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ВСТУП 

Завдяки плідній роботі колективу Університет «Україна» сьогодні – це 
вищий навчальний заклад, де постійно вдосконалюється сучасна матеріально-

технічна база, аналогу якій немає в Україні. Єдиний у державі навчальний 

заклад, який із моменту заснування визнав своєю основною місією 

запровадження інтегрованої, а згодом інклюзивної освіти для студентів з 
інвалідністю. Поставивши у центрі освітньої парадигми університету проблему 

розвитку людини, керівництвом визначено надавати усім верствам населення 
глибокі професійні знання та створювати умови для їх самореалізації. 

Для втілення цієї мети у 2015/2016 навчальному році вжито необхідні 
організаційні заходи. Проведено Конференцію трудового колективу, 5 засідань 
Вченої ради та 38 виробничих нарад, із них 5 – розширених. Своєчасно були 

підготовлені, затверджені і виконані плани роботи Вченої ради та розширених 

виробничих нарад. Крім того, систематично складались плани засідань 
виробничих нарад, до яких були залучені керівники територіально-

відокремлених структурних підрозділів університету в селекторному режимі. 
Стабільно працювала науково-методична рада. 

Обговорено найгостріші питання, що стосуються формування 
контингенту студентів, забезпечення якості підготовки фахівців, організації 
навчально-виховного процесу відповідно до вимог ліцензування та акредитації, 
впровадження новітніх технологій та спеціальних методик і програм навчання 
студентів з обмеженими фізичними можливостями, удосконалення науково-

дослідної та грантової діяльності, виховання студентів, зміцнення навчально-

матеріальної бази тощо. 

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України в університеті 
підготовка фахівців здійснювалась за 19 галузями знань 37 спеціальностями 

освітнього ступеня бакалавр, 30 спеціальностями освітнього ступеня магістр, 20 

спеціальностями ОКР молодший спеціаліст та 25 спеціальностями ОКР 

спеціаліст. У складі університету у 2015/2016 н. р. діяло 40 навчально-виховних 

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

територіально відокремлених – 32. 

Контингент студентів університету разом з його територіально 

відокремленими структурними підрозділами на 1 грудня 2016 року складав 
16023 студентів (8422 студентів денної форми та 7601 - заочної) з них студентів 
з особливими потребами 697 (4,3 %). У минулому 2015 році контингент 
студентів 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 2490 студентів, на заочній 1014; кваліфікованих робітників на денній 

формі 35 та 36 на заочній формі, бакалаврів відповідно, 4130 і 4633; 

спеціалістів: 700 і 1207, магістрів: 1078 і 700. Крім того, в університеті 
здійснювали підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні 
заклади: 62 особи. 



У звітному році було переглянуто та оптимізовано структуру та штатні 
розписи адміністративно-управлінських, навчально-допоміжних та науково-

виробничих підрозділів відповідно до наявного контингенту студентів. 
Створено Департамент формування навчального контингенту, Луцький коледж, 

кафедру фармації. Шляхом об'єднання «кафедру мікробіології, сучасних 

біотехнологій» та «кафедру імунології» реорганізорвано у «кафедру 

мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології». 

У 2015/2016 н. р. навчально-виховний процес в університеті здійснювало 

1275 науково-педагогічних працівників, у тому числі з вченими ступенями та 
званнями – 649 (50,9%), з них докторів наук, професорів – 114 (9%), кандидатів 
наук, доцентів – 531 (41,6%). 

Пріорітетним напрямком діяльності Університету «Україна» є 
міжнародне співробітництво. Упродовж 2015/2016 н. р. співпраця університету 

із провідними ВНЗ Європи та світу була спрямована на розвиток та 
поглиблення наявних міжнародних зв’язків, та на встановлення нових 

контактів. Підписано Меморандум про порозуміння із Сулейманійським 

політехнічним університетом (Іракський Курдистан), про співпрацю між 

Академією суспільних наук (Польща), Кларк університетом (Clark University, 

США-Польща) та Університетом «Україна». Продовжується співпраця з 
низкою польських університетів, а саме: Академія фінансів та бізнесу 

«Вістула», Зеленогурський університет, Вища школа міжнародних стосунків та 
американістики, Гуманітарно-теологічна вища школа, – де студенти мають 
можливість отримати дипломи європейського зразка. Співпраця в освітній 

сфері продовжується з Мюнхенською академією міжнародних відносин 

(Німеччина) та Центрально-європейським університетом (Словаччина). 
У Міжнародному світовому рейтингу університетів за рівнем Інтернет-

присутності (Вебометрікс) станом на січень 2016 року Університет «Україна» 

посідає 8850 місце серед 11999 ВНЗ світу, 90 місце серед 291 ВНЗ України, 16 

місце серед 59 ВНЗ Києва і 4 місце серед 25 недержавних ВНЗ Києва. 
Упродовж 2015/2016 навчального року маркетингова діяльність 

Університету «Україна» здійснювалася згідно із загальноуніверситетською 

«Комплексною програмою «Абітурієнт-2016», що передбачає планування, 
реалізацію, постійний моніторинг і коригування заходів. 

Проводилась рекламно-інформаційна діяльність, спрямована на 
залучення споживачів освітніх послуг Університету «Україна». Належна увага 
була приділена створенню позитивного іміджу університету та 
профорієнтаційній роботі, а також систематично здійснювалося 
відслідковування інформаційної присутності університету в засобах масової 
інформації, коментарів та відгуків про університет на освітніх Інтернет-
порталах зі своєчасною реакцією на них – спростування та усунення 
(компенсування позитивною інформацією) негативної інформації, надання 
відповідей на питання, консультування тощо з метою попередження завдання 
шкоди іміджу університету. Зокрема, на таких сайтах: спеціалізований 

освітянський сайт Osvita.ua, освітянський портал України Osvita.сom.ua, веб-

сайт Parta.com розділ «Освіта в Україні», сайт Jobs.ua розділ «Освіта», освітній 



портал Osvita.org.ua, сайт www.abiturient.in.ua розділ «Вузи України», сайт 
unisvit.com розділ «Университеты мира», сайт довідника навчальних закладів 
abiturients.info, сайт для абітурієнтів www.osvitavukraini.com, сайт журналу 

«Сучасна освіта», сайт рекламно-інформаційного видання www.aspect-l.com.ua 
(каталоги «Освіта для кожного» та «Курси Києва»). 

На сайтах Osvita.сom.ua та Parta.com.ua призупинено можливість надання 
коментарів щодо інформації про Університет «Україна» з метою попередження 
поширення як в Інтернет-просторі, так і в українському суспільстві наклепів на 
університет. 

Постійно здійснювалося оновлення та змістовне наповнення офіційного 

сайту Університету «Україна» (vmurol.com.ua), а також 

загальноуніверситетського сайту Університету «Україна» для абітурієнтів 
(uu.edu.ua) інформаційними, фото- і відеоматеріалами, які висвітлювали усі 
напрями діяльності та найважливіші досягнення колективу університету в 

цілому та його структурних підрозділів зокрема. Посилена увага приділялася 
зміцненню іміджу київських і територіально відокремлених підрозділів 
університету шляхом виготовлення і розміщення інформаційних матеріалів на 
сайтах навчально-виховних підрозділів базової структури та ТВСП. 

Щотижнево здійснювався моніторинг нових статей у мережі Інтернет, що після 
коригування помилок розміщувалися на офіційних ресурсах університету у 

відповідних тематичних розділах. 

На офіційних сайтах університету та його підрозділів відповідно до вимог 
МОН України висвітлено повну інформацію щодо вступної кампанії. З 

20.07.2015 по 20.06.2016 загальна кількість відвідувань сайту vmurol.com.ua 

становила 140526, тобто 426 на день. Щоденна середня відвідуваність сайту для 
абітурієнтів uu.edu.ua дорівнює 96. З 20.07.2015 до 20.07.2016 загальна 
відвідуваність сайту для абітурієнтів дорівнює 34642. 

Створено нові сайти НДІ екології та альтернативної енергетики 

ieau.uu.edu.ua, збірки наукових праць «Актуальні проблеми виховання та 
навчання людей з особливими потребами» ap.uu.edu.ua, 3 сайти Вісника 
Університету «Україна» серій «Право» visn-pr.uu.edu.ua, «Інформатика, 
обчислювальна техніка та кібернетика» visn-it.uu.edu.ua, «Економіка, 
менеджмент, маркетинг» visn-ec.uu.edu.ua. 

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 у мережі Інтернет. Зокрема упродовж звітного періоду було здійснене: 
- пріоритетне (Vip) розміщення інформації на освітянських сайтах Jobs.ua 

та Parta.com.ua; 

- періодичне розміщення банера 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; 

- виготовлення і розміщення іміджевих статей про університет на 
інформаційно-аналітичних Інтернет-порталах «ВИЩА ОСВІТА» та «Жінка-



УКРАЇНКА», «Буквоїд», а також на сайтах Національної асамблеї інвалідів 
України (НАІУ), Благодійного фонду розвитку комп’ютерних та інформаційних 

технологій АІК та Спілки громадських організацій інвалідів Києва (СГОІК), на 
сайтах журналів «Мистецькі грані», «Оксамит», «Золота пектораль», «Читомо», 

«Літакцент», UA Modna. 

На канал Імідж-центру в You Tube завантажено більше 200 відеокліпів та 
створено 18 тематичних плей-листів, тому він має 114 постійних глядачів, що 

підписалися, і більше 84 тис. переглядів. Щороку на ньому створювалися 
тематичні плей-листи для абітурієнтів: 2016 року укладено плей-лист із 
12 відеороликів (реклама інститутів/факультету/коледжу; відеозвіти з Днів 
відкритих дверей; ролик-запрошення від учасників студентського 

самоврядування). 
Підготовлено до друку іміджеве видання – збірка творів «Люблю життя» 

8 обдарованих випускників із особливими потребами. Здійснювався друк 

іміджевих публікацій у газеті «Слово просвіти» (7 шт.), «Голос України» (8 

шт.), «Культура і життя» (3 шт.). У рамках 2-х ефірів програми «Срібна пора» 

Любов Голоти співпраця здійснювалася з радіо «Культура». 

Уперше в історії  університету було здійснено безкоштовну трансляцію 

наживо в Інтернеті творчої зустрічі з письменниками Борисом ГУМЕНЮКОМ і 
Сергієм ПАНТЮКОМ.  

Активно функціонує офіційна група університету в соціальній мережі 
«Вконтакті», загальна кількість учасників якої становить 6094 особи. Середній 

щомісячний показник відвідуваності – 1100 чоловік. Середньомісячне 
охоплення аудиторії – 2500 чоловік. Під час проведення рекламної кампанії 
охоплено аудиторію 44000 осіб випускників 2016 року. 

У цій групі анонсуються події студентського самоврядування, ведеться 
незаангажоване обговорення проблем, здійснюється обмін враженнями, 

досвідом, фото- і відеоматеріалами з життя університету як серед студентів, так 

і серед потенційних абітурієнтів. У групі постійно оновлюється інформація про 

актуальні події життя університету, розміщено описи спеціальностей та 
інформацію для абітурієнтів. На базі офіційної групи об’єднано представництва 
територіально відокремлених структурних підрозділів у соціальній мережі. 
Упродовж звітного періоду 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. 
Створено офіційну сторінку університету в соціальній мережі Facebook. 

Розміщено рекламну інформацію про інститути та переваги навчання у них. 

Додано інформацію про спеціальності та їх родзинки. Розміщується інформація 
для абітурієнтів. Середнє охоплення аудиторії – 321 людина на тиждень. Під 

час проведення рекламної кампанії середнє охоплення аудиторії на тиждень 
складає 1500 осіб. 

Упродовж року постійно та оперативно (1-5 новин на добу) 

розміщувалася інформація про всі аспекти діяльності університету на сторінці 
Імідж-центру в Facebook. Підписалися на її новини 217 респондентів; щотижня 
з ними знайомилися приблизно 2000 відвідувачів сторінки. Імідж-центр 



створив і модерує сторінку літстудії «ГОРЛИЦЯ» на Facebook і Вконтакте. 
Стаття про літстудію «Горлиця» розміщена в електронній енциклопедії 
«Вікіпедія». 

Для вловлювання актуальних тем, реклами університету та 
розкручування груп у соціальних мережах створено акаунт у соціальній мережі 
Twitter. 

Для збільшення кількості посилань та просування інтернет-сайту 

університету триває створення представництва у соціальній мережі Google+. 

Триває розробка та створення офіційного відеоканалу Університету «Україна» 

на порталі YouTube. 

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 4 рази загальним накладом 2800 примірників, подаючи 

інформацію про цікаві події як у базовій структурі, так і в ТВСП. 

