функціональними обмеженнями як фактор 

їхньої інтеграції у суспільство» (Чернецький Ю.О., д.соц. н., професор, 

0109U004138). 

У Хмельницькому інституті виконувались 16 НДР, у т.ч. продовжувався 
ІІ етап комплексної НДР «Розробка системи соціально-педагогічної роботи з 
молоддю в освітньому просторі: ЗОШ – ВНЗ інклюзивної орієнтації 
(Чайковський М.Є., к.пед. н., доцент; 0109U004821). 

У Дубенській філії виконувалась НДР «Компетентністно орієнтована 
економічна освіта: завдання для інклюзивного навчання» (Мальчик М.В., д.е.н., 

професор). 

Широкий спектр наукових досліджень за даною тематикою та отримані 
результати підтверджують, що  університет займає провідне місце в Україні в 
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галузі розроблення та впровадження науково-організаційних засад інклюзії 
студентів з інвалідністю в освітнє середовище  і продовжує послідовно 

реалізовувати Концепцію інклюзивної освіти у вищій школі. Враховуючи 

досвід університету в царині надання вищої освіти молоді з інвалідністю, МОН 

України визначив Університет «Україна» базовим ВНЗ при проведенні 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом 

«Актуальні проблеми інклюзивної освіти» впродовж 2012-2014 р.р. та 2015-

2017 років. 
Наукові дослідження у галузях економічного розвитку регіонів 

України та підприємницької діяльності займають чільне місце у тематичному 

плані Інституту економіки та менеджменту, Білоцерківського, Вінницького, 

Кіровоградського, Карпатського, Миколаївського, Ново-Каховського, 

Полтавського, Рівненського, Хмельницького інститутів, Дніпропетровської 
філії.  

Науковці Інституту економіки та менеджменту виконували 6 НДР, 

зокрема, «Маркетингова стратегія інноваційного розвитку авіаційної галузі» 

(Кутліна І.Ю., к.т.н., доцент, 0113U007064),  «Розвиток обліково-аналітичного та 
контрольного забезпечення діяльності підприємства в умовах соціально-

орієнтованої ринкової економіки України» (Колумбет О.П., к.е.н., доцент, 
0113U007065), «Формування соціальної стратегії розвитку бізнесу в сучасних 

умовах» (Лазоренко Л.В., к.е.н., доцент, 0113U07090) та інші. 
Науковці Білоцерківського інституту економіки і управління виконували 3 

НДР, зокрема «Інституціональні основи розвитку фінансового сектора в 
Україні» (Юхименко П.І., Загурський О.М., 0112U003040); «Антикризове 
управління суб’єктами господарюванням в умовах невизначеності та ризику» 

(Юхименко П.І., Загурський О. М., 0112U003039). 

 У Вінницькому соціально-економічному інституті виконувались 4 НДР, 

зокрема  «Управління бюджетуванням підприємства Вінницького регіону в 
умовах нестабільного ринкового середовища» (Балахонова О.В., Євась Т.В.,); 

«Діагностика стратегічного протистояння підприємств конкурентів» 

(Галгаш Р.А., Омельченко О.О.) та інші. 
У Карпатському інституті виконувались 4 НДР, у т.ч. «Cтратегічні 

пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро- 

та мікро-вимір» (Сливка Я.В., к.е.н., доцент), «Регіональні особливості розвитку 

підприємницької діяльності в Закарпатській області» (Волощук Н.Ю.) та інші. 
У Новокаховському гуманітарному інституті виконувались 3 НДР, зокрема 

«Організаційно-економічні аспекти діяльності та розвитку фінансово-кредитних 

установ, страхових організацій, інших суб’єктів підприємництва в умовах 

сучасних економічних реалій» (Коваленко І.В., Корчагіна В.Г., 0109U008543) та 
інші. 

У Рівненському інституті виконувались 2 НДР: «Забезпечення сталого 

розвитку суб’єктів господарювання» (Стахів О.А., к.е.н., доцент,  0115U001169 

№01/21-83 від 31.03.15р.), «Формування фінансового потенціалу як чинника 
сталого розвитку економіки України» (Гнатюк А.А., к.е.н., 0115U001170).  
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Пріоритетними є наукові дослідження у галузі раціонального 

природокористування, збереження і збагачення біоресурсів, покращення їх 

якості й безпечності, збереження біорізноманіття. 

У Мелітопольському інституті виконувалось 10 НДР, зокрема 
«Моніторинг стану довкілля Північно-західного Приазов’я» (Лисенко В.І., 
д.б.н., проф.), в рамках якої проведена комплексна оцінка стану довкілля м. 

Мелітополя та Мелітопольського району. Доцент, к.б.н. Сурядна Н.М. є 
співвиконавцем  НДР «Геоекологічний стан довкілля урбанізованих територій 

середніх міст (на прикладі м. Мелітополь та Мелітопольського району)», 

(0112U002350 від 10.02.12), що виконувалась в рамках бюджетної програми 

«Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових 

установах» (КПКВ 2201020), в рамках якої досліджувалась взаємодія 
геоекологічних і техногенних факторів та їх вплив на довкілля та здоров’я 
населення.  

Пріоритетним є напрям «Нові речовини і матеріали», зокрема у галузі 
розроблення та впровадження технологій отримання нових хімічних речовин. 

Науковці кафедри сучасної інженерії базової структури університету 

працювали над виконанням 2 НДР в рамках програми Державного фонду 

фундаментальних досліджень України, зокрема «Нанокомпозиційні порошки 

феромагнетиків в натуральних продуктах і ветеринарній медицині» (Малишев 
В.В., д.т.н., професор; 0113U005150) і «Нанокомпозиійні порошки 

феромагнетиків в технологіях матеріалознавства» (Кущевська Н.Ф., д.т.н., 

професор, 0113U005481). 

Серед пріоритетних напрямів чільне місце займають дослідження в галузі 
розроблення нових технологій профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань.  

Науковці створеного Науково-дослідного центру імунології та 
біомедичних технологій продовжували виконання міжнародного проекту 

«Розробка технології відновлення функції імунної системи на основі 
стовбурових клітин тимусу»  (Шичкін В.П., д.б.н., професор), що  фінансується 
Європейською комісією  у межах 7 рамкової програми у галузі охорони 

здоров’я. 
Вагомі здобутки у галузях  захисту довкілля, нанотехнологій, 

енергетики мають науковці НДІ екології та альтернативної енергетики 

(Монастирьов М.К.). Розроблені та готові до впровадження цілий ряд новітніх 

технологій, зокрема  «Технології очищення повітря від органічних та 
неорганічних забруднень, дезінфекції та дезодорації», «Енергоефективні 
електричні електродні системи локального опалення», «Отримання 
субмікронних та нанодисперсних металевих порошків» та багато інших. 

Актуальні проблеми розвитку сучасної філологічної науки 
досліджують науковці Інституту філології та масових комунікацій, 

Білоцерківського, Миколаївського, Карпатського, Кіровоградського, 

Полтавського інститутів, Дубенської та Івано-Франківської філій.  

У звітному році продовжував нарощуватись науково-дослідницький 

потенціал університету. Упродовж звітного року виконувалось 264 НДР (у 
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минулому році 209), з них  зареєстровано в УкрІНТЕІ – 36, зокрема 14 - у 

базовій структурі та 22 - у ТВСП. 