У спеціалізованих освітянських довідниках базовою структурою 

Університету «Україна» 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 

закладів України» (накладом 40 тис.) та «Довіднику навчальних закладів Києва 
та Київщини» (накладом 30 тис.), які реалізовуються у торгових точках 

книжкового ринку «Петрівка»; 

- кольоровий рекламний блок на обкладинці та інформація, в т.ч. про 

ТВСП, на сторінку в «Довіднику абітурієнта України» (наклад 30 тис.), який 

безкоштовно розповсюджується по бібліотеках шкіл України та серед учасників 
і відвідувачів спеціалізованих виставок. Електронну версію матеріалу та 
відеоролик подано на сайті www.osvitavukraini.com. 

Постійно розміщується рекламно-іміджевий блок університету та 
коледжу «Освіта» у каталогах «Освіта для кожного» та «Курси Києва» 

накладом по 10 тисяч, що безкоштовно поширюються серед представників 
цільової аудиторії (на спеціалізованих освітянських виставках та 
профорієнтаційних заходах, у школах та в інстанціях, яким вони 

підпорядковані, у метрополітені). 
ТВСП Університету «Україна» розміщували інформацію в регіональних 

спеціалізованих освітянських довідниках. Так, Полтавський інститут економіки 

і права розмістив рекламні блоки на сторінку в довідниках навчальних закладів 
м. Полтава «Абітурієнт 2015-2016», «Освіта для абітурієнтів» та «Навчання в 
Європі». Луцький інститут розвитку людини розмістив рекламні блоки в 
іміджевому Інтернет-виданні «Ділова Волинь» розділ «Освітні заклади Волині» 

та довіднику для вступників «Освіта та навчання 2015 та 2016 р.р.». Дубенська 



філія розмістила інформацію в довідниках ВНЗ «Навчання-Освіта» та 
«Абітурієнт-2016» Управління освіти, науки і спорту Рівненської ОДА. 

Здійснюється публікація рекламного блоку у спеціалізованому 

освітянському журналі «Сучасна освіта» (щомісяця). За звітний період ТВСП 

Університету «Україна» розмістили 45 публікацій рекламної інформації у 16 

регіональних періодичних друкованих виданнях. 

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання на базі Університету 

«Україна» є ефективним інструментом рекламної діяльності та формування 
іміджу. Цього року в базовій структурі пройшли ЗНО 2400 потенційних 

вступників. Упродовж 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   в 
університеті. 

Забезпечується ефективна участь університету в міжнародних 

спеціалізованих освітянських виставках. Передбачено підготовку матеріалів 
для отримання університетом, його підрозділами та їх керівництвом 

престижних міжнародних та національних нагород за результатами участі у 

конкурсах, що проводяться за номінаціями, оголошеними в рамках виставок. 

Упродовж 2015/2016 н. р. базова структура університету взяла участь у 4 

міжнародних освітянських виставках, серед яких: VII Міжнародний форум 

«Інноватика в сучасній освіті», VII Міжнародна виставка «Сучасні заклади 

освіти» (7-19 березня 2016 р.), ХХVІІІ та XXIX міжнародні спеціалізовані 
виставки «Освіта та кар’єра» (у листопаді 2015 р. та квітні 2016 р.). Інформація 
про університет була розміщена в офіційних каталогах цих виставок. У 

результаті участі університет нагороджено медалями і дипломами.  

У рамках VII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» 

Президент Університету «Україна» був нагороджений подякою за наполегливу 

працю та системну організаторську діяльність з інноваційного оновлення 
національної освіти, університет – дипломом за активне впровадження 
інноваційних технологій у процес навчання і виховання. 

Університет «Україна» був урочисто нагороджений золотою медаллю та 
дипломом у номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді» як переможець 
рейтингового виставкового конкурсу, який проводився в рамках ХХVІІІ 
виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2015».  

У рамках програми VII виставки «Сучасні заклади освіти» було 

проведено конкурс із тематичних номінацій, матеріали для якого були надані 
відділом виховної роботи Університету. За результатами конкурсу Університет 
«Україна» був нагороджений золотою медаллю та дипломом в номінації 
«Інновації закладів освіти у роботі з молоддю в позанавчальний час». 

Президент Університету «Україна» був нагороджений Почесною грамотою за 
плідну організаторську діяльність із забезпечення якості національної освіти, а 
університет – дипломом за презентацію досягнень і впровадження педагогічних 

інновацій у національний освітній простір.  



На XXIX виставці «Освіта та кар’єра – 2016» Університет «Україна» був 
нагороджений срібною медаллю та дипломом у номінації «Профорієнтаційна 
робота серед молоді».  

Збільшення контингенту студентів весняного набору, в т.ч. до 

аспірантури, слухачів доуніверситетської підготовки забезпечується шляхом 

вчасного проведення відповідних рекламно-інформаційних кампаній. Під час 
вступних компаній зимового та літнього наборів здійснювалося розміщення 
рекламних оголошень у 66 маршрутних таксі, що курсують різними 

маршрутами м. Києва. 
В рамках проведення рекламно-інформаційної кампанії літнього набору 

у період з липня до вересня були розміщені рекламні плакати на трьох 

білбордах поблизу університетського містечка у Святошино. Також було 

розміщене рекламне оголошення на колійній стіні на станції Київського 

метрополітену «Святошино» в напрямку руху станції «Житомирська». 

Упродовж липня щоденно по 5 разів на добу транслювався рекламний 

аудіоролик на радіо «Київ». Інформаційним приводом для нагадування 
українській спільноті про діяльність Університету «Україна» став день 
народження Президента. З цієї нагоди на радіо були замовлені поздоровлення 
та вітальна пісня.  

З 15.07.2016 р. на сайті vstup.info Інформаційної системи «Конкурс» 

розміщено загальноуніверситетський динамічний банер із посиланням на сайт 
Університету «Україна» для вступників, а статичні банери ТВСП тагетуються з 
19.07.2016 р. на сторінках 16 областей України у розділі «Територіальний 

пошук». 

Для забезпечення рекламно-інформаційної та профорієнтаційної роботи у 

базовій структурі було виготовлено 9 тисяч загальноуніверситетських буклетів 
та 113 500 шт. флаєрів 54 найменувань. Для підтримання іміджу було 

виготовлено фірмові настінні календарі на 2016 р. (500 шт.), кишенькові 
календарі (2000 шт.), блокноти (3 000 шт.), пакети (15 000 шт.), папки (3 000 

шт.) та візитівки для співробітників університету. Для проведення 
університетських заходів відділом виховної роботи розроблено і виготовлено 

достатню кількість різноманітної сувенірної продукції, оголошень, плакатів, 
запрошень. Замовлення сувенірної продукції з корпоративною символікою 

здійснювалось з метою поповнення представницького та призового фондів 
вечорів, конференцій, олімпіад та інших заходів. 

Оновлено 6 стендів Приймальної комісії в навчальному корпусі 
університету по вул. Львівська, 23. В університетському містечку оновлено 2 

двосторонніх вуличних стенди для оголошень. Здійснено заміну рекламного 

плакату на білборді, що знаходиться на території університету. 

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. 

Упродовж 2015-2016 навчального року 23 ТВСП Університету «Україна» 

розміщували рекламу на зовнішніх носіях. Транслювання рекламних звернень 
на телебаченні здійснюють 16 ТВСП, на радіо – 17 ТВСП, у друкованих 

виданнях – 28 ТВСП. Участь у 41 регіональній спеціалізованій освітянській 

виставці та ярмарку професій за звітний період брало 10 ТВСП. Власна 
друкована інформаційна продукція всіх 33 ТВСП була виготовлена обсягом 

50249 буклетів, 145636 флаєрів, 61512 календарів, а також 3212 плакатів. На 
YouTube всіма ТВСП було завантажено 96 рекламних роликів. На наступний 

навчальний рік ТВСП доцільно активізувати розміщення інформації на 
Інтернет-ресурсах та в соцмережах.  

 

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 
 

Минулого навчального року процес формування навчального 

контингенту поєднував традиційний та інноваційний підходи. Продовжилась 
робота звичних для українських ВНЗ підготовчих курсів для учнів випускних 

класів. 
Аналіз результативності цієї форми роботи свідчить про доцільність її 

продовження з урахуванням того вибору, який зробили юні курсанти (90% 

слухачів відвідували курси з української мови та літератури). За минулий 

навчальний рік курси довузівської підготовки в базовій структурі закінчило 62 

учні (з них 34 слухача на базі 11 класу; 26 слухачів – 9 класу; 24 дитини з 
інвалідністю). По ТВСП такі курси закінчило 76 учнів (Мелітопольський 

інститут екології та соціальних технологій - 13 учнів; Білоцерківський інститут 
економіки та управління - 27 учнів; Новокаховський гуманітарний інститут - 22 

учні; Рівненський інститут - 14 учнів). 
Продовжувалась також профорієнтаційна робота презентаційного 

характеру безпосередньо у школах, професійних ліцеях та коледжах, де і базова 
структура і ТВСП Університету мають сталі контакти. 

Віддаючи належне таким традиційним формам роботи з формування 
контингенту, маємо зазначити, що суттєві зміни у соціально-політичному стані 
нашої держави, війна на Сході країни, міграційні процеси, занепад економіки 

інші, пов`язані з цим негативні процеси призвели до нагальної потреби у 

реформуванні української освіти взагалі та перегляді ролі і місця вищих 

навчальних закладів у створенні безперервного освітнього процесу як 

необхідної умови максимальної самореалізації кожного громадянина нашої 
України. Все це разом вимагає від нас пошуку нових форм роботи щодо 

залучення до університетської освіти вмотивованої до навчання молоді. 
Водночас науково-педагогічний потенціал Університету, його розгалуженість в 
Україні дає змогу реалізувати перспективну ідею наскрізного навчання, що 

супроводжуватиме людину упродовж усього життя і, незалежно від форми цієї 
освіти, віку людини, персональної мотивації, з центром в Університеті 
«Україна». 



Концепція наскрізної освіти розроблена в університетському Навчально-

методичному центрі організації наскрізного навчання і має на меті 
залучення всіх підрозділів Університету до практичного її втілення. Зокрема, 
апробація ранньої профорієнтації школярів середнього шкільного віку через 
короткотривалі канікулярні школи на базі інститутів базової структури (проект 
«Студентський тиждень для школярів», який вдало реалізувався Інститутом 

комп`ютерних технологій та коледжем «Освіта»). Цей позитивний досвід 

потребує подальшого розвитку та наукового обґрунтування, над чим і працює 
цей центр, залучаючи науковців-ентузіастів та педагогів-практиків.  

Популяризація ідеї наскрізного навчання серед українців, зокрема на базі 
нашого Університету, проходить шляхом долучення інститутів базової 
структури та ТВСП до Державної програми «45+». 

З метою формування мережі партнерських дошкільних навчальних 

закладів та загальноосвітніх шкіл Департаментом було укладено договори про 

співпрацю з 2-ма садочками (м. Буча та м. Вишневе), НВК (школою-дитячим 

садком) «Барвінок» Голосіївського району, в якому наявні групи і класи з 
інклюзивним навчанням, та із 13-ма загальноосвітніми школами Києва та 
Київської області. Ці договори засвідчують налагоджену співпрацю 

Університету з іншими ланками освіти – так вихованці садочків та учні шкіл 

брали участь у наших науково-практичних конференціях; проведено майстер-

класи з козацько-лицарського виховання та виготовлення народної іграшки у 

Вишнівському ДНЗ «Намистинка» Києво-Святошинського району, 

організовано екскурсію до Святошинського патріотичного клубу «Десантник». 

У стадії активної реалізації проект літнього таборування в смт. Міжгір'я зі 
спортивно-оздоровчим нахилом із залученням учнів цих шкіл (пройшли 

таборування 2 групи школярів загальною чисельністю 22 особи). Рівненським 

інститутом було реалізовано навчально-розвивальний проект для підлітків 
«Сам собі психолог» та організовано літній міні-садок «Baby University». У 

Карпатському інституті підприємництва стартувала літня школа «Україна – це 
Ми», куди були залучені діти віком від 10-ти до 16-ти років. У Миколаївському 

міжрегіональному інституті розвитку людини розроблено програму і 
створюється центр комп’ютерної грамоти школярів, а також організовується 
функціонування літнього табору «Дивосвіт». Така співпраця навчальних 

закладів різних рівнів акредитації дає підстави для створення Асоціації 
наскрізного навчання, документальна база для реєстрації якої розроблена 
центром університету. 

Інноваційні підходи до опосередкованого перспективного формування 
студентського контингенту Університету, згуртованого ідеями служіння 
Україні, продемонстрував і Науково-освітній центр патріотичного 

виховання молоді у складі Департаменту, що ставить за мету плекання 
майбутньої патріотичної еліти нації. За звітний період Центром здійснено такі 
заходи:  

- 18 грудня 2015 р Міжнародна науково-практична конференція 
«Впровадження козацько-лицарських традицій в освітній простір України і 
контексті Стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді» з 



дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними навчальними закладами та 
ВНЗ І-ІІ рівнем акредитації (понад 80 учасників). Підготовлено до друку 

збірник матеріалів.  
- 22 квітня 2016 р. Всеукраїнська науково-практична конференція 

учнівської та студентської молоді «Україна – козацька держава» (близько 100 

учасників).  
- 25 грудня 2015 року  «Уроки мужності» для студентів базової 

структури.  

- 25 лютого 2016р. Освітньо-виховний захід для студентів базової 
структури до 75-річчя від дня народження Івана Миколайчука.  

- 24 березня 2016р. Культурно-просвітницький захід із студентами 

Університету, присвячений 202-й річниці Тараса Шевченка, в Національному 

музеї Тараса Шевченка.  
- 31 травня 2016р. Посвята студентів та викладачів у козаки та берегині. 

Створення студентського осередку «Молодої Січі» в Університеті.  
- 09 червня 2016р. Краєзнавча екскурсія для учасників XIII фестивалю 

«Студентське літо» маршрутом с. Білогородка – с. Михайлівка-Рубежівка – 

м. Ірпінь – смт. Ворзель Київської області.  
- 15 лютого 2016 року. Національно-патріотичний захід учнівської молоді 

Дарницького району м. Києва «Соборна Мати-Україна – одна на всіх як 

оберіг».  

- 18 березня 2016р. Освітньо-патріотичний захід «Козацькому роду – нема 
переводу» на базі Фастівського НВК «Школа – ліцей» № 9 Київської області.  

- 17 березня 2016р. Майстер-класи з соломоплетіння, козацького 

характерництва та історичного краєзнавства в Малютянській ЗОШ І-ІІ ст. 
Києво-Святошинського району.  

- 05 травня 2016р. Військово-патріотичний вишкіл з учнівською та 
студентською молоддю «Козацька слава не вмре, не загине віднині до віку» на 
базі Центру культури «Уваровський дім» (селище Ворзель).  

- Культурно-мистецький та патріотичний захід «Нащадки козацької 
слави» на базі Дружнянської ЗОШ І-ІІ ст. Бородянського району Київської 
області.  

- 12 червня 2016р. Козацько-лицарський вишкіл на о. Труханів для 
студентів університету «Україна», учнів Дружнянської ЗОШ І-ІІ ст. 
Бородянського району, Бородянської СЗОШ І-ІІІ ступенів №2 та вихованців 
ПНЗ «Десантник», ДНЗ «Намистинка».  

Центром здійснена наступна профорієнтаційна, експертна та 
організаційна діяльність:  

- 26 листопада 2015 року. Участь у науково-практичній конференції на 
базі центру ВПСВМ «Десантник» у рамках Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей і молоді на 2016–2020 роки.  

- січень – лютий 2016 року. Участь у роботі журі ІІ (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016», номінація «Захист 
Вітчизни».  



- квітень-травень 2016р. Робота в штабі І-го міського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»).  

- Участь у проведенні ІІ-го обласного етапу гри «Сокіл» («Джура») 

(червень 2016р. – 300 учасників). Налагодження співпраці, профорієнтаційна 
робота з учасниками гри, установами та організаціями: МГО «Українське 
козацтво», Федерація хортингу України, 12 ЗОШ Київської області та 3 ЗОШ м. 

Києва, Центром військово - патріотичного виховання молоді Святошинського 

району «Десантник», Ірпінським економічним коледжем, Бородянським та 
Катюжанським професійними училищами.  

В інститутах та Коледжі базової структури створено сектори 

патріотичного виховання.  
Центром проведено рецензування навчально-методичних видань, а саме: 

Навчальна програма для учнів початкових класів «Образотворче мистецтво з 
елементами козацько-лицарського виховання» для спеціалізованих 

загальноосвітніх закладів художнього профілю (автор – Сморчков С.О.), 

«Кишенькова книжка для татуся» – Методична розробка ДНЗ № 2 

«Подоляночка» Славутського районного відділу освіти і науки Хмельницької 
області, Навчальна програма для учнів 7-х класів «Лицарство козацьке». 

Малютянської ЗОШ І-ІІ ст. Києво-Святошинського району. Результат цієї 
роботи – залучення до навчання в Університеті 7 абітурієнтів осіннього набору 

2015 року, 1 абітурієнт – весняного набору (програма «45+») та 6 абітурієнтів  
літнього набору 2016 року.  

У 2015/2016 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) та 
АКТу узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти. Загальний ліцензований обсяг становить 16198 осіб, 

9177− денної та 7021– заочної форми навчання, у т. ч. у базовій структурі 
ліцензований обсяг становить 6003 особи, 3257−денна та 2746 – заочної форми 

навчання. 
Університетом у 2015/2016 навчальному році акредитовано 46 напрямів 

підготовки, спеціальностей за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:  

для базової структури: 

− 6.140103 «Туризм», 7.03030301 «Видавнича справа та редагування» 

7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами); 

7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03060101 «Менеджмент організації і 
адміністрування» (за видами економічної діяльності) 

для територіально відокремлених структурних підрозділів: 

- Білоцерківського інституту економіки та управління: 6.020105, 

8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»; 

- Дубенської філії: 6.020105 «Документознавство та інформаційна 
діяльність»; 

- Житомирського економіко-гуманітарного інституту: 6.010203 

«Здоров’я людини»;  



- Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій: 

6.010203 «Здоров’я людини», 8.01020302 «Фізична реабілітація», 6.040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування», 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього 

середовища», 6.130102, 8.13010201 «Соціальна робота»; 

- Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

Україна: 6.010203 «Здоров’я людини», 8.01020302 «Фізична реабілітація», 

6.010105 «Корекційна освіта»(логопедія); 8.01010501 «Корекційна освіта» (за 
нозологіями); 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; 8.03010201 

«Психологія», 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність», 

8.03050701 «Маркетинг», 8.03050901 «Облік і аудит»; 

- Карпатського інституту підприємництва: 6.0305082 «Фінанси і 
кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 7.03060101 «Менеджмент організації і 
адміністрування» (за видами економічної діяльності),7.03060101 «Менеджмент 
організації і адміністрування» (за видами економічної діяльності) 
перепідготовка; 
- Луцького інституту розвитку людини: 5.03040101 «Правознавство», 

8.01020302 «Фізична реабілітація»; 

- Полтавського інституту економіки і права: 6.010203 «Здоров’я 
людини», 8.01020302 «Фізична реабілітація»; 

- Новокаховського гуманітарного інституту: 6.030401, 7.03040101 

«Правознавство», 6.030508 «Фінанси і кредит», 7.03050801, 8.03050801 

«Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами), 6.030509, 7.03050901, 

8.03050901 «Облік і аудит», 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»; 

- Хмельницького інституту соціальних технологій: 6.030401 

«Правознавство», 7.03010201 «Психологія»; 

- Дубенського коледжу: 5.03040101 «Правознавство». 

Тридцять акредитаційних справ різних освітньо-кваліфікаційних рівнів 
знаходяться в Акредитаційній комісії України, серед них: базова структура – 

8.03040101 «Правознавство», 6.030204, 8.03020401 «Міжнародна інформація», 

6.010203 «Здоров’я людини», 7.01020302, 8.01020302 «Фізична реабілітація», 

6.030102, 7.03010201, 8.03010201 «Психологія», 8.13010201 «Соціальна 
робота», 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 7.05170112, 8.05170112 

«Технології  харчування»; територіально відокремлені структурні 

підрозділи – Вінницький соціально-економічний інститут: 6.010203 «Здоров’я 
людини», 8.01020302 «Фізична реабілітація», 6.130102, 8.13010201 «Соціальна 
робота», 6.030102, 8.03010201 «Психологія»; Івано-Франківська філія: 6.030401 

«Правознавство», 6.050103 «Програмна інженерія», 5.03030301 «Видавнича 
справа та редагування»; Луцький інститут розвитку людини – 6.130102 

«Соціальна робота»; Хмельницький інститут – 6.010203 «Здоров’я людини», 

7.01020302 «Фізична реабілітація»; Коледж «Освіта» – 5.02010501 

«Діловодство», 5.05130109 «Виробництво тугоплавких неметалевих і 
силікатних матеріалів і виробів», 5.07010602 «Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів»; Центральноукраїнський юридичний коледж – 



5.03030301 «Видавнича справа та редагування», 5.03050801 «Фінанси і кредит», 

що на сьогодні позитивно опрацьовані та за якими визначені експертні комісії. 
У зв’язку із проблемами з матеріально-технічною базою, кадровим 

складом, відсутністю контингенту студентів за спеціальностями, зміною 

кон’юнктури ринку праці та зниженням попиту на підготовку фахівців за 
певними спеціальностями не було підготовлено та подано на розгляд до відділу 

ліцензування та акредитації відповідно до наказу по університету № 141 від 

23.11.2015 року 15 справ з акредитації такими структурними підрозділами: – 

Дніпропетровська філія – 6.020207 «Дизайн», 6.030102 «Психологія», 

6.030601 «Менеджмент»; Дубинська філія – 6.050102 «Комп’ютерна 
інженерія»; Хмельницький інститут соціальних технологій – 7.03050801 

«Фінанси і кредит», 7.13010201 «Соціальна робота»; Броварський коледж – 

5.02020701 «Дизайн»; Придніпровський гуманітарно-економічний коледж – 

5.02010501 «Діловодство», 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050801 

«Фінанси і кредит»; Сторожинецький коледж – 5.02010501 «Діловодство», 

5.13010101 «Соціальна робота»; Васильківський коледж – 5.03060101 

«Організація виробництва», 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих 

інтегрованих і робототехнічних систем; Запорізький коледж – 5.07010101 

«Організація та регулювання дорожнього руху». 

Керівниками вищезазначених підрозділів було підготовлено листи – 

пояснення щодо недотримання графіку подачі акредитаційних справ із 
визначенням проблемних питань, через які підрозділ не був готовий до 

проведення акредитаційної експертизи. 
Відповідно до нових ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 
№ 1187, було подано дві справи на ліцензування: від базової структури 
(Інститут філології та масових комунікацій) за освітнім рівнем «магістр» 
спеціальності «Туризм» із ліцензованим обсягом 50 осіб та Полтавського 
інституту економіки і права за освітнім рівнем «магістр» спеціальності «Право» 
з ліцензованим обсягом 50 осіб. У результаті розгляду вищезазначених справ, 
15 серпня колегією МОН України прийнято позитивне рішення на видачу 
ліцензій.  

Було сформовано справу щодо розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти освітнього рівня «магістр» спеціальності 
«Мікробіологія», яка пройшла позитивно попередній розгляд. Також 
факультетом підготовлена справа щодо розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері професійно-технічної освіти за робітничими професіями 
«Озеленювач» та «Лаборант», справа була відкладена на доопрацювання через 
технічні помилки. Спільно з коледжем «Освіта» справу доопрацьовано та 
вдруге подано на розгляд колегії МОН України 23 серпня 2016 року. 

Факультетом біомедичних технологій ведеться робота щодо підготовки 
ліцензійної справи за спеціальністю «Фармація» за освітнім рівнем «бакалавр». 

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 734 студенти що становить 
11% від ліцензованого обсягу. З них на денну форму навчання - 495 осіб. 

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

зараховано 237 студентів (у 2014 - 186 студентів, у 2013 році - 213 студентів), 
що становить 21% ліцензованого обсягу. У ТВСП на денну форму навчання 
ОКР «бакалавр» було зараховано 258 студентів, що становить 8 % від 

ліцензованого обсягу. 

У базовій структурі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста було зараховано 535 студентів 30,2% (у 2014 р. - 401 студент 
(22,3%), магістра – 468 студентів 65,2 % (у 2014 р. - 380 студентів (62,6%). У 

ТВСП - відповідно: 745 студентів 31,1 % (у 2014 р. - 698 студентів (28,5 %); 680 

студентів 70% (у 2014 р. - 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 147 студентів (у 2014 р. - 133 

студенти), на основі повної загальної середньої освіти – 132 студенти (у 2014 р. 

– 75) та диплому кваліфікованого робітника – 140 студентів (у 2014 р. - 128 

студентів), на заочну – 270 студентів ( у 2014 р. - 251 студент). 
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліста у 

ТВСП було зараховано на денну форму навчання – 470 студентів (у 2014 р. - 

451 студент), на заочну форму навчання – 520 студентів (у 2014 р. - 490 

студентів). 
Значну роботу щодо виконання ліцензованого обсягу на 1 курс денної 

форми навчання ОКР «бакалавр» з окремих спеціальностей здійснено в 
Інституті філології та масових комунікацій (Журналістика – 100% виконання 
ліцензійного обсягу), Інституті економіки та менеджменту (Маркетинг – 70%), 

Інститут соціальних технологій (Здоров’я людини – 66%) та Факультеті 
біомедичних технологій (Біологія – 57%). 

Територіально відокремлених структурних підрозділів: 
- Хмельницький інститут соціальних технологій («Здоров’я людини» – 

80%); 

- Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій («Здоров’я 
людини» – 60%); 

- Вінницький соціально-економічний інститут (Здоров’я людини – 57%). 