Банк завершених НДР поповнився на 24 розробки, зокрема 10 – у базовій 

структурі університету та 14 у ТВСП, у т.ч. 3 – у Полтавському, по 2 – у 

Вінницькому, Мелітопольському та Кіровоградському, по 1 – Карпатському, 

Луцькому, Миколаївському, Ново-Каховському інститутах та Дубенській філії.  
Серед них: «Соціально-економічні проблеми комплексного розвитку 

регіону та шляхи їх вирішення в умовах постіндустріального суспільства та 
євроінтеграції» (Доценко А.І., д.геогр.н., професор, 0112U000513 Київ);  
«Сучасна українська мова: когнітивний і прагматичний аспекти» (Рябокінь 
Н.О., 0111U006434, Полтава) та інші. 

Результати наукових досліджень викладачів і співробітників університету 

знайшли відображення у наукових публікаціях. Так, упродовж 2014/2015 н.р. 

було опубліковано 56 монографій, 11 підручників (4 з грифом МОНУ), 78 

навчальних посібників ( 6 з грифом МОНУ), 628 методичних рекомендацій, 

340 конспектів лекцій, 45  наукових збірників (5 фахових), 1013 наукових 

статей (599 у фахових виданнях), 794 тези доповідей на конференціях різних 

рівнів.  
Порівняно з минулим роком збільшилась кількість опублікованих 

монографій  (54), підручників (9/1- гриф МОНУ), навчальних посібників (75/10- 

гриф МОНУ). Натомість, зменшилась кількість опублікованих наукових статей 

(1486/689 фахових), тез доповідей на конференціях (840). 

У зарубіжних виданнях опубліковано 9 монографій та навчальних 

посібників (Київ, Біла Церква, Кіровоград, Полтава, Рівне), 128 наукових статей  

та 38 тез доповідей працівників.  
Серед зарубіжних публікацій – 41 стаття та 16 тез доповідей у базовій 

структурі, зокрема по кафедрах: обліку та загальноекономічних дисциплін – 14; 

менеджменту туризму – 9;  психології – 6; маркетингу – 6; суспільно 

політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій – 6; НДЦ імунології 
та біомедичних  

технологій – 5; мікробіології, сучасних біотехнологій та екології – 5; 

української мови, літератури та східних мов – 4. 

Науковці  ТВСП опублікували 87 наукових статей та 22 тези доповідей у 

зарубіжних виданнях, зокрема: Полтава – 25, Вінниця – 13, Карпати – 11, 

Кіровоград – 11, Біла Церква – 10, Миколаїв – 10, Луцьк – 6, Мелітополь – 6, 

Дніпропетровськ – 5,  Івано-Франківськ – 5. 

Належна увага приділяється підвищенню наукової кваліфікації 
працівників університету. Нині докторантами є 47 працівників, у т.ч. 31 

штатний, аспірантами відповідно: 161, 59, здобувачами наукового ступеня 
кандидата наук 106, 70  працівників. 

Упродовж 2014/2015 н.р. було захищено 2 докторські дисертації: 
Адирхаєв С.Г. (Київ) та Балахонова О.В., (Вінниця); 24 - кандидатські 
дисертації, у тому числі у базовій структурі – 11, Луцькому інституті – 4, 

Білоцерківському і Полтавському – по 2, у Вінницькому, Кіровоградському, 

Миколаївському, Новокаховському інститутах та Дубенській філії – по 1.  
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Науковий імідж університету і якість підготовки фахівців у великій мірі 
визначаються рівнем розвитку та діяльністю наукових шкіл. З року в рік 

розвиваються і нарощують свій потенціал наукові школи, які очолюють відомі 
вчені, доктори наук, професори П.М.Таланчук, В.М.Бебик, С.С.Забара, В.В. 

Малишев,  В.І. Олефір, Д.В. Чернілевський, В.І. Лисенко, П.І. Юхименко та 
інші. 

Плідно розвиваються і мають хороші здобутки наукові школи, якими 

керують доктори наук, професори: у базовій структурі - Фрицький  Ю.О., 

Мурашин О.Г., Кущевська Н.Ф., Ломачинська І.М., Пішеніна Т.І., Калакура 
М.М.; у Вінницькому інституті - Макац В.Г., Красиленко В.Г.; Житомирському 

- Чернецький Ю.О.; Карпатському - Бичко А.К., Шинкар І.П.; 

Кіровоградському - Жила О.В.; Луцькому - Дем’янюк О.Й., Макаренко М.А.; 

Миколаївському - Гаркуша О.М., Пантелєєв В.Д., Михайлик А.Г.; 

Мелітопольському - Сурядна Н.М.; Полтавському - Бойко Г.М.; Рівненському - 

Михайлова Л.І., Гнатюк А.А., Стахів О.А.; Хмельницькому - Чайковський М.Є., 

Галімов А.В. Практично у всіх структурних підрозділах університету 

сформовані осередки наукових шкіл і затверджені плани їх розбудови. 

В Університеті «Україна» відкрита аспірантура за 7 спеціальностями: 

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством; 12.00.01-

Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень, 
12.00.07-Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 

19.00.07-Педагогічна та вікова психологія, 23.00.04-Політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку, 24.00.03-Фізична реабілітація, 
05.13.05-Комп’ютерні системи та компоненти.  

 

На І курс у 2014/2015 н/р. до аспірантури було прийнято 86 осіб, а саме: 
№ 

з/п 
Шифр і назва спеціальності К-сть осіб 

 З 

відривом 

від вир-ва 

Без 

відриву 

від вир-ва 

1. 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти 13 1 

2. 08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної 
діяльності)  

8 2 

3. 12.00.01 - Теорія держави і права; історія 
політичних і правових учень 

15 1 

4. 12.00.07 - Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право   

25 5 

5. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних 

систем та глобального розвитку 
13 1 

6. 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія 1 1 

 

Станом на 28. 07. 2015 р. в аспірантурі навчається 117 аспірантів, а саме: 
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№ з/п Шифр і назва спеціальності К-сть осіб 

  З 

відривом 

від вир-

ва 

Без 

відриву 

від вир-ва

1.  08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної 
діяльності)  

9 4 

2.  12.00.01-Теорія та історія держави і права; історія 
політичних та правових учень 

15 6 

3.  12.00.07 – Адміністративне право і процес;  
фінансове право; інформаційне право  

25 12 

4.  19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія  1 3 

5.  23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних 

систем та глобального розвитку 
14 8 

6.  24.00.03 – Фізична реабілітація - 3 

7.  05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти 13 4 

Разом: 77 40 

 

 І-ий рік навчання 75 11 

 ІІ-ий рік навчання 10 1 

 ІІІ-ий рік навчання - 5 

 ІV-ий рік навчання 1 14 

Разом: 86 31 

Дисертаційними роботами аспірантів здійснюють керівництво 22 наукові 
керівники, із них – 17 мають науковий ступінь доктора наук.  

До кафедр університету для підготовки кандидатських дисертацій 

прикріплено 33 здобувачі, а саме: 
 № 

з/п 
Кафедра, шифр і назва спеціальності К-сть осіб 

1. Кафедра фінансів та банківської справи 12 

2. Кафедра теорії  права та міжнародної інформації 4 

3. Кафедра конституційного, адміністративного та 
фінансового права 10 

4. Кафедра комп’ютерної інженерії 3 

5. Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та 
соціальних комунікацій 

3 

6. Кафедра психології 1 

Всього: 33 

 

Дисертаційними роботами здобувачів здійснюють керівництво 16 

наукових керівників, 6 з яких мають науковий ступінь доктора наук. 
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Упродовж 2014/2015 н.р. аспірантами та здобувачами було захищено 7 

кандидатських дисертацій, зокрема за спеціальністю 12.00.07 – 

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право - 3 

особи, за спеціальністю 12.00.01 –Теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень – 1 особа; за спеціальністю 23.00.04 – Політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку- 3 особи. 

Упродовж звітного року в Університеті «Україна» функціонувала 
cпеціалізована Вчена рада Д 26.139.01 з правом прийняття до розгляду та 
проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 

За звітний період відбулося 19 захистів дисертацій, з них 2 дисертації на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та 17 дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

Також в університеті функціонувала спеціалізована Вчена рада 

К 26.139.02  з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальностями: 08.00.03 –економіка та управління національним 

господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). За звітний період було проведено 7 захистів 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

Важливе місце в діяльності університету займає наукова кооперація з 

науковими установами НАН України, галузевими академіями наук і вищими 

навчальними закладами у галузі наукової та науково-технічної діяльності. 
Науковці університету співпрацюють з даними структурами, спільно 

виконуючи наукові дослідження за пріоритетними напрямами в галузях  

сучасних педагогічних технологій, нанотехнологій, інформаційних технологій, 

біотехнологій, ресурсо- та енергозберігаючих технологій. Так, структурними 

підрозділами університету укладено 19 договорів про співробітництво з 
установами НАН України та галузевими Академіями наук, з них 16 - у базовій 

структурі університету в м. Києві, 3 – у ТВСП.  

Певні здобутки у цьому напрямі мають науковці кафедр Інженерно-

технологічного інституту, Інституту соціальних технологій та факультету 

біомедичних технологій. Розроблені й готові до впровадження цілий ряд 

сучасних технологій виробництва високотехнологічної продукції.  
Плідно працюють у цьому напрямі науковці кафедри сучасної інженерії 

(Малишев В.В., д.т.н., проф.) Так, укладені 4 договори про співпрацю з 
установами НАН України, зокрема  Інститутом загальної та неорганічної хімії, 
Інститутом колоїдної хімії та хімії води, Інститутом проблем 

матеріалознавства, Інститутом металів і сплавів. Договорами передбачено 

залучення провідних науковців академічних інститутів до викладання 
навчальних дисциплін на вищих рівнях підготовки фахівців, а також 
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керівництва дипломними роботами. Виконуються 2 спільні науково-

дослідницькі проекти. 

Науковці кафедри психології в рамках угоди про співробітництво з 
Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України виконували НДР 

«Психолого-педагогічні основи процесу самотворення особистості» (Сердюк 

Л.З., д. психол. н., проф., 0111U000359).  

Угоди про співробітництво з академічними установами  України укладені 
кафедрою мікробіології, сучасних біотехнологій та екології (Інститут 
мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний ботанічний сад 

ім. М.М. Гришка НАН України та інші). 
Також укладено 60 договорів про співробітництво з провідними ВНЗ 

України, підприємствами, установами, організаціями, з них 49 - у ТВСП, 

зокрема науковцями Вінницького інституту – 20, Полтавського – 17, 

Мелітопольського - 3, Хмельницького – 2, Кіровоградського – 1, Івано-

Франківської філії - 6 договорів. 
Відповідно до Плану проведення наукових заходів у 2014/2015 н.р. в 

університеті було проведено 95 наукових конференцій, з них 15 міжнародних, 

18 всеукраїнських, 31 університетська та 31 студентська.  
Науково-педагогічними працівниками та студентами університету 

зачитано 1032 доповіді на наукових конференціях різних рівнів, у тому числі 38 

- на зарубіжних, 415 - на міжнародних, 374 - на всеукраїнських, 154 - на 
університетських, 51 - на студентських. 

Упродовж звітного року науково-дослідна частина університету 

розсилала у структурні підрозділи інформаційні повідомлення про проведення 
наукових конференцій та семінарів в Україні, оголошення про конкурси на 
отримання грантів. 

Працівниками університету підготовлено і подано 5 заявок на патенти та 
2 - на авторське право, з них отримано 3 патенти і 2 авторські свідоцтва.  

Важливе місце в організації науково-дослідної роботи належить пошуку 

та отриманню фінансування за рахунок державних програм та грантових 

проектів від міжнародних фондів та організацій. 

За звітний період підрозділами університету підготовлено 16 проектів на 
отримання грантів від міжнародних фондів, донорських організацій та 
наукових програм. Позитивне  рішення отримали 7 проектів на загальну суму 

1198,7 тисяч гривень. У ТВСП подано 13 проектів, підтримано - 7 (Вінницький 

інститут – 1193,7 тисяч грн.).  

У звітному році плідно працювали науковці Вінницького інституту, ними 

було підготовлено 7, підтримано 7 проектів, зокрема, проект «Життя вище 
інвалідності: репродуктивні права та здоров’я жінок з інвалідністю» (Агентство 

США з міжнародного розвитку (USAID, проект «Рівні можливості у 

парламентських виборах 2014 року» (Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID) та інші.  
Подавали проекти на гранти науковці Житомирського, Мелітопольського 

та Миколаївського інститутів. Науковці кафедри сучасної інженерії подавали 
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на розгляд у Міністерство освіти і науки України  3 проекти  (спільно з 
Білорусією та Турцією).  

На жаль, решта підрозділів цьому важливому напряму роботи не приділяє 
достатньої уваги. У квітні поточного року з метою залучення всіх підрозділів 
університету до нової програми ЄС з досліджень та інновацій Горизонт 2020 

було проведено практичний семінар «Підготовка до участі у програмі ЄС з 
досліджень та інновацій Горизонт 2020». Тож, даний напрям роботи має бути 

пріоритетним для всіх підрозділів університету. 

В Університеті «Україна» належна увага приділяється організації 
науково-дослідної роботи студентів (НДРС), яка завжди була важливим 

чинником підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців. За 16 років 
існування в університеті створені необхідні організаційні та матеріально-

технічні умови для  залучення творчої молоді до різноманітних форм наукової 
діяльності. 

Студентські наукові товариства (СНТ) діють у 15 територіально 

відокремлених структурних підрозділах і налічують сьогодні 20 осередків. Їх 

мережа включає 70 наукових гуртків, 33 СННВП, 12 проблемних груп, які 
об’єднують 2782 студенти-науковці, що становить 52% від загальної кількості 
студентів денної форми навчання. До наукової роботи також залучено 1387 

студентів заочної форми навчання, що становить 25% від їх загальної кількості.   
Відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» у базовій 

структурі університету в м. Києві 28 травня 2015 р. була проведена установча 
конференція наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених, на якій було затверджено Положення наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених  (НТСАДіМВ) та  обрано керівництво.  