Набори на освітні рівні «спеціаліст» та «магістр» результативно 

здійснили по базовій структурі: 
- Інститут права та суспільних відносин (спеціальність «Правознавство» – 

99,5%),  

- Інститут комп’ютерних технологій (магістратури спеціальностей 

«Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», «Програмне забезпечення 
систем, комп’ютерні системи та мережі» –100%),  

- Інженерно-технологічний інститут («Хімічні технології тугоплавких 

неметалевих і силікатних матеріалів» – 100%),  

- Інститут соціальних технологій (магістратура спеціальності 
«Психологія» – 62% , 74 студенти). 



З територіально відокремлених структурних підрозділів: 
Луцький інститут розвитку людини (магістратура спеціальності 

«Правознавство» – 100%), 

Миколаївський міжрегіональний розвитку людини (магістратура 
спеціальностей «Фізична реабілітація» – 93%, «Менеджмент організацій та 
адміністрування» – 93%, «Фінанси і кредит» – 84%), 

Новокаховський гуманітарний інститут (ОКР «спеціаліст» спеціальності 
«Правознавство» – 100%, магістратура спеціальності «Психологія» – 87%, 

магістратура спеціальності «Фінанси і кредит» – 96,6%), 

Рівненський інститут магістратура спеціальності «Економіка 
підприємства» – 87%). 

Кращі результати набору на ОКР «молодший спеціаліст» на основі 
базової загальної середньої освіти показали Миколаївський коледж – 75%, 

коледж «Освіта» – 46%. 

Станом на кінець 2015/2016 н. р. у Відкритому міжнародному 

університеті розвитку людини «Україна» навчалися 62 іноземних 

громадянина. Зокрема, на Підготовче відділення університету для навчання за 
напрямом «Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні 
заклади» вступили 23 особи. З них переважну більшість складають громадяни 

Іраку (21 студент). Також на Підготовчому відділенні навчалися студенти з 
Палестини (1 особа) та Лівії (1 особа). Підготовку за спеціальностями в 
університеті упродовж 2015/2016 н. р. проходили 39 іноземних громадян, які 
представляють, здебільшого, країни колишнього СРСР. З них абсолютна 
більшість навчається на заочній формі навчання (34 особи). Серед студентів 

заочної форми навчання підготовку за спеціальностями проходять: 11 осіб в 

Інституті філології та масових комунікацій, 10 осіб в Інституті соціальних 

технологій, 8 – в Інституті економіки та менеджменту, 3 – в Інженерно-

технологічному інституті, 1 особа в Інституті комп’ютерних технологій, 1 

особа в Інституті права та суспільних відносин. На денній формі навчаються 5 

студентів (2 особи в Інституті філології та масових комунікацій, 1 особа в 

Інституті права та суспільних відносин, 1 особа в Інституті соціальних 

технологій, 1 особа в Інституті економіки та менеджменту). Більшість 
студентів, котрі проходять підготовку за спеціальностями, складають 
громадяни Грузії (19 осіб) та Литви (10 осіб). Серед решти студентів 
представлені громадяни Азербайджану, Російської Федерації, Молдови, 

Вірменії, Туреччини та Іраку. 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 
 

В організації навчально-виховного процесу, згідно із Законом України 

«Про інноваційну діяльність», інновації у сфері освіти або освітні інновації, 
трактувались як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного 

або іншого характеру, що істотно підвищують якість, ефективність та 



результативність навчально-виховного процесу. При цьому основними 

елементами «освітньої інновації» є її носій (творча особистість), який має певну 

інноваційну ідею (ядро інновації) та проводить інноваційний експеримент 
(джерело інновації); споживач інновації – учень або група студентів, слухачів 
(які здобувають знання з певного напряму); а також інституції, що 

забезпечують упровадження інновацій у навчальний процес.  
Такий підхід спрямував організацію навчального процесу в університеті 

не лише на забезпечення здобуття студентами необхідних професійних 

компетентностей, а й на формування особистості, що впевнено може 
претендувати на своє місце в соціально-економічній системі держави: в науці, 
виробництві, підприємництві, а також на створення студентом своєї 
інтелектуальної власності на основі поєднання набутих фахових знань із 
практикою наукової, науково-технічної та інноваційної підприємницької 
діяльності. Зміст навчання в університеті формується відповідно до освітньо-

кваліфікаційних характеристик та визначається освітньо-професійними 

програмами, навчальними планами, навчальними програмами дисциплін і 
різних видів практик. 

Освітні інновації викладачів університету реалізують: 
- принцип інтеграції освіти, який вимагає уваги до кожного студента як 

особистості, орієнтації на формування громадянина з високими національно-

патріотичними, інтелектуальними, моральними, фізичними якостями; 

- принцип диференціації та індивідуалізації освіти. Потребує 
забезпечення умов для розвитку здібностей кожного студента. Максимальний 

розвиток здібностей студенів, незалежно від соціально-економічного та 
суспільного статусу сім’ї, статі, національності, віросповідання; 

- принцип демократизації освіти. Передбачає створення передумов 

розвитку активності, ініціативності, творчості студентів та викладачів, успіху в 

навчанні. Це було зумовлено тим, що кожному студенту важливо пережити 

успіх у тій чи іншій діяльності. 
На зростання конкурентоспроможності та організаційно-технічної 

підготовки майбутніх випускників університету спрямована співпраця 
колективів інститутів, філій, коледжів із передовими, відомими компаніями в IT 

галузі. Так, Інститут комп’ютерних технологій зареєстровано у Micrоsoft та 
відкрито академію Cisco; ця співпраця дає змогу удосконалювати навчальні 
програми підготовки випускників з урахуванням вимоги роботодавців та 
використовувати найсучасні IT продукти. 

Інноваційний підхід в підготовці фахівців потребує урахування 
актуальних запитів реальної економіки сьогодення. Так, співпраця Iнституту 

інженерних технологій та Київського казенного експериментального протезно-

ортопедичного підприємства та Громадської спілки «Міжнародне товариство 

протезування та ортезування – Україна», протезних заводів Чернігівщини та 
Черкащини призвело до відкриття нової затребуваної спеціалізації в підготовці 
майбутніх інженерів ̶ «Протезно-ортопедична та реабілітаційна техніка», так 

необхідної в умовах ведення бойових дій в АТО. Також актуальна для студентів 



усіх спеціальностей доступність у MOODLE ознайомчо-пізновального курсу 

«Сучасні нанотехнології та наноматеріали». 

Цікавим підходом для розповсюдження досвіду підготовки 

конкурентоспроможного фахівця є формування у студентів суміжних навичок 

та вмінь. У базовій структурі отримано сертифікат МВС України про державну 

акредитацію підготовки водіїв транспортних засобів категорій «В». 

Започаткування «Автошкіл» в усіх підрозділах допомогло б студентам 

ефективно використовувати періоди навчання і розвивати додаткові освітні 
послуги навчально-виховним підрозділам. 

Результативна також співпраця з інститутами та установами НАН 

України. Так, факультет біомедичних технологій провів відповідно до 

навчальних програм тематичні екскурсії до профільних, науково-дослідних 

інститутів НАНУ (біохімії, гідробіології, мікробіології та вірусології, 
нейрохірургії, харчових технологій та ін.), де провідні науковці розповідали про 

перспективні напрямки наукових досліджень, демонстрували роботу новітнього 

обладнання та змальовували перспективи наукового росту молодих 

спеціалістів. 
Серед апробованих ефективних інноваційних технологій у навчальному 

процесі слід виокремити групи: 

- ігрові технології: ділові, рольові ігри, імітаційні вправи, ігрове 
проектування та інше; 

- комп’ютерні технології: реалізуються в дидактичних системах 

комп’ютерного навчання на основі взаємодії «викладач – комп’ютер – студент» 

за допомогою інформаційних тренінгових, розвивальних, контролюючих та 
інших навчальних програм; використання мультимедійного супроводу 

навчального процесу; 

- діалогові технології: створення комунікативного середовища, 
розширення простору співробітництва на суб’єктному рівні: «викладач-

студент», «студент-студент» та інше; 
- тренінгові технології: система діяльності щодо відпрацювання певних 

алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів розв’язання типових завдань 
у процесі навчання – тести, психологічні тренінги інтелектуального розвитку, 

розв’язання управлінських задач. 

Такі інноваційні педагогічні технології плідно застосовували педагоги 

Інституту соціальних технологій, Інституту економіки та менеджменту, 

Інституту філології та масових комунікацій, Інституту права та суспільних 

відносин, Білоцерківського інституту економіки та підприємництва, 
Вінницького соціально-економічного інституту, Житомирського економіко-

гуманітарного інституту, Новокаховського гуманітарного інституту, 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини, Полтавського 

інституту економіки і права, Рівненського інституту, Хмельницького інституту 

соціальних технологій. 

На розвиток одного з основних елементів освітньої інновації ̶ споживача 
інновації ̶ спрямовані сучасні техніки психологічної корекції, психотерапії та 
активного соціально-психологічного навчання, що сприяє не тільки якіснішій 



підготовці студентів, міцному закріпленню знань, а й активізації розумової 
діяльності, формуванню практичних навичок та необхідних ділових і особистих 

якостей. Студенти напряму підготовки «Здоров’я людини» та спеціальності 
«Фізична реабілітація» Вінницького соціально-економічного інституту під час 
практичної підготовки використовували сучасну апаратуру та пристрої. Апарат 
«Віта ̶ 01М», «Віта ̶ тест-12М», винахідник яких професор Макац В.Г., 

ефективно використовується у навчальному процесі. Студенти знайомляться з 
будовою апаратури, беруть участь у діагностиці, працюють над розробкою 

реабілітаційних програм.  

Викладачі Житомирського економіко-гуманітарного інституту ефективно 

запроваджували нестандартні заняття, зокрема: заняття-змагання (вікторини, 

конкурси, семінари-аукціони, практичні заняття типу КВК і брейн-ринги; 

заняття огляду знань (практикуми-заліки, консультації заняття взаємного 

навчання, студент у ролі викладача проводить семінарське заняття, студент у 

ролі фахівця дискутує з колегою по роботі та ін.); заняття комунікативної 
спрямованості (практикуми-диспути, конференції, телелекції); заняття-
імітаційно-моделюючі ігри (імітація фахової діяльності, виконання ролей за 
сценарієм); лекції-подорожі; лекції вдвох; лекції із заздалегідь запланованими 

помилками. Популярними темами соціально-психологічних тренінгів для 
студентів, як підтверджує досвід колективу Інституту соціальних технологій, є 
такі: «Згуртованість та командна взаємодія», «Ефективні комунікації», «Тренінг 
самоефективності», «Адаптація в колективі», «Лідерство та ефективне 
управління», «Я та інші. Світ навколо нас». 

Перевірено педагогічною практикою колективу Миколаївського 

міжрегіонального інституту розвитку людини дієвий інноваційний 

інструментарій: застосування презентаційних матеріалів для спонукання 
асоціативного мислення; періодичне виконання завдань загального характеру 

або надання цікавої інформації з метою утримання уваги учасників; проведення 
економічних бізнес-симуляцій у міжсесійний період та під час аудиторних 

занять; запрошення практиків та організація відвідування підприємств; 
проведення зустрічей з вищим керівництвом провідних компаній, що 

функціонують у місті та області, з метою вивчення кращих практик управління. 
Традиційно в Хмельницькому інституті соціальних технологій освітні 

інновації пов’язують з використанням новітніх інформаційних та 
телекомунікаційних технологій для поточного та часткового підсумкового 

контролю знань студентів. Їх досвід дає змогу в наступному році повністю 

якісно забезпечити такий контроль знань. 
Основною загальною проблемою впровадження інноваційних методів у 

навчальний процес є недостатньо сформована готовність студентів до участі в 
навчальних заходах, що проводяться в активних формах. Найбільше це 
стосується студентів, котрі є випускниками шкіл останніх років або мають 
значну часову перевагу в освіті (5 і більше років після припинення 
організованого навчання). Цю проблему треба вирішити, як правило, протягом 

перших семестрів шляхом індивідуальної корекції навчальної поведінки таких 



студентів, застосування прийомів морально-психологічної мотивації, 
усуненням лакун у комунікаційних компетентностях таких студентів. 

Друга проблема пов’язана з необхідністю постійного поповнення 
забезпечення новою комп’ютерною технікою та використанням сучасних 

ліцензованих прикладних програмних продуктів у навчальному процесі, що 

потребує відповідного планування і фінансування. 
Семінари з педагогічної майстерності та з актуалізації інформаційних 

технологій у навчальному процесі ̶ необхідна складова ефективного та 
інноваційного навчального процесу. 

Створення інноваційного середовища передбачає відповідний 

профільний фаховий рівень науково-педагогічного персоналу та сучасну 

матеріально-технічну базу.  

Серед педагогічних інновацій, на яких зосереджувалась робота в 
університеті в 2015/2016 н.р, слід відзначити:  

- інтерактивні технології; 
- інформаційні, комп’ютерні технології навчання; 
- технології професійного спрямування;  
- тестові технології контролю рівня навчальних досягнень студентів; 
- інтенсифікація навчальної діяльності під час викладання дисциплін. 

Науково-педагогічний колектив університету працював над тим, щоб 

інновації, що застосовуються в навчальному процесі, відповідали системі 
психологічних, дидактичних та методичних вимог, враховували міжнародний 

досвід. 

Серед ефективних інноваційних технологій, які використовуються у 

навчальному процесі наших навчально-виховних підрозділів, слід відзначити ті, 
що заслуговують на мультиплікацію. 

Наприклад, у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку 

людини увага колективу була спрямована на розвиток таких форм роботи, як: 

контактні заняття та вебінари; викладачами-новаторами проводяться майстер-

класи, де надаються практичні поради колегам стосовно підготовки та 
проведення вебінарів; у цілому викладачами інституту проведено понад сто 

вебінарів із дисциплін економічного спрямування та запроваджено вебінари з 
дисциплін суспільно-гуманітарного циклу. 

Цікавим і корисним є досвід Вінницького соціально-економічного 

інституту із застосування у своїй навчальній роботі технологій case-study, 

професійного портфоліо, навчальних дискусій, професійних дебатів, вікторин, 

бізнес-симуляцій, техніки психологічної корекції, психотерапії та активного 

соціально-психологічного навчання, занять з елементами арт-терапевтичних 

технік. 

Упродовж навчального року активно проводилась робота на платформі 
Інтернет-супроводу навчального процесу та створення оновленого освітнього 



середовища за рахунок використання віртуального інформаційного простору 

платформи MOODLE та Mircast Education й відповідно до цього розробка нових 

педагогічних засобів, проектів, технологій тощо, а також зміни управлінських 

процедур, що забезпечують їх функціонування. 
Наша система дистанційного навчання на платформі MOODLE містить 

понад 2000 курсів, серед них 180 курсів сертифіковані. 
В системі дистанційного навчання університету 9100 зареєстрованих 

користувачів, середня кількість відвідувачів упродовж місяця становить 

близько 60 тисяч, за рік  ̶  740 тисяч. 

Робота з розробки якісного електронного контенту значно покращилась у 

2015/2016 році, про це свідчать не стільки кількісні показники наявності курсів 
на платформі ДН, скільки кількість відвідувачів та користувачів курсів. 

За річною статистикою найактивнішими курсами були (розташування 
відповідно до рейтингу від першого місця до 10, вказані назви курсів та 
інститути): модуль HTML, ІКТ; загальна психологія, ХІСТ; фізична 
реабілітація, ІСТ; креслення, ІТІ; інформатика, ХІСТ; макетування та верстка, 
ІФМК; культурологія, ІПСВ; інформаційні технології, ВІСЕІ; архівознавство, 

ІФМК; адміністративне право, ІПСВ. 

Особливо необхідно відзначити позитивні якісні зміни змісту та дизайну 

електронних курсів у таких НВП: Інституті економіки та менеджменту, 

Інституті соціальних технологій, Хмельницькому інституті соціальних 

технологій, Вінницькому соціально-економічному інституті. 
Важливим елементом інноваційних технологій є трансляція 

відеоматеріалів, відеозанять, відеолекцій. Упродовж першого семестру в 
університеті велась трансляція відеолекцій. Участь у відеолекціях із 6 

дисциплін була організована в усіх навчально-виховних підрозділах 

університету. Трансляції велись із Києва, Вінниці, Полтави, Миколаєва. 
Завдання для науково-педагогічних колективів університету пов’язані з 

необхідністю постійного удосконалення навчально-методичного забезпечення, 
розміщеного на навчальній платформі Інтернет–супроводу навчального 

процесу MOODLE і Mircast Education, та з опануванням викладачами новітніх 

інструментаріїв віртуального освітнього простору. 

Аналіз результатів навчання, успішності за спеціальностями й курсами 

студентів підрозділу: кількісні і якісні показники за результатами державної 
атестації та в цілому у підрозділі у 2015/2016 н. р. Форми роботи з ліквідації 
академзаборгованості. Відрахування студентів, аналіз причин. 

Оцінка кількісних та якісних показників результатів навчання студентів 
університету дає змогу зробити висновок про відповідність нормативним 

вимогам щодо абсолютної та якісної успішності. Зокрема, кількість студентів, 
які вчасно і в повному обсязі склали сесію в 2015/2016 н.р. в університеті, 
становить 91%, проти 90,9% минулого року; в тому числі: в базовій структурі 
92%, проти 92,8% минулого року; в ТВСП  ̶  93%, проти 90,2% минулого року. 



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

2014/2015 н.р., по університету становить 62%, проти минулого року 62,5%, в 
тому числі у базовій структурі відповідно 65%, а у минулому році   ̶  64,2%; 

ТВСП   ̶  61%, а у минулому році   ̶  61,9%. 

Академічна заборгованість студентів денної форми становить 9%, у 

минулому навчальному році 6,1%; заочної форми відповідно   ̶  9%; у минулому 

навчальному році   ̶  12,8%. 

Групи аналізу успішності у створенні в кожному навчально-виховному 

підрозділі університету. Вони використовують індивідуальний підхід у роботі з 
академічними боржниками шляхом: налагодження зв’язків з батьками 

студентів молодших курсів та коледжів; забезпечення можливості самооцінки 

засвоєння навчального матеріалу завдяки тестовим методикам оцінювання 
розміщеним на MOODLE; організації додаткових сесій у двотижневий період 

після основних графіків проходження підсумкової атестації. 
В минулому навчальному році було відраховано 596 студентів, з них в 

базовій структурі   ̶  358 або 60%, у ТВСП   ̶  238 або 40 %. Причини 

відрахування: за власним бажанням  ̶  18%; через невиконання навчального 

плану   ̶  28%; за порушення умов контракту   ̶  42%, за інших причин   ̶  12%. 

Випускну атестацію студентів університету проведено відповідно до 

«Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 
комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»», 

затвердженого Вченою радою від 27.02.2015 року, протокол № 2. 

Випущено за навчальний рік 5720 фахівців за акредитованими 

спеціальностями, серед них 534 осіб або 9,3% захистились на «відмінно» та 
отримали дипломи з відзнакою. Відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів 
та наукових ступенів освіти випущено:  

ОКР «молодший спеціаліст» 886 осіб або 15,5% від загального випуску; 

ОКР «спеціаліст»  ̶   1413 осіб або 24,7%; ОКР «бакалавр»  ̶  3028 осіб або 

52,9%; «магістр»  ̶  393 осіб або 6,9%. 

 
м. Київ 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Денна Заочна  

Диплом 

звичайного 

зразка 

Диплом з 
відзнакою 

Диплом 

звичайного 

зразка 

Диплом з 
відзнакою 

Всього 

молодший спеціаліст 275 21 264 7 567 

бакалавр 397 63 750 52 1262 

спеціаліст 225 38 440 81 784 

магістр 106 35 110 26 277 

Всього 2890 

ТВСП 

 

Освітньо-

кваліфікаційний  

рівень 

Денна Заочна  

 

Всього 
Диплом 

звичайного 

зразка 

Диплом з 
відзнакою 

Диплом 

звичайного 

зразка 

Диплом з 
відзнакою 



молодший спеціаліст 160 13 138 8 319 

бакалавр 724 67 943 32 1766 

спеціаліст 211 29 351 38 629 

магістр 57 18 35 6 116 

Всього 2830 

Всього: 5720 

 

До головування в роботі випускних Екзаменаційних комісій були 

запрошені зовнішні експерти висококваліфіковані науковці та представники 

реального бізнесу. Їх звіти свідчать про відповідний до отриманих оцінок 

випускників рівень набутих кваліфікацій. Особливо вдало випускні кафедри 

навчально-виховних підрозділів організували апробацію отриманих результатів 
наукових досліджень. Випускники магістри обов’язково публікували в статтях 

та оприлюднювали на наукових конференціях рекомендації та пропозиції, 
згенеровані в дослідженнях. Дипломні роботи спеціалістів, як правило, мали 

довідки про впровадження в діяльність реальних об’єктів дослідження 
схвалених керівниками висновків. 

Випускники-відмінники ОКР «спеціаліст», «магістр» ̶  271 осіб, отримали 

рекомендації кафедр на вступ до аспірантури. 
 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Робота Науково-методичної ради (далі   ̶  НМР) у 2015  ̶ 2016 навчальному 

році здійснювалась  відповідно до затвердженого плану роботи.  

До централізованої організаційно-методичної роботи залучено 245 

працівника базової структури та ТСВП (64   ̶  члени НМР, 181   ̶  члени НМО). 

Упродовж навчального року було проведено 4 чергових засідання НМР та 
2 позачергових, на яких слухалися і вирішувалися важливі питання, пов'язані з 
організацією і методичним забезпеченням навчального процесу, розвитком уже 
наявних і відкриттям нових освітніх програм, забезпеченням якості навчання і 
підвищення задоволеності споживачів освітніх послуг університету, 

поліпшенням забезпечення студентів навчально-методичною літературою та 
багато інших. Зокрема, членами НМР розглянуто питання: 

- Про хід імплементації Закону України «Про вищу освіту» та актуальні 
зміни в освітньому законодавстві України; 

- Інновації у проведенні акредитації та ліцензування відповідно до нових 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти; 

- Організація навчального процесу студентів за дистанційною формою 

навчання. 
На засіданнях НМР було розглянуто, обговорено та затверджено: 

- Перелік обов’язкових навчальних дисциплін та дисциплін вільного 

вибору за спеціальностями відповідно до нового Переліку галузей знань та 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; 

- Навчальні плани на 2016  ̶ 2017 навчальний рік; 



- Норми часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і 
науково-педагогічних працівників університету; 

- Норми навчального навантаження викладачів; 
- Норми часу для планування й обліку методичної, наукової та 

організаційно-виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних 

працівників інституту. 

НМР було рекомендовано до друку: монографії ̶ 2, методичних 

рекомендацій до курсу лекцій  ̶  1, НМКД  ̶  1, навчальних посібники  ̶  3, 

підручник   ̶  1, конспекти лекцій – 2, інші видання   ̶  2. 

Упродовж звітного періоду виконувалась робота щодо моніторингу 

виконання плану видання навчально-методичної літератури ВДК університету 

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

Усього в план видань було внесено 92 найменування навчально-методичної 
літератури, з них надруковано 18, тобто надруковано 18,6% від запланованого. 

Враховуючи цей низький результат, кафедра, як первинна навчально-

виховна ланка, яка планує, генерує та використовує науково-методичне 
забезпечення дисциплін, що викладаються, повинна формувати реальні плани 

видань науково-методичної літератури у ВДК університету та помісячно 

моніторити їх виконання. 
В планах роботи НМР на наступний навчальний рік передбачена розробка 

заходів щодо вдосконалення методичної роботи в контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору. 

В умовах впровадження в дію нових Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти та нового Переліку галузей знань та 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

перед науково-методичними об’єднаннями (далі – НМО),  поставлено завдання 
щодо зміни структури та вдосконалення освітньо-професійних програм 

підготовки здобувачів вищої освіти за відповідними спеціальностями. Було 

розроблено освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти з 
35 спеціальностей (18 галузей знань) за освітніми рівнями бакалавра та 
магістра.  

У 2015  ̶ 2016 навчальному році в університеті діяло 19 НМО за різними 

галузями знань, у яких працювало 200 фахівців базової структури та ТВСП. 

Робота об’єднань відбувалась за затвердженими планами. На засіданнях НМО, 

нарадах, конференціях, що проходили в Університеті «Україна», відбувався 
обмін досвідом та обговорення різних навчально-методичних проблем. На 
останньому засіданні НМР усі голови НМО відзвітували про свою роботу та 
про виконання поставлених перед ними завдань у 2015  ̶ 2016 навчальному році.  

Основними питаннями, що розглядалися на засіданнях НМО, були 

питання організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів 
науково-дослідницької та методичної роботи. 

Визначальними аспектами роботи НМО були: 



- Ухвалення переліку спеціалізацій та обов’язкових дисциплін 

навчальних планів;  
- Затвердження тематики дипломних робіт, пакетів ККР; 

- Обговорення питання щодо участі студентів у студентських олімпіадах, 

конференціях та конкурсах; 

- Розроблення заходів щодо посилення науково-дослідної роботи 

студентів, активізації участі студентів у конкурсах наукових робіт, олімпіадах 

тощо на 2016  ̶ 2017 н.р; 

- Забезпечення наукового супроводу студентів з особливими потребами. 

Багато уваги на засіданнях НМО приділялось обговоренню питання 
організації впровадження передового досвіду, інтерактивних методів навчання 
(Moodle). 

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

звітного періоду продовжували розгляд рекомендацій до друку авторських 

наукових монографій, підручників та навчальних посібників, передбачених для 
вивчення конкретної навчальної дисципліни навчальних планів, методичних 

рекомендацій до вивчення дисциплін, інструктивно-методичних матеріалів до 

виконання індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи з 
навчальних дисциплін, конспектів лекцій викладачів, у тому числі на 
електронних носіях, відеолекцій тощо.  