До складу НТСАД і МВ входять 3 СНТ, 12 СННВП, 10 наукових гуртків, 
2 проблемні групи. До наукової роботи залучено 594 студенти денної форми 

навчання, що становить 37% від їхньої загальної кількості та 216 студентів 
заочної форми навчання, що становить 13% від їх загальної кількості. У першу 

чергу, це студенти – магістранти, але  ще далеко не всі вони беруть участь у 

науковій роботі. 
В університеті послідовно впроваджується наскрізна тематика НДРС, яка 

передбачає комплексне планування і проведення науково-дослідної роботи 

студентів, починаючи з молодших курсів. У звітному році було затверджено 

231 наскрізну наукову тему, зокрема 103 у базовій структурі університету та 
128 у ТВСП. Найбільша їх кількість затверджена у Луцькому (15), 

Миколаївському (12), Полтавському (12), Білоцерківському (10), Карпатському 

(10), Вінницькому (9), Кіровоградському (8), Хмельницькому (7), інститутах, 

Івано-Франківській (10) та Дубенській (12) філіях.  

У базовій структурі університету в м. Києві найбільша кількість 
наскрізних тем затверджено на кафедрах автомобільного транспорту та 
соціальної безпеки (30), конституційного, адміністративного та фінансового 

права (23), документознавства та інформаційної діяльності (15), психології (12),  

української мови, літератури та східних мов (9), до виконання яких залучено 

341 студент.  
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У звітному році разом зі студентами опубліковано 358 наукових статей та 
1146 тез доповідей на конференціях різних рівнів (проти 220 і 1378, відповідно, 

у 2013/2014 н.р.), що становить відповідно: 26 % та 59 % від їх загальної 
кількості. Найбільша кількість статей опублікована студентами Полтавського 

(120), Кіровоградського (103), Білоцерківського (22), Хмельницького (20), 

Вінницького (17) інститутів та  базової структури (62). 

Участь студентів у різноманітних наукових заходах є однією із важливих 

форм інтеграції науки в навчальний процес і вагомим підґрунтям для їхнього 

становлення як майбутніх  науковців.  
В університеті у 2014/2015 н. р. було проведено 31 студентську наукову 

конференцію, серед них ХII Всеукраїнська наукова конференція студентів і 
молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» (м. Київ). До Оргкомітету 

конференції було подано 475 тез доповідей, з них базова структура – 308, ТВСП 

– 169, інші ВНЗ – 14. Серед ТВСП найбільш активними були  студенти Ново-

Каховського, Луцького, Полтавського та Мелітопольського інститутів. За кращі 
доповіді більше 85 студентів-учасників конференції отримали грамоти та 
подарунки, ще 60 - подяки. 

Важливою подією для студентів стали такі наукові конференції як 

«Психологічні особливості розвитку, становлення та самоактуалізації 
особистості студентської молоді» (Вінниця), «Студентська молодь як соціальна 
одиниця розвитку освіти та науки в сучасних умовах українського суспільства» 

(Хуст), «Мій науковий дебют» (Миколаїв), «Перший крок в науку» (Нова 
Каховка) та інші.  

Традиційно кращі студенти-науковці беруть участь у роботі міжнародних 

наукових конференцій, які проводяться в університеті, зокрема «Актуальні 
проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому 

середовищі» (Київ), «Молодь в умовах нової соціальної перспективи» 

(Житомир), «Духовність українства ХХІ ст.» (Кіровоград) та інші. Студентами 

загалом зачитано 675 доповідей на конференціях різних рівнів. 
Важливе значення для активізації наукової діяльності студентів має 

залучення їх до різноманітних конкурсів наукових робіт. 
В університеті традиційно проводиться Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук та 3 

конкурси загально університетського рівня, зокрема, 2 конкурси в рамках 

щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» та один 

в рамках Всеукраїнської конференції «Молодь: освіта, наука, духовність», 

присвячений відзначенню Дня науки в Україні. З року в рік активну участь у 

цих конкурсах беруть студенти Миколаївського, Хмельницького, Луцького, 

Вінницького, Білоцерківського, Полтавського, Мелітопольського інститутів, 
Дніпропетровської філії; Інституту економіки та менеджменту, Інституту права 
та суспільних відносин, Інженерно-технологічного інституту, Інституту 

комп’ютерних технологій, Інституту соціальних технологій; кафедр видавничої 
справи, поліграфії та редагування; української мови, літератури та  східних мов.  
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У звітному навчальному році маємо наступні досягнення в цьому 

напрямі. Для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу ми направили 12 

кращих наукових робіт студентів. Галузевими комісіями були запрошені для 
участі у підсумкових наукових конференціях наступні студенти Університету 

«Україна»: 

1.За напрямом «Екологія та екологічна безпека»:  

• Христофоров В.В., студент 4 курсу Мелітопольського інституту, 

отримав дипломом учасника (науковий керівник Сурядна Н.М., к.б.н., доц.). 
2. За напрямом «Видавнича справа та редагування»:  
• Гостєва В.В., студентка кафедри видавничої справи, поліграфії та 

редагування, отримала грамоту за  кращу наукову доповідь (науковий керівник  
Ярошовець Т.І.). 

3. За напрямом «Українська мова та література»: 
• Щербина К.В., студентка кафедри видавничої справи, поліграфії та 

редагування, отримала грамоту за участь у конкурсі (науковий керівник 
Ярошовець Т.І.). 

Відповідно до наказу МОН України щодо проведення зазначеного 

Конкурсу наш університет визначений базовим ВНЗ за напрямом «Актуальні 
проблеми інклюзивної освіти» на період 2015-2017 років. У цьому році 
підсумкова науково-практична конференція відбулася 1 квітня, в ній взяли 

участь 22 студенти-учасники Конкурсу, які представляли 13 ВНЗ України.  

Заохочувальні дипломи  призерів Конкурсу отримали студенти нашого 

університету: 
• Войвуцька Н.А., студентка ІІІ курсу Білоцерківського інституту 

економіки і управління, науковий керівник Плівачук К.В., к.пед.н., доц., 

• Бугровська Ю.В., студентка 1 курсу Миколаївського міжрегіонального 

інституту розвитку людини, науковий керівник Крамаренко І.С., к.е.н., доц.  

Студенти університету постійно беруть участь у різноманітних  

міжнародних і всеукраїнських наукових конкурсах.  

Так, студентка Миколаївського інституту Бабіна Г.О. взяла участь у V 

Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка і отримала диплом ІІІ ступеня. Студентка цього 

ж інституту Шубяк Г.Г. взяла участь у ХV Міжнародному конкурсі з 
української мови імені Петра Яцика і отримала диплом ІІІ ступеня. 

До Дня науки в Україні був проведений конкурс студентських наукових 

робіт, у якому взяли участь 52 студенти університету. Оргкомітет конкурсу 

відзначив 21 студента-переможця, які були нагороджені дипломами та 
преміями.  Серед них студенти базової структури  (кафедри соціальної роботи 

та педагогіки; технології харчування; видавничої справи, редагування та 
поліграфії; комп’ютерної інженерії; української мови, літератури та східних 

мов), Хмельницького, Миколаївського, Вінницького, Мелітопольського, 

Луцького, Карпатського та Рівненського інститутів. Ще 19 студентів були 

нагороджені грамотами та подарунками, а 10 студентів - подяками.  

 Безумовно, все це сприяє підвищенню рівня студентської науки в 
університеті та зростанню його іміджу. 
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У рамках програми заходів з нагоди святкування 16-ої річниці з Дня 
заснування Університету «Україна» впродовж листопада – грудня 2014 року 

було проведено 2 конкурси студентських наукових робіт. Так, у ХII 

університетському конкурсі взяли участь 35 студентів університету. Оргкомітет 
відзначив дипломами та преміями 10 переможців, ще 11 студентів отримали 

грамоти та подарунки, 14 – подяки. 

Традиційними в університеті є конкурси наукових робіт студентів з 
інвалідністю за тематикою наукових досліджень випускових кафедр. У ХI 

зазначеному конкурсі взяли участь 17 студентів. З них отримали  іменні 
стипендії: імені Дугласа Строзера за напрямом «Психологія» - 2 студенти 

(Хмельницький, Вінниця); професора Шарон Равер-Лампман за напрямом 

«Соціальна робота» - 2 студенти (Полтава, Хмельницький); імені професора 
Н.П.Воллернера  за напрямом «Соціальна робота» - 2 студенти (Хмельницький, 

Київ); імені професора Н.Г. Дорофеєвої за напрямом «Фізична реабілітація» - 3 

студенти (Київ, Хмельницький); доктора Грега Лампмана за напрямом 

«Економіка» - 2 студенти (Миколаїв, Київ); стипендією профспілкової 
організації Університету «Україна» за напрямом «Документознавство» 

студентка Білоцерківського інституту. Ще 4 студенти отримали грамоти, 

подарунки і подяку. 

За 16 років діяльності в університеті було започатковано багато цікавих 

наукових традицій, спрямованих на стимулювання науково-дослідницької та 
науково-методичної роботи викладачів, зокрема конкурс на звання «Кращий 

викладач-науковець Університету «Україна», присвячений 16-ій річниці з Дня 
заснування університету. У зазначеному конкурсі за 3 номінаціями взяли участь 
47 викладачів. Переможцями стали у номінації: «Кращий викладач-наставник 

СННВП» - Хлопяк О.К., Іваннікова Г.В., Сорока О.О. (Київ); «Кращий 

викладач-керівник НДРС» - Щирська О.В. (Київ), Матвійчук В.М. 

(Хмельницький), Сливка Я.В. (Хуст), Кравченко О.В. (Кіровоград), Самсонова 
М.О. (Дніпропетровськ); «Кращий викладач-новатор» - Кущевська Н.Ф., 

Довгань Н.О., Короєд С.О. ( Київ). 
Продовжувалась науково-видавнича діяльність університету. У звітному 

році вийшли друком збірники тез доповідей ХIV міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в 
інтегрованому освітньому середовищі», ХII Всеукраїнської наукової 
конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» (2 

частини), збірник наукових праць «Актуальні проблеми навчання та виховання 
людей з особливими потребами» № 12(14) 2015, науковий фаховий журнал 

«Освіта регіону», українсько-литовський науковий журнал «Social Welfare: 

Interdisciplinary Approach». Збірники наукових праць «Вісник Університету 

«Україна», серії «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», 

«Економіка, менеджмент, маркетинг», «Право» отримали  статус фахового 

наукового видання.  
Водночас, в організації науково-дослідної роботи ще є ряд труднощів і не 

вирішених питань. 
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Актуальними залишаються питання фінансування і матеріально-

технічного забезпечення НДР. Пошук вітчизняних і зарубіжних інвесторів,  
участь у різноманітних грантових і державних наукових програмах, зокрема і 
Горизонт 2020, спільних наукових проектах з провідними ВНЗ та науковими 

установами – це реальні шляхи для одержання додаткових джерел 

фінансування НДР і нагальні завдання для всіх підрозділів університету.  

На жаль, і досі повільно впроваджуються на ринку наукової продукції 
результати завершених НДР і технічних розробок. На сьогодні ми маємо 24 

завершені НДР, більшість із яких можуть бути впроваджені у виробництво, 

комунальне господарство, охорону здоров’я, захист  довкілля тощо. Необхідно 

продовжувати пошук шляхів для комерціоналізації результатів наукових 

досліджень.  
Потребує продовження робота щодо відкриття нових спеціальностей 

аспірантури в галузях біологічних, економічних, педагогічних, філологічних 

наук, докторантури та спеціалізованих Вчених рад. Слід проаналізувати 

наявний якісний склад науково-педагогічних працівників університету, 

вирішити ряд питань, пов’язаних з доукомплектуванням штатного складу 

науково-педагогічних працівників докторами наук за відповідними 

спеціальностями  згідно вимог МОН України.  

Потребує постійної уваги робота щодо збільшення кількості 
опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників, наукових 

статей у фахових виданнях України та у престижних зарубіжних наукових 

виданнях. 

Потребує продовження робота щодо розповсюдження здобутків діючих 

наукових шкіл, залучення молодих, талановитих науковців до їх складу, 

розбудови нових перспективних наукових колективів у всіх підрозділах 

університету. 

Актуальним завданням є також підвищення результативності наукових 

досліджень, визнання на міжнародному та національному рівнях наукових 

здобутків викладачів, науковців, аспірантів, студентів університету.  

Необхідно продовжити роботу щодо поліпшення матеріально-технічного 

забезпечення навчально-наукових лабораторій університету необхідним 

технологічним і лабораторним обладнанням, сучасними приладами, 

матеріалами, зокрема і за рахунок спонсорської допомоги. 

Потребує постійної уваги та удосконалення науково-дослідна робота 
студентів. Необхідно залучати студентів до різноманітних форм науково-

дослідницької роботи, зокрема набуття практичних навичок майбутньої 
професії у СННВП. Керівникам та відповідальним за наукову роботу 

підрозділів необхідно звернути особливу увагу на підвищення ефективності 
роботи діючих СННВП.  

Необхідно створити у підрозділах університету наукові товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених у відповідності з новим 

Законом України «Про вищу освіту». 
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Слід постійно проводити роботу щодо підвищення якості та збільшення 
кількості наукових публікацій студентів всіх форм навчання, в першу чергу, 

старших курсів. 
 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

Міжнародна діяльність Університету «Україна» у 2014/2015 н. р. була 
спрямована на освітню підготовку іноземних громадян, забезпечення інтеграції 
з міжнародним університетським співтовариством, отримання додаткових 

можливостей щодо прискореного розвитку в рамках Болонського процесу та 
європейської інтеграції, а також підвищення рейтингу університету в Україні й 

за кордоном.  

Однією з основних форм міжнародної діяльності університету в галузі 
освіти є навчання іноземних студентів. Завдяки отриманій ліцензії з підготовки 

іноземних громадян у 2014 р. було налагоджено співпрацю з Українським 

держаним центром міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України, 

Державною міграційною службою та здійснено організаційні заходи щодо 

навчання та проживання іноземців на території України. За 2014/2015 

навчальний рік виписано 8 запрошень на навчання на підготовче відділення 
особам з Лівії, Туркменістану, Єгипту, Іраку та прийнято на 1 курс заочної 
форми навчання 50 студентів з Грузії та Азербайджану. Був розроблений 

інформаційний буклет про Університет «Україна» для іноземних громадян 

англійською мовою  

У січні 2015 р. Університет «Україна» виступив бенефіціаром для 
підписання угоди з Харківським національним університетом міського 

господарства імені О. М. Бекетова на участь у гранті у рамках програми 

‘Erasmus+’‘SpecialSupportHEICentres’. 