Результати навчання здобувачів вищої освіти, заплановані програмою 

підготовки, значною мірою формуються за рахунок опанування навчальних 

дисциплін загальної та фундаментальної підготовки, базових професійно-

орієнтованих дисциплін інших напрямів і спеціальностей. Кадровий потенціал 

Університету дає змогу, 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 урахування специфічних 

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

випускаючими кафедрами або науково-методичними об’єднаннями. 

У 2015 ̶ 2016 навчальному році проводились заходи для стимулювання 
підвищення рівня методичного забезпечення. Наприклад, було проведено 

щорічний «Конкурс підручників, навчальних посібників, монографій і 
конспектів лекцій» за результатами якого перемогли: 

В номінації «Краща монографія»: 



- монографія «Розвиток підприємств олієжирового підкомплексу в 
системі євроінтеграції» Калінчика Миколи Володимировича, д.е.н., професора 
кафедри фінансів, обліку та аудиту Дніпропетровської філії; 

- монографія «Історичні нариси обліково-правової культури: світ, 
Європа і Україна (від зародження до наших днів)» Остап’юка Мирослава 
Ярославовича, к.е.н., професора, завідувача кафедри обліку, аудиту та фінансів 
Карпатського інституту підприємництва; 

- монографія «Духовенство в український прозі XIX – початку XXI 

століть: художня рецепція та інтерпретація» Приліпко Ірини Леонідівни, 

д.філол.н., доцента Інституту філології та масових комунікацій; 

В номінації «Кращий навчальний посібник»: 

- підручник «Умови впровадження інклюзивного навчання у вищих 

навчальних закладах Європейського Союзу» Давиденко Ганни Віталіївни 

(Вінницький соціально-економічний інститут); 
- навчальний посібник «Матеріалознавство та матеріали у 

автомобільному транспорті» авторів Косенка Валерія Анатолійовича, 
Кущевської Ніни Федорівни, Малишева Віктора Володимировича (Інженерно-

технологічний інститут, м. Київ); 
- навчально-методичний посібник «Особливості впровадження інклюзії у 

вищому навчальному закладі» Чайковського Михайла Євгеновича 
(Хмельницький інститут соціальних технологій); 

В номінації «Кращий конспект лекцій»: 

- конспект лекцій «Охорона праці в галузі» Бублик Галини Аврамівни 

(Інженерно-технологічний інститут, м. Київ); 
- конспект лекцій «Мікроекологія людини» авторів Зеленої Любові 

Борисівну, Сергійчук Наталії Миколаївни, Мележик Ольги Вікторівни. 

Конкурс на звання кращого викладача університету «Україна», за 
результатами якого 31 викладач отримав грошову премію, а 14 викладачам 

були вручені грамоти. 

Для покращення методичного забезпечення освітнього процесу упродовж 

звітного періоду проводилось постійне оновлення всіх електронних курсів.  
Враховуючи вимоги імплементації закону України «Про вищу освіту», 

НМР були вироблені вимоги, яких слід дотримуватись під час розроблення 
ОПП: тижневе аудиторне навантаження визначити для ОКР молодший 

спеціаліст не більше 25 годин; бакалавр: 1 курс   ̶  не більше 24 годин, 2 курс   ̶ 
не більше 23 годин, 3 ̶ 4 курс  ̶  не більше 22 годин; спеціаліст, магістр  ̶  не 
більше 16 годин. 

Відповідно до нових Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти було змінено структуру освітньо-професійні програми 

підготовки здобувачів вищої освіти. Замість 3 циклів підготовки у нових ОПП 

тепер буде 2 цикли: загальної підготовки та професійної підготовки. 



До дисциплін вільного вибору студентів циклу загальної підготовки всіх 

спеціальностей рекомендовано включити дисципліну «Іноземна мова» (6 

кредитів) для більш поглибленого її вивчення. 
Колектив бібліотеки університету працював у світлі рішень Стратегії 

розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек 

для забезпечення сталого розвитку України». Пріоритетними завданнями 

діяльності були: упровадження проектних рішень, рівний доступ до інформації, 
знань і культурного надбання, надання якісних бібліотечних послуг, інтеграція 
бібліотеки у світовий інформаційний простір.  

Упродовж минулого навчального року бібліотеку базової структури 

університету відвідали 8836 разів, до використання інформаційних ресурсів 
залучено 4766 читачів, з них 4013  ̶  студенти. Користувачам видано 17217 

прим. документів. Студенти використали 9185 електронних документів з баз 
даних. Масові заходи бібліотеки відвідали 697 учасників.  

У звітному періоді поновлена робота бібліотеки кафедри дизайну, 

функціонувала «Бібліотека сімейного читання», організовано Буккросинг, за 
правилами якого відбувається вільна циркуляція книг із приватних бібліотек 

поміж університетською спільнотою. Модернізовано читальну залу: придбано 

нові меблі, у web-зоні з’явилися TFT-монітори, ноутбуки тощо. У вільному 

доступі для читачів розміщено фонд «Україніка» із колекційними зібраннями 

«Пам’ятки культури», «Козацька доба», «Шевченкіана», «Франкіана», 

«Голодомор», «Шістдесятники», «Український національний рух». Колекція 
«Рідкісні і цінні видання» доповнилась раритетними виданнями і книгами зі 
знаками власників і дарчими надписами. Розширився спектр послуг для 
користувачів. Проведений майстер-клас і створений «Арткуток 

стресотерапії». Ліцензійні електронні продукти: DVD, CD-диски, аудіо-книги 

доповнили Медіатеку студентам з інвалідністю. 

На початку року були завчасно підготовлені партії літератури за 
навчальними дисциплінами. Студентам I і II курсів було видано 580 

комплектів підручників.  

У 2015/2016 н. р. було організовано та проведено: масових заходів – 5; 

фестивалів книжкових виставок – 2; тематичних виставок – 16; виставок «Нові 
надходження» – 27; виставок-переглядів – 11; виставок «На замовлення» –12; 

коментованих і бібліографічних оглядів – 10. Всі заходи здійснено у 

безпосередньому контакті з кафедрами університету. Під час їх проведення 
обов’язково враховувалась специфіка людей з особливими потребами.  

До урочистої зустрічі з нагоди міжнародного Дня інвалідів була 
представлена виставка-перегляд «Розбудовуємо суспільство рівних 

можливостей» (46 докум.). 

До XV науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання 
та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації 
Конвенції ООН про права інвалідів» представлена книжкова виставка 
«Інклюзивне навчання: здобутки, досвід, перспективи» (89 докум.). 

З метою патріотичного виховання студентів бібліотекою університету 

організований і на високому рівні проведений загальноуніверситетський захід 



«З Україною в серці», під час якого відбулась презентація творчості видатного 

діяча українського національного руху Левка Лук’яненка «Шлях до 

відродження». Був влаштований фестиваль книжкових виставок «Людина. 
Нація. Держава» (129 докум., 180 учасників).  

У грудні проведена презентація книги відомого журналіста, публіциста і 
поета Руслана Морозовського «Вогнем і кайлом» (50 учасників). 

До міжнародної практичної конференції «Впровадження козацько-

лицарських традицій в освітній простір України в контексті стратегії 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді» організовано Фестиваль 

книжкових виставок: «Віще слово давнини», «Козацька душа України», 

«Україна – інтелект нації», «Україна – шлях до себе»(134 докум.). Разом із 
кафедрою української мови і літератури та східних мов провели 

Шевченківські читання, до яких оформлено книжкову експозицію «І лине над 

землею Шевченкове слово» (80 докум.).  

Проведено літературно-мистецький захід «Ніжна пісня в серці 
відгукнеться», присвячений літературно-пісенній творчості поета А. Урбана.  

До міжнародної науково-практичної конференції «Еволюція теоретичних 

уявлень людства про державу і право» оформлена виставка-перегляд «Держава 
і право: історія сьогодення, перспективи» (52 докум.). 

Другим напрямом роботи було довідково-бібліографічне 

обслуговування та інформаційне обслуговування. 

У цій площині проведена значна робота. На запит викладачів і студентів 
виконувались фактографічні довідки і е-довідки, індивідуальні консультації. 
Системною була видавнича діяльність бібліотеки. Укладені бюлетені «Нові 
надходження за 2014р.» (1928 докум.), «Нові надходження за 2015 р.» 

(2112 докум.), «Нові надходження за I півріччя 2016 р.» (312 докум.), «Фонд 

неопублікованих документів. Дисертації» (157 докум.), два інформаційних 

списки «Книжкова полиця викладача». Вся інформаційна продукція 
розташована на сайті бібліотеки і на платформі Moodle. 

Важливою складовою був факультатив «Основи бібліотечно-

бібліографічних знань». За програмою факультативу відбулись бібліотечно- 

бібліографічні заняття «Бібліотека Університету «Україна»: її інформаційний 

потенціал», «Фонди і колекції бібліотеки», «Форми і види документів», 

«Послуги і сервіс бібліотеки». Проводились вони для студентів, які опановують 
документознавство, туризмознавство і соціальну роботу. Упродовж року в 
читальних залах організовувались групові тренінги: «Бази даних бібліотеки» 

для студентів університету, коледжу, та для груп « 45+». 

Презентація бази даних «Scopus – практика застосування» була 
проведена для молодих викладачів, аспірантів, докторантів. Спікером 

презентації був директор Асоціації «Інформатіо-Консорціум» О. В. Васильєв, 
який демонстрував світові бази даних.  

Викладачам і студентам факультету біомедичних технологій  було 

запропоновано відзначити День кафедри мікробіології, сучасних 

біотехнологій та екології та імунології, у рамках якого організовано виставку-

перегляд «Природознавча література на допомогу студентству: екологія, 



імунологія, генетика, біохімія, мікробіологія, ботаніка», бібліографічний огляд 

та груповий тренінг «Електронні ресурси – фахівцю» (групи МБВ-21/14, МБВ-

41/11). 

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

«Сучасні інформаційні технології: інформатика, системний аналіз, архітектура 
комп’ютера, комп’ютерні мережі, сховища даних» (173 прим. док.). 

День спеціаліста «Туризмознавство: сучасні технології» був проведений 

для студентів кафедри туризму та менеджменту (групи ТО-2,ТУ-4).  

Таким чином, заходи мобілізують студентство до більш поглибленого 

вивчення фахових дисциплін. 

Усього за 2015/2016 н. р. проведено: презентацій платформи Scopus – 1; 

декада інформування – 1; день кафедри – 1; групових тренінгів – 13; занять 
факультативу – 5; групових та індивідуальних консультацій – 47; віртуальних 

виставок – 1; екскурсій бібліотекою – 14; 

укладено: інформаційно-бібліографічних списків – 3; бюлетенів – 4; 

визначення індексів УДК – 50 , у т.ч. е–довідок – 10.  

Третім напрямом роботи є формування фондів та організація 

довідково-пошукового апарату.  

Фонд бібліотечних ресурсів базової структури на 1 липня 2016 р. 

становить 231141 прим. документів. За видами: книг – 223152 прим. докум. 

(96,6%), періодичних видань – 6712/50 прим. докум. (2,9%); електронних 

видань – 329 докум.(0,14% ), неопублікованих документів – 898 (0,36%) 

прим. докум.; за мовами: українською – 216518 прим. докум. (93,7%) 

російською – 9999 прим. докум. (4,3%), іноземними мовами – 4624 прим. 

докум. (2%); за цільовим призначенням: наукових – 19877 прим. докум. 

(8,6%), навчальних – 208415 прим. докум. (90,18%), літературно-художніх – 

2788 прим. докум.(1,2%), цінних і рідкісних – 61 прим. докум. (0,02%). 

(Таблиця «Книгозабезпечення навчальних підрозділів» див. Додаток.).  

Упродовж 2015/2016 н.р. до бібліотеки надійшло 3855 прим. докум. 

Придбано за кошти університету 1692 прим. докум. на 86230 грн., отримано із 
видавничо-друкарського комплексу університету 558 прим. докум. 

Налагоджено вітчизняний обмін навчальною літературою із 
освітянськими й академічними бібліотеками. Безкоштовні надходження 
літератури склали 659 прим. докум. на загальну суму 37596 грн. 

Важливим напрямом роботи є навчально-методичне забезпечення 

навчального процесу. До цієї діяльності залучено випускові кафедри, які 
планово замовляють фахові видання. Фонд рівня ОКР «молодший спеціаліст» 

щорічно зростає у зв’язку зі збільшенням контингенту коледжу, і 
забезпеченість загальноосвітніми підручниками становить 1:1. Рівень ОКР 

«спеціаліст» укомплектований 1:2, освітній ступень «бакалавр» – 1:1 та 
«магістр» – 1:2.  



У звітному році вилучено 512 прим. документів. Продовжилось 
створення власної бази «Електронний каталог», що налічує 210554 описів, 
13029 назв. 

Четвертим напрямом роботи бібліотеки була науково-методична 

робота.  

Бібліотека є базою навчальної практики студентам з видавничої справи 

та редагування, з документознавства та інформаційної діяльності. Знайомство з 
ресурсами книгозбірні відбувалось у формі екскурсій і практичних занять за 
темами: «Знайомство з бібліотекою. Структура закладу. Техніка безпеки». 