Продовжується співпраця з Шяуляйським університетом (м. Литва). 
Відповідно до Двосторонньої Угоди між Відкритим міжнародним 

університетом розвитку людини «Україна» та Шяуляйським університетом 

було впроваджено спільну навчальну магістерську програму «Соціальна 
робота», після завершення якої 30 литовських студентів отримали дипломи в 
Університеті «Україна» та 5 студентів з Університету «Україна» отримали 

дипломи Шяуляйського університету за програмою подвійного диплому.  

У березні 2015 р. Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» та Шяуляйський університет підписали міжвідомчу Угоду на 2014-

2021 між установами та країнами-партнерами, які погоджуються співпрацювати 

по обміну студентами та персоналом у рамках програми ‘Erasmus+’, 

виконувати усі вимоги статуту ‘Erasmus+’ для вищої освіти в усіх аспектах 

організації та управлінні мобільністю студентами й персоналом. За 
результатами конкурсу цієї стипендіальної програми мобільності 2 студенти з 
університету матимуть можливість з нового 2015 н.р. навчатися у Литві на 
магістерській програмі та 1 викладач Шяуляйського університету читатиме 
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лекції для студентів кафедри соціальної роботи Університету «Україна». 

Цього року 17 студентів подали документи до комісії Міністерства освіти і 
науки Литовської Республіки у рамках програми ‘Erasmus+’ на отримання 
гранту на навчання в Шяуляйському університеті, як результат 3 із них успішно 

отримали магістерські стипендіїна навчання в Литві. 
Університет «Україна» виступив партнером Зеленогурського університету 

(Польща) в організації дослідження та створення науково-дослідного проекту 

«Підприємництво на думку студентів ВНЗ». Цілями проекту є міжнародна 
співпраця для дослідження основних проблем ринку праці, збір та обмін 

знаннями і досвідом, реалізація порівняльних досліджень між країнами, із яких 

одна в ЄС, а інша прагне стати членом. Час реалізації проекту – 2015-2017рр. 

У серпні цього року Університет відвідали представники Шяуляйського 

університету(Литва) щодо спільної співпраці по виконанню науково-дослідної 
роботи «Професійна реабілітація людей з обмеженими можливостями». 

Впродовж 2014/2015 н. р. Вінницький соціально-економічний інститут 
долучився до програми академічних обмінів Fulbright, зокрема з 01.09.2014 р. 

до 30.06.2015 р. проф. Кауфман Л. (Канзас, США) викладав спеціальну 

педагогіку та навчав англійській жестовій мові студентів інституту з вадами 

слуху.Як представник інституту проф. Л. Кауфман відвідав ВНЗ міст Черкаси, 

Харкова та Миколаєва. Під час зустрічей з науково-педагогічними 

працівниками фахівець обговорював умови реалізації в Україні міжнародних 

програм ‘Erasmus +’ та ‘Tempus’.Американський професор провадив активну 

профорієнтаційну роботу з питань навчання студентів за кордоном в рамках 

програми «ТВІЙ ШАНС». За результатами проведеної роботи 2 студенти 

подали документи для участі у програмі. 
Двоє здобувачів вищої освіти Вінницького інституту, Федір Мельник та 

Ольга Шлапак у 2014 р. долучились до Програми Європейського союзу 

«YouthinActionProgramme», в рамках якої було реалізовано проект 
«PathtoPeace»(Австрія). 

Протягом 2014/2015 н. р. Вінницьким інститутом було продовжено та 
підготовлено нові угоди у рамках міжнародної кооперації із 7 зарубіжними 

ВНЗ, організаціями та установами. 

Завдяки гранту у рамках Канадсько-Українського проекту на базі 
інституту діє комп’ютерний клас для нечуючих студентів, а також студентам 

надані у безоплатне користування слухові апарати.  

Міжнародне співробітництво Рівненського інституту здійснюється в таких 

формах: проведення наукових форумів спільно з зарубіжними партнерами, 

участь студентів і викладачів інституту в науково-практичних конференціях, 

стажування викладачів за кордоном. Станом на липень 2015 року діє чотири 

угоди про міжнародну співпрацю інституту, а саме: з Анапським філіалом 

Московського державного гуманітарного університету ім. М. Шолохова 
(Російська Федерація); з Інститутом міжнародних відносин та американістики 

та Вищою школою комунікативної політології та міжнародних відносин у м. 

Варшава (Республіка Польща); з Барановицьким державним університетом 
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(Республіка Білорусь).У рамках співпраці організовано спільні наукові форуми, 

є перспектива отримання подвійних дипломів для студентів інституту. 

Міжнародну діяльність Полтавський інститут економіки і праваз дійнює у 

співпраці з ВНЗ Польщі, Болгарії. Булорусі, Росії, Грузії, Молдови у проведенні 
міжнародних науково-практичних конференцій. Встановлені відносини та 
підписано договір про співпрацю із Грузино-європейською академією про 

перспективи набору студентів-іноземців до Університету «Україна». 

Полтавський інститут продовжує співпрацю з Католицьким університетом 

Любліна (Польща), Інститутом сучасних знань ім. А. М. Широкова (Білорусь), 
Інститутом культурної спадщини, Академії наук Молдови (Молдова). 

Кафедрою перекладу та іноземних мов у межах наукових досліджень 
продовжується співпраця із Лі Університетом (Клівленд, Теннессі, США), 

ПНПУ ім В.Г. Короленка, Корпусом Миру та Полтавським краєзнавчим 

музеєм. Тематика наукової роботи стосується актуальних проблем 

міжкультурного спілкування та його особливостей у різних сферах людських 

відносин, ролі мистецтва, фольклору та нових інформаційно-комунікаційних 

технологій у міжкультурному спілкуванні.  
У звітному періоді міжнародна діяльність Хмельницького інституту 

соціальних технологій була спрямована на розширення спектру партнерських 

стосунків на договірній основі у галузі освіти і науки. На теперішній час діє 
один договір, укладений інститутом із Вищою Педагогічною Школою (Лодзь, 
Польща).  

Луцький інститут розвитку людини активно включився у Програму 

подвійного диплому Університету «Україна» «Твій шанс». У літню вступну 

кампанію було прийнято за програмою «Твій шанс» 4 студенти, у зимовий 

набір подано документи 2-ох студентів. Проводилася рекламна кампанія за 
даним проектом у пресі, на радіо, у роликах на ТБ.  

Міжнародна діяльність в Івано–Франківській філії проводилась згідно 

Єдиного плану роботи філії на 2014/2015 н.р. Підготовлено новий договір про 

співробітництво із Азербайджанським державним університетом ім. Расулзаде 
(м. Баку) та Університетом Вістула (Польща).Також підготовлено договір про 

співпрацю з канадською компанією OSFGlobalServicesInc. 

Найбільш ефективними формами міжнародної співпраці Житомирського 

економіко-гуманітарного інституту у 2014/2015 році стали: Міжнародний 

українсько-німецький проект «Мобільна робота з молоддю», який триває з 2007 

року і передбачає щорічне проведення науково-практичних семінарів, 
присвячених актуальним проблемами молоді та шляхам їх вирішення за 
допомогою міжнародного досвіду, обмін науковцями та спеціалістами у галузі 
соціальної роботи.  

У жовтні 2014 року в рамках спільного проекту було проведено третій 

семінар для студентів спеціальності «Соціальна робота» із залученням 

провідних спеціалістів міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і 
молоді та неурядових організацій м. Житомира, які займаються проблемами 

дітей вулиці та дитячої бездоглядності. Семінар було проведено спільно із 
неурядовою організацією ISMO, м. Штутгарт (Німеччина).  
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Наукове співробітництво інституту продовжує розвиватися відповідно до 

існуюючих договорів із Вищою школою менеджменту м. Легніц (Польща), 
Інститутом сучасних знань імені А. М. Широкова (Білорусь) та неурядовою 

організацією ISMO, м. Штутгарт (Німеччина). 
Міжнародні зв’язки у Миколаївському міжрегіональному інституті 

розвитку людини вищого навчального закладу Університет «Україна» 

здійснюються шляхом співпраці з вищими навчальними закладами, іншими 

освітніми установами, туристичними агенціями ближнього і далекого 

зарубіжжя, а саме: Польщею, Австрією, Німеччиною, Ізраїлем, Азербайджаном, 

Болгарією, Білорусією, Росією, Грузією, Молдовою. У рамках співробітництва з 
фундацією CentralEuropeanAcademyStudiesandCertification (CEASC – Польща) 
на базі інституту був проведений семінар для представників малого та 
середнього бізнесу м. Миколаєва на тему «Створення та управління власним 

бізнесом на території ЄС на прикладі Польщі», а 16 липня 2015 р. був 

проведений науково-практичний семінар «Інструменти підтримки мобільності 
науковців у рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки» за участю Миколи 

Смолінського, президента CEASC, консультанта з написання проектів до 

Європейських структурних фондів.У рамках співробітництва з фундацією 

CentralEuropeanAcademyStudiesandCertification (CEASC – Польща) розпочато 

проекти з туризму «Практичне стажування студентів за напрямом «Новітні 
тренди в туризмі та готельному бізнесі на території ЄС» (м. Бидгощ, Польща та 
м. Берлін, Німеччина).На особливу увагу заслуговує міжнародний проект із 
розробки подвійних магістерських програм з напрямку «Економіка та 
підприємництво», «Менеджмент» та «Здоров'я людини». Укладено угоди з 
Вищою школою гуманітарних наук у Любляні (Польща) про співробітництво. 

Протягом 2014-2015 н. р. 6 студентів та 2 викладачі інституту різних 

спеціальностей подавали документи на отримання стипендій ДААД (DAAD), 

викладач Шлепньов А.М. отримав стипендію DAAD в 2014 році.У листопаді 
2014 р. к.е.н., доцент Крамаренко І.С. подавала проект на отримання гранду 

Програми соціальних інвестицій «Україна – життя майбутнього» на тему 

«Освітньо-соціальна інклюзія – шлях до повноцінного життя». 

Результатом діючої угоди про міжнародну кооперацію між 

Малопольською вищою школою в Бжеску (Польща) та Білоцерківським 

інститутом економіки та управління є участь науковців у ХVІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного 

забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» (м. Біла Церква, 21-23 

трав. 2015 р.).  

Згідно з договором про міжнародне співробітництво з Малопольською 

вищою школою в Бжеску співробітництво здійснюється за наступними 

напрями: реалізація безперервної освіти, обмін студентами та викладачами, 

наукова робота, організація культурно-освітніх та оздоровчих заходів. 
Продовжується плідна робота Білоцерківського інституту з Німецько-

українським Науковим Об’єднанням ім. Юрія Бойка-Блохина в Мюнхені в 
галузі розгортання ефективного співробітництва у вищій освіті та науковій 
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діяльності на засадах тісної співпраці, координації дій та регулярних взаємних 

консультацій (договір про співпрацю від 28 вересня 2012 року).  

Вчені Карпатського інституту підприємництва підписали угоду про 

співпрацю з Науково-дослідним інститутом україністики імені М.Мольнара і 
активно працюють над спільним науковим проектом «Українсько-словацькі 
соціально-економічні та культурні контакти: минуле й сучасність».У лютому 

2014 року керівництво Карпатського інституту підприємництва підписало 

угоду про співпрацю з Фондом для дітей та молоді на Україні «Недалеко» 

(Польща). Основними напрямками співпраці є: студентська волонтерська 
діяльність; обмін студентами; наукові публікації у польській академічній пресі. 

Викладачами було залучено у 2014 року 26 студентів до навчання у Вищій 

школі Міжнародних відносин та Американістики (Варшава, Польща) за 
Програмою «Твій шанс». 

Керівництво Карпатського інституту підприємництва постійно налагоджує 
співпрацю із зарубіжними вищими навчальними закладами, підприємствами, 

установами, товариствами тощо. Зокрема, підписані договори з: Закарпатським 

Угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ; Науково-дослідним інститутом 

україністики імені М. Мольнара; Товариством румунів ім. Іона Мігелі де Апша; 
Корпусом Миру (США). На часі підписання угод про співпрацю з: 
Міжнародним Вишеградським Фондом (Чехія, Польща, Словаччина, 
Угорщина); Віденським університетом економіки та бізнесу (Австрія); 
Краківським університетом економіки (Польща). 

Викладачі кафедри екології та охорони навколишнього середовища 
Мелітопольського інституту проводять активну міжнародну співпрацю з 
провідними зарубіжними науковими установами. Зокрема з колегами 

лабораторії стабільності хромосом та клітинної інженерії, групи мікроеволюції 
геному та цитоекології Інституту Цитології РАН (м. Санкт-Петербург). 
Співпраця спрямована на визначення та уточнення видів земноводних з 
нетрадиційними процесами видоутворення, за допомогою цитогенетичних 

методів, а саме встановлення розміру геному досліджуваних тварин з 
використанням методу проточної ДНК-цитометрії. Відбувається також активна 
співпраця з Центром біоресурсів НАН Білорусі, сектором екологічної оцінки 

зміни навколишнього середовища.  
Реалізація планів міжнародної діяльності 2014/2015 н.р. підтримувалась у 

Дубенській філії здебільшого в напрямку участі викладачів і студентів у 

міжнародних науково-практичних конференціях. У 2014 році кандидат 
психологічних наук, доктор філософії, академік Академії української служби 

порятунку, доцент кафедри «Здоров’я людини» Сєдова Н. А. розробила та 
продовжує впроваджувати програму «Здоровий спосіб життя студентів». 

Керівництво Кіровоградського інституту розвитку людини планує в серпні 
2015 року укласти угоду про співпрацю з Софіїівським державним 

університетом. Під час роботи ХІV Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Духовність українства» 2014 р. відбулося урочисте підписання 
Меморандуму про порозуміння між Кіровоградським інститутом розвитку 

людини та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні. 
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Співпраця Кіровоградського інституту розвитку людини з цією програмою, яка 
діє в 166 країнах світу, розкриває широкі можливості для отримання досвіду 

студентами й науково-педагогічними працівниками ВНЗ в реалізації суспільно 

корисних проектів, налагодженню міжнародних зв’язків, отриманню 

практичних навичок у фандрайзингу. 