«Регламентуюча документація бібліотеки», «Первинні документи з 
комплектування фонду», «Наукова і технічна обробка літератури», 

«Класифікація УДК. Практика індексування», «Робота з періодикою», 

Аналітичний опис документа», «Бібліографічний опис документа», «Каталоги 

бібліотеки».  

Бібліотека університету виконує функції методичного центру для 
бібліотек територіально-відокремлених підрозділів. Третій рік діє «Школа 
професійної майстерності». За цей період здійснювалась науково-методична 
підтримка співробітників: консультування, стажування, засідання круглих 

столів, науково-практичні семінари, надавалась практична допомога з 
книгообміну. Наприклад, у квітні відбулась Рада директорів бібліотек вищих 

навчальних закладів (ВНЗ) м. Києва «Впровадження інноваційних технологій у 

роботу бібліотеки Університету «Україна». У роботі Ради взяли участь 
завідувачі бібліотек і бібліотекарі із ТВСП. Під час проведення заходу  можна 
було ознайомитись з досвідом нашої бібліотеки, обговорити специфіку, 

здобутки, окреслити мотиваційні стимули волонтерства і благодійництва. 
Аналізуючи роботу бібліотек-філій, слід відзначити, що бібліотечні 

фонди щороку зростають у Мелітопольському інституті екології та соціальних 

технологій, Полтавському інституті економіки і права, Новокаховському 

гуманітарному інституті, Карпатському інституті підприємництва, 
Рівненському інституті, Хмельницькому інституті соціальних технологій. 

Бажано поліпшити навчально-методичне забезпечення у Васильківському, 

Запорізькому, Сторожинецькому коледжах та Луцькому інституті розвитку 

людини. Масова робота проводиться у Білоцерківському інституті економіки та 
управління, Дніпропетровській філії, Дубенській філії, Карпатському інституті 
підприємництва, Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку 

людини, Хмельницькому інституті соціальних технологій. У Тернопільському 

коледжі змінено інтер’єр бібліотеки.  

Невирішеними питаннями у бібліотеках-філіях залишаються: кадрове 
забезпечення, заміна комп’ютерної і оргтехніки, придбання нових видань. 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

У роботі щодо становлення та розвитку університету значна роль 
належить формуванню стабільного кадрового потенціалу, комплектуванню 



науково-педагогічного складу викладачами із вченими ступенями та науковими 

званнями. 

У 2015/2016 навчальному році в університеті разом з його ТВСП 

працювало 1275 науково-педагогічних працівників, у тому числі з вченими 

ступенями та званнями – 649 (50,9%), з них докторів наук, професорів – 114 

(9%), кандидатів наук, доцентів – 531 (41,6%). 

У базовій структурі навчально-виховний процес забезпечували 228 

(52,1%) викладачів, із них з науковими ступенями і вченими званнями 126 

(55,3%), зокрема докторів, професорів – 27 (11,8%); кандидатів наук, доцентів – 

99 (43,4%). 

В університеті за звітний період певних результатів досягнуто із 
забезпечення науково-педагогічними працівниками роботи на постійній основі. 
Так, у 2015/2016 навчальному році на постійній основі працювало 733 

викладачі, або 57,4 % від їх загальної кількості. У базовій структурі 168 

(73,6%). 

Формування кадрового складу полягає не лише в залученні до роботи 

викладачів на штатній основі, а й у забезпеченні відповідних підрозділів, 
особливо випускових кафедр, висококваліфікованим професорсько-

викладацьким складом відповідно до ліцензійних вимог. Серед 168 штатних 

науково-педагогічних працівників базової структури з науковими ступенями та 
вченими званнями – 126 (55,3%), у тому числі докторів наук, професорів – 15 

(9%), кандидатів наук, доцентів – 66 (39,2%). 

Кількість науково-педагогічних працівників – сумісників базової 
структури становила 60 осіб (26,3%), серед яких з науковими ступенями та 
вченими званнями – 45 (75%), у тому числі докторів наук, професорів 12 (20%), 

кандидатів наук, доцентів – 33 (55%). 

Позитивних результатів у комплектуванні викладацькими кадрами вищої 
кваліфікації досягнуто в Інституті права та суспільних відносин, на кафедрі 
автомобільного транспорту та соціальної безпеки, іноземної філології та 
перекладу, технології харчування, інформаційних технологій та програмування.  

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

викладацьким складом. 

Повільно кафедрами ведеться робота зі створення ядра науково-

педагогічних працівників, яке б відповідало вимогам ліцензування та 
акредитації університету. 

Недостатня увага приділяється забезпеченню навчального процесу 

висококваліфікованими викладачами, котрі працюють на постійній основі.  
Для забезпечення навчального процесу викладачами рідко 

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 69 років, кандидатів 
наук, доцентів – 44 роки; прийнятих на роботу за сумісництвом – відповідно: 67 

та 53 роки. 



У територіально-відокремлених структурних підрозділах середній вік 

докторів наук, професорів, що працюють на постійній основі, становить 59 

років, кандидатів наук, доцентів – 44 роки; прийнятих на роботу за 
сумісництвом – відповідно: 55 та 42 роки. Зокрема, у Мелітопольському 

інституті екології та соціальних технологій середній вік докторів наук, 

професорів, що працюють на постійній основі, становить 70 років, кандидатів 
наук, доцентів – 56, у Карпатському інституті підприємництва – відповідно: 76 

та 48 років, Дніпропетровській філії – відповідно: 67 та 57 років. 
У 2016/2017 навчальному році керівникам департаментів, інститутів і 

кафедр необхідно здійснити низку заходів щодо значного поліпшення роботи з 
комплектування підрозділів науково-педагогічними кадрами. Розробити і 
реалізувати плани поліпшення якісного складу викладачів спеціальностей, які 
впродовж 2-х наступних років будуть проходити акредитацію та ліцензування; 
укомплектувати посади завідувачів усіх випускових кафедр докторами наук, 

професорами; чітко дотримуватися порядку призначення науково-педагогічних 

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

У 2015/2016 навчальному році вживались заходи щодо підвищення ролі 
адміністративно-господарського та допоміжного персоналу в організації та 
проведенні навчально-виховного процесу. 

В університеті працювало 630 осіб адміністративно-управлінського, 

навчально-допоміжного та господарського персоналу, серед яких на постійній 

основі: адміністративного та господарського персоналу – 364, навчально-

допоміжного персоналу – 151; за сумісництвом: адміністративного та 
господарського – 101 та допоміжного персоналу – 14. 

У базовій структурі університету в м. Києві працювало 209 

адміністративно-управлінських та навчально-допоміжних працівників, з них на 
постійній основі – 193 особи (92,3 %); за сумісництвом – 16 осіб (7,6%). 

У зв’язку зі скороченням контингенту студентів як у базовій структурі, 
так і в ТВСП було переглянуто та оптимізовано структуру та штатні розписи 

адміністративно-управлінських, навчально-допоміжних та науково-виробничих 

підрозділів. 
Виходячи з встановленої квоти, керівництво постійно слідкує за 

працевлаштуванням в університеті працівників з особливими потребами 

(інвалідів). 
В університеті таких працівників 61 (4,9%). Зокрема, серед 

адміністративно-управлінського та господарського персоналу – 16 (1,3%), 

допоміжного персоналу – 14 (1,1%), науково-педагогічних працівників- 
31(2,5%).  

Нині в базовій структурі університету їх нараховується 15 осіб (4,1%), 

серед них 6 (1,6%) – адміністративно-господарський персонал, 3 (1%) – 

допоміжний, 6 (1,6%) – науково-педагогічний. 

Для них створено спеціальні робочі місця відповідно до нозологій. 

Проте не всі керівники територіально-відокремлених структурних 

підрозділів дотримуються чинного законодавства та розпоряджень президента 



університету щодо виконання встановлених вимог зі створення робочих місць 
для працівників з особливими потребами. В першу чергу це стосується 
Горлівського регіонального інституту та усіх коледжів університету. 

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. 

В університеті таких громадян налічується 150 осіб, що складає 12% від 

загальної кількості працівників, оформлених на постійній основі. 
У базовій структурі Університету «Україна» працівників, що працюють 

на постійній основі з повною зайнятістю та підпадають під цю категорію, 

налічується 49 осіб, що складає 13,6% від загальної кількості працівників, 
оформлених на постійній основі. 

Проте, 13 навчальних підрозділів університету до цього часу не мають у 

своєму складі працівників, у яких є додаткові гарантії  із працевлаштування. 
Тому керівникам усіх підрозділів слід звернути на це увагу та забезпечити 

виконання норм чинного законодавства. 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ, ЯКІ МАЮТЬ 

ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ 
 

Упродовж 2015/2016 н.р. в Університеті «Україна» навчалось 697 

студентів з інвалідністю, з них 464 – в регіональних інститутах ТВСП (239 – на 
денній формі, 225 – на заочній); у базовій структурі навчалось 233 студентів з 
інвалідністю (153 – на денній формі, 80 – на заочній формі). 

Порівняно з минулим 2014/2015 н.р. загальна кількість студентів з 
інвалідністю у 2015/2016 н.р. зменшилась з 782 до 697 студентів, на 11%. 

З метою узагальнення досвіду організації інклюзивного навчання 
традиційно у листопаді в університеті пройшла щорічна XV міжнародна 
науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання 
людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції 
ООН про права інвалідів». 

14 березня проведено Міжнародний науково-практичний семінар 

«Актуальні проблеми розбудови та розвитку інклюзивного освітнього 

середовища» за участю представників Шяуляйського університету (Литва) та 
інклюзивних шкіл міста Києва. Семінар охопив розгляд актуальних питань, 
зокрема: «Соціальна політика України та правові аспекти інклюзивного 

навчання», «Допрофесійне навчання дітей з особливими потребами у 

інклюзивних умовах (школах)», «Організація інклюзивного середовища у 

загальноосвітній школі», «Упровадження сучасних технологій інклюзивного 

навчання в Університеті «Україна»». 

В рамках діяльності навчально-методичної комісії з інклюзивної освіти 

МОН України проведений Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». 



В базовій структурі зібрала масову аудиторію відкрита лекція професора 
програми «Фулбрайт», доктора філософії Лайла Кауфмана «Досвід США в 

організації інклюзивного навчання». Крім викладачів та студентів університету, 

лекцію відвідали перекладачі жестової мови та студенти з вадами слуху 

Київського коледжу легкої промисловості. Інтерактивне спілкування допомогло 

більше дізнатись про інклюзивне навчання в Америці. 
2 червня 2016 року у Житомирі відбувся спеціалізований тренінг 

«Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. 

Результати», учасниками якого стали 120 директорів, завучів шкіл та 
управлінців у галузі освіти області. Представники Житомирського економіко-

гуманітарного інституту на чолі з директором Перелигіним М.М. були 

запрошені для роботи в рамках тренінгу, учасникам якого розповідали про 

законодавчі аспекти інклюзивної освіти в країні, шляхи взаємодії між органами 

влади і всіма дотичними структурами, ділилися досвідом  і практичними 

порадами тощо. Крім цього, директори та освітяни виконували практичні 
завдання у групах. На заході буда присутня дружина Президента Марина 
Порошенко, за підтримки фонду якої такі тренінги проводились, а також 

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.  

Плідна співпраця з громадськими організаціями здійснювалась у 

Кіровоградському інституті, де проводили майстер-клас із писанкарства 
спільно з громадською організацією УТОГ та круглий стіл до Всесвітнього дня 
інвалідів на правову тематику «Права осіб з обмеженими можливостями». 

З метою підвищення рівня організації соціально-педагогічного супроводу 

осіб з особливими потребами на базі Миколаївського інституту спільно з 
Вищою школою інформатики і прикладних умінь (WSIiU), м. Лодзь, Польща, 
та Центральноєвропейською Академією Навчання і Сертифікації (CEASC) 

проводився польсько-український освітній форум «Технологія організації 
корекційно-педагогічної роботи психолога та педагога з дітьми з особливими 

освітніми потребами в системі інклюзивної освіти». 

29–30 березня 2016 року в Миколаївському інституті спільно з Луганським 

національним університетом імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ), 

Департаментом освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної 
адміністрації відбулась Міжрегіональна науково-практична конференція 
«Організація комплексної психолого-медико-педагогічної допомоги дітям з 
особливими освітніми потребами», метою якої було привернути увагу 

суспільства, державних органів, фахівців до актуальної проблеми організації 
комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу осіб з особливими 

освітніми потребами. 

Інклюзія студента з інвалідністю в освітнє середовище вимагає досить 
тривалого періоду адаптації. Забезпечення супроводу навчання студентів з 
інвалідністю дає змогу їм бути на рівних з іншими студентами. Тому значна 
робота в Університеті «Україна» приділяється соціальному, медико-

реабілітаційному та психологічному супроводу студентів з інвалідністю. 