Управління міжнародної діяльності постійно інформуватиме про діючі 
проекти та створення консорціумів.  

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

За звітний період відбувалось подальше зміцнення матеріально-технічної 
бази університету, яка повністю відповідає вимогам державного стандарту. 

Питання стану та розвитку матеріально-технічної бази неодноразово 

розглядалось на нарадах різного рівня, в т.ч. і на засіданнях Вченої ради. 

Зусилля господарських підрозділів були спрямовані на вчасне і якісне 
забезпечення навчально-виховного процесу. Значну увагу було приділено 

протипожежним заходам, охороні праці та техніці безпеки. Своєчасно 

укладались угоди з організаціями-постачальниками. Майже у всіх підрозділах 

університету проведені косметичні ремонти приміщень. Всі студенти були 

забезпечені місцями у гуртожитках.  

Значна увага приділялась економії коштів. Так, в Кіровоградському 

інституті розвитку людини знижено орендну плату за приміщення на 2 тис. грн. 

у місяць. Із зміною місця розташування Броварського коледжу, орендна плата 
зменшилась у 3 рази, Васильківського коледжу – у 2 рази.  

Загальна площа приміщень, які використовуються університетом, на 1 

серпня 2015 року становить 186947,6 м. кв., у т. ч. базової структури – 14568 м. 

кв. Власні площі територіально відокремлених навчально-виховних підрозділів 
становлять 18678,8 м. кв., базової структури – 14568 м. кв. 

Упродовж 2014/2015 навчального року проводилась робота по зміцненню 

матеріально-технічної бази навчання як базової структури, так і в більшості 
територіально відокремлених навчально-виховних підрозділів. 

У базовій структурі проведено зовнішнє утеплення великих аудиторій, 

змонтована система водовідведення перед входом в університет, 
відремонтовано другий ввід до університетської електромережі, оформлена 
стоянка для велосипедів, проведено ремонт перил на даху, виготовлені і 
змонтовані перегородки в науково-дослідному центрі імунології та 
біомедичних технологій. Закуплено і встановлено 6 кондиционерів, бойлер. 

Власними силами відремонтовано біля 200 одиниць меблів, оновлені стенди. 

Проведений ремонт 6 кімнат у гуртожитку для проживання студентів-
іноземців. Значна робота проведена по благоустрою території. 

У Луцькому інституті розвитку людини проведено ремонт покрівлі та 
оновлено фасад навчально-адміністративного корпусу, придбано 
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електрокардіограф, спірометр, пневмотахометр, електроміорефлексометр «ЕМР 

-01», анатомічні макети, тренажери, туристичне та спортивне обладнання. 
У Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини 

придбано аудіо та відеотехніку на 3600 грн., інтерактивну дошку та 
мультімедіапроектор на суму 21032 грн., компютерну та орг. техніку на суму 

19980 грн. Розпочато будівництво котельні з твердоплавними котлами. 

В Білоцерківському інституті економіки та управління введено в дію 

тренажерний зал площею 120 м.кв. 
В Карпатському інституті підприємництва введено в дію їдальню для 

студентів та викладачів. 
Водночас, матеріально-технічна база для забезпечення навчального 

процесу потребує значного удосконалення і зміцнення. 
Ряд взятих зобов'язань на 2014/2015 н.р. не були виконані. Так, у базовій 

структурі не завершено підведення другого вводу водомережі до навчального 

корпусу №1. 

В Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій не 
змонтована пожежна сигналізація, не вдалось домовитись з владними 

структурами про викуп навчального корпусу по вул.. Дзержинського, 380.  

В Карпатському інституті підприємництва не замінені вікна в головному 

корпусі. 
Найбільш вагомими завданнями на 2015/2016 н.р є для: 
Базової структури: підведення 2-го (аварійного) вводу водомережі з 

магістрального водопроводу до приміщення навчального корпусу №1, добудова 
2 черги оздоровчої бази в смт. Міжгір’я Закарпатської області., створення АСУ, 

завершення переїзду підрозділів університету з вул. Хорива, 1-г на вул. 

Львівська, 23. 

Новокаховського гуманітарного інституту - обладнання аудиторного 

фонду інтерактивними дошками. 

Луцького інституту розвитку людини - ремонт приміщення для 
юридичної клініки та студентського самоврядування. 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини - 

завершення будівництва котельні, повне забезпечення потреб у власних 

комп’ютерах та програмах до їх забезпечення, обладнання кабінету 

фізреабілітації. 
Кіровоградського інституту розвитку людини - придбання обладнання 

для кафедри здоров'я людини та встановлення WI-FI на 3 поверсі. 
Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій - 

придбання тренажерів, створення сертифікованої лабораторії з екології, 
обладнання конференц - зали. 

Броварського коледжу - оновлення та модернізація комп’ютерного класу. 

Хмельницькому інституту соціальних технологій - оновлення парку 

комп’ютерів в інформаційно-комп’ютерному центрі інституту. 

Рівненському інституту - заміна дерев’яних вікон на метало пластикові. 
У новому навчальному році керівникам навчально-виховних підрозділів 

університету необхідно: 
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- привести всі показники щодо матеріально-технічного забезпечення 
навчального процесу до нормативних вимог; 

- вжити додаткових заходів щодо придбання власної навчальної бази; 

- розширити спектр надання додаткових платних послуг та джерел 

фінансування;  
- посилити роботу серед студентів щодо дбайливого ставлення до 

збереження матеріальних цінностей. Залучити їх до відновлення пошкодженого 

майна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ЗМІСТ, ПОКАЗНИКИ І ТАБЛИЦІ  

ДО РОЗДІЛІВ ЗВІТУ: 

 
 

1.ВСТУП 
 

Кучерявий І.Т., Олефір В.І., Коляда О.П., 

Петроченко С.В., Зименко С.В., Зінчук К.М. 

 
 

2. Організація навчального процесу: 

2.1. Формування контингенту студентів 

2.2. Навчальна робота 

2.3. Науково-методичне забезпечення 
навчального процесу 

2.4. Кадрове забезпечення 

2.5.Організація роботи зі студентами, які 
мають особливі потреби 

2.6.Виховна робота 

 

Коротєєва А.В., Веденєєва О.А., Барна Н.В. 

Коротєєва А.В., Веденєєва О.А. 

Коротєєва А.В., Веденєєва О.А. 

Довбіус І.О., Майборода О.В., Дубовський О.С. 

Колесникова Н.П. 

Кучерявий І.Т., Зінчук К.М. 

Коротєєва А.В., Шаповалова Я.Ю. 

Коротєєва А.В., Дика В.А., Гаврилюк Н.В., 

Адирхаєв С.Г. 
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3. Науково-дослідна робота 
 

Олефір В.І., Нікуліна Г.Ф. 

 

4. Міжнародна діяльність 
 

 

Чиханцова О.А. 

 

5. Матеріально-технічне забезпечення 
 

 

Департамент господарської роботи 

 

 