Психологічний супровід спрямований на з’ясування психологічних 

особливостей кожного студента, зміцнення та збереження його психологічного 



здоров’я, надання йому необхідної допомоги з адаптації в інтегроване освітнє 
середовище, сприяння особистісному розвитку. 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. Здійснюють супровід –

психологи, якими укомплектована базова структура та майже усі ТВСП. Діють 
кімнати психологічного розвантаження. У Рівненському інституті 
психологічний супровід здійснюється на базі кафедри психології. 

Медико-реабілітаційний супровід – це комплекс заходів, спрямованих на 
підтримку, збереження та відновлення фізичного здоров’я студентів. Його 

складовими є невідкладна медична допомога, консультативно-профілактична та 
реабілітаційно-відновлювальна підтримка. Для цього в університеті працює 
науково-практичний медико-реабілітаційний центр, до складу якого входять 
кабінети функціональної діагностики, масажу, лікувальної фізичної культури та 
фізіотерапії, укомплектовані сучасним обладнанням, а послуги з профілактики 

та лікування захворювань надають фахівці з фізичної реабілітації. На базі 
Кіровоградського інституту розвитку людини працює реабілітаційна 
лабораторія з кімнатою психологічного розвантаження. 

Соціальний супровід навчання включає заходи, спрямовані на 
забезпечення соціалізації студентів з особливими потребами, зокрема їх 

соціально-побутової, соціально-культурної та соціально-трудової адаптації. 
Основною функцією цього блоку є подолання соціальної ізоляції студентів з 
інвалідністю, сприяння збереженню і підвищенню їх соціального статусу, 

залучення до всіх сфер суспільного життя. 
У базовій структурі соціальний супровід навчання студентів з 

особливими потребами здійснюється соціальним працівником і спрямований на 
допомогу у виконанні ними основних соціальних функцій: навчання, 
працевлаштування, комунікації з людьми. У Житомирському економіко-

гуманітарному інституті створено центр соціальної реабілітації. У Луцькому 

інституті розвитку людини та у базовій структурі при кафедрах права 
функціонують  «Юридичні клініки», одним із завдань яких є надання 
безкоштовної юридичної допомоги студентам з особливими потребами. 

Відповідно до проведеного аналізу, працевлаштування випускників з 
числа осіб з інвалідністю в 2015/2016н.р. у ТВСП становило – 96 осіб (53%) з 
182 випускників; у базовій структурі – 20 (38%) з 53 випускників. Найбільше 
працевлаштовано випускників з інститутів соціальних технологій, права та 
суспільних відносин, філології та масових комунікацій. 

У ТВСП найкращі показники у Білоцерківського інституту економіки та 
управління, де працевлаштовано 14 (74%) з 19 випускників; у Хмельницького 

інституту соціальних технологій – 18 (58%) з 31 випускників; у 

Кіровоградського інституту розвитку людини та Миколаївського 

міжрегіонального інституту розвитку людини – по 10 осіб (53%) з 19 

випускників. 
Згідно з Конституцією України кожному громадянину держави 

гарантовано право на працю, вільне обрання професії та можливість заробляти 



собі на життя працею. Люди з інвалідністю належать до уразливих груп 

населення, потребують соціального захисту, оскільки їм важко конкурувати на 
ринку праці в сучасних умовах. Слід відзначити основні проблеми, з якими 

стикаються випускники з інвалідністю: недостатня кількість вакансій, що 

пропонують роботодавці, невідповідність професій, котрі вже мають 
випускники з інвалідністю, запропонованим вакансіям, недостатній рівень 
заробітної плати та проблемне працевлаштування без досвіду роботи, 

формальне працевлаштування на мінімальну частину ставки. Також перепоною 

при працевлаштуванні виступає неготовність роботодавців до облаштування 
відповідного робочого місця для людини, яка пересувається на інвалідному 

візку чи має значні сенсорні порушення. Вирішення цих проблем лежить у 

площині розбудови співпраці з роботодавцями, враховує індивідуальний підхід 

до випускника з особливими потребами. 

 

ВИХОВНА РОБОТА 
 

В Університеті «Україна» створенні належні умови для організації та 
проведення запланованих загальноуніверситетських та культурно-виховних 

заходів, налагоджена тісна взаємодія з органами студентського самоврядування 
ТВСП Університету «Україна» щодо реалізації поставлених завдань. 

Уже з перших днів студенти залучаються до активного студентського 

життя. З цією метою на вступних лекціях презентують діяльність студентських 

громадських об`єднань, а саме: студентське самоврядування, волонтерський 

загін, профспілкова організація, студентські наукові товариства, Всеукраїнська 
студентська організація “Гаудеамус”, скаутське об`єднання «СОУС», 

спортивний клуб та центр художньої творчості. 
Упродовж року в навчально-виховних підрозділах проводились 

щотижневі старостати та загальноуніверситетські старостати за участю 

ректорату.  

Проводиться індивідуальна робота зі студентами, котрі мають пропуски в 
навчанні з неповажних причин або інші порушення. Такі студенти отримують 
перші попередження про відрахування з університету.  

Особлива увага приділяється патріотичному вихованню студентів. 
Традиційними є низка заходів, які вже давно підтвердили свою ефективність та 
популярність серед студентського загалу. Щорічними стали присвяти до 

річниці із Дня народження Кобзаря. «Тиждень національної творчості» – де в 
ході свята команди-учасники беруть участь у станційних іграх на знання 
українських звичаїв, обрядів, національної кухні, пісень та літературної 
спадщини Т. Г. Шевченка.  

Друга частина свята традиційно присвячена вшануванню літературної 
спадщини Т.Г. Шевченка шляхом декламування його віршів. У рамках заходу 

відбулось урочисте нагородження переможців конкурсів «Кращий інститут», 

«Краща група інституту», «Краща група Університету» та «Стипендіати 

Президента Університету «Україна». 



Заходи до річниці із Дня народження Кобзаря є традиційними для 
кожного навчально-виховного підрозділу. Зазвичай, це святкові концерти та 
декларуванням віршів Кобзаря, зустрічі з митцями. 

Також впроваджено соціально-виховні заходи до Дня українського 

козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці, Свята калити та Андрія 
Первозданного в рамках національного виховання студентської молоді. В 

інтерактивній формі молодь вивчає та згадує історію Держави та спадщину 

козацтва. Ці заходи упереміж із козацькими забавами, народними піснями, 

гуморесками та українським колоритом. 

Упродовж багаторічної роботи колективу університету вже стали 

традиційними низка заходів для створення виховного середовища. А саме: 
унікальним є широкомасштабний спортивно-дозвільневий захід для студентів 
та викладачів – «День здоров’я». Проводиться двічі на рік, у командній формі з 
різноманітними активними та гумористичними змаганнями, з метою 

профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі та пропаганди 

здорового й активного способу життя. Зокрема, приділяється увага запрошенню 

до участі студентів з особливими потребами з метою їх адаптації в 

студентському середовищі. Завдяки цьому студенти згуртовуються, отримують 
досвід взаємодопомоги, розуміння проблем людей з фізичними вадами. В 

червні під час заходу проходить святкування Дня народження скаутської 
організації «СОУС», тому на захід запрошуються члени скаутських організацій 

міста та області. А в вересні активно до заходу залучаються діти, які влітку 

відпочивали в скаутських таборах, де інструкторським складом є члени 

«СОУС» та спеціально підготовлені студенти університету. Загалом, на 
кожному заході беруть участь від 200 до 300 учасників. У червні проведено 27-

й «День здоров’я». 

Восени відбувся шостий масовий забіг «Мій вибір – здоров’я». Таким 

чином ми пропагуємо здоровий спосіб життя серед студентської молоді. 
Учасники забігу, кількістю 220 осіб, долали визначену дистанцію в Гідропарку. 

До наших студентів приєднались викладачі, а також команди інших навчальних 

закладів міста. 
ХІІІ Фестиваль творчості студентів-інвалідів «Сяйво надій» проводиться 

з 2003 року. Останній фестиваль зібрав 11 філій університету та інші навчальні 
заклади (це міста Біла Церква, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Луцьк, 

Мелітополь, Миколаїв, Полтава, Рівне, Хмельницький та Київ). Захід пройшов 
за підтримки ректорату, Національної Асамблеї інвалідів та ветеранів України, 

Благодійної фундації «Відкриті серця України»; Благодійного фонду «Добробут 
ХХІ сторіччя»; ВМГО студентів-інвалідів “Гаудеамус”; Первинної 
профспілкової організації Університету «Україна» та студентської 
профспілкової організації; Національної Організації Скаутів України (НОСУ); 

Спілки громадських організацій інвалідів Києва, Київського міського центру 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді; Служби у справах дітей м. Києва. 
Суспільна корисність від реалізації проекту полягає у знятті 

психологічних та фізичних бар’єрів для творчої молоді з особливими 

потребами з метою самореалізації у суспільстві. Короткотривалий результат 



полягає у мотивації учасників Фестивалю для подальшого досягнення власних 

цілей, наукового пошуку, спортивних досягнень та творчого розвитку у 

майбутньому. Суть довготривалого результату – поступове упровадження 
інклюзії (спосіб взаємного доброзичливого співіснування людей з особливими 

потребами у сучасному суспільстві) на основі досвіду зарубіжних країн і 
результатів науково-дослідної діяльності колективу Університету «Україна» у 

галузі освіти, культури, соціально-правового захисту та реабілітації інвалідів. 
Продовжуючи тему навчання та виховання студентів з особливими 

потребами, потрібно підкреслити особливість нашого університету – створення 
інклюзивного середовища. І в першу чергу, це систематична робота в базовій 

структурі та ТВСП,  спрямована на постійний моніторинг проблем та загальної 
ситуації навчання і виховання студентів з інвалідністю й забезпечення цікавого 

дозвілля. Ми піклуємося про комфорт пересування наших студентів, тому 

волонтерський корпус проводить соціальний патронаж (індивідуальна 
допомога в навчанні; пересування до метро та в університеті та ін.).  

Цього року відбулися зустрічі з видатними особистостями. Серед них – 

ліквідатор ЧАЕС та посол миру Гуловий Володимир Анатолійович, Борис 
Гуменюк та Сергій Пантюк із презентацією літературної діяльності, майстер-

клас з надання першої домедичної допомоги, написання резюме та 
проходження співбесіди англійською мовою, зустріч з мотиваторами ІМЕІ та 
представниками Мусульманської громади.  

Дуже важливою залишається проблема працевлаштування і студентів-
інвалідів, і допомога в працевлаштуванні інших студентів. Студентський актив, 
волонтери «Гаудеамус», профспілкова організація співпрацюють з багатьма 
громадськими організаціями, де наші студенти проходять курси із власного 

працевлаштування, вміння поводитися під час співбесіди, створювати резюме 
та інші ділові папери. 

Багато років співпрацюємо зі Спілкою громадських організацій інвалідів 
м. Києва, якою керує наш випускник О. Ворона й упродовж року забезпечує 
наших студентів господарськими та продуктовими наборами. Також було 

проведено низку спільних заходів, де наші студенти виступали як організатори 

та учасники. 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 виїхав студент 
Інституту економіки та менеджменту Фальковський Валентин.  

Варто окремо згадати громадські ініціативи студентів коледжу «Освіта», 

так як це молодша наукова зміна. Та і потужний професорсько-викладацький 

склад вкладає багато енергії в формування майбутньої еліти нашої країни.  

Педагогами та студентами було проведено: презентацію студентів, 
зустрічі з учасниками АТО, з Левком Лук’яненком, Урок мужності, захід 

«Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить», виставку «Писанковий вернісаж». 

Студенти та викладачі коледжу були посвячені у молоді козаки та 
берегині студентського осередку «Молода січ». 

Студенти коледжу «Освіта» – вагоме представництво в ОСС.  



Профілактика негативних явищ у студентському середовищі. Вже 
традиційними стали акції із профілактики 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. В багатьох ВНЗ 

проходять експрес-тестування прямо під час акції. 
Щороку в базовій структурі проходить захід «Студентське весілля» (до 

свята «День закоханих»). У жартівливому форматі студентські пари вступали в 
шлюб у стилі ретро. Студенти цією акцією прагнули показати, що здоровий 

спосіб життя, сімейні цінності, усвідомлене батьківство і щирість почуттів 
залежать не від молодіжних течій, а від стилю життя та поваги до партнера.  

Упродовж року організовувалися круглі столи та відкриті лекції на теми 

впливу куріння на ближніх і самих себе, шкідливості алкоголю, профілактика 
захворювань ХПСШ та СНІДу, також стала традиційною акція «Цигарки на 
льодяники», коли кожен міг обнімати цигарки на солодощі, а зібрані цигарки 

передаються до бійців зони АТО. 

Волонтерська діяльність активно розвинена в усіх ТВСП Університету 

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

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»,  спрямованої на збір 

коштів на медичну апаратуру, за допомогою якої юні пацієнти мають 
обслуговуватися безкоштовно. Це крок до вирішення проблеми нестачі 
високотехнологічних і складних медичних приладів у сучасних клініках і 
недоступності якісного медичного обслуговування.  

В наш час досить складно займатись благодійництвом та волонтерською 

діяльністю. Більшість наших студентів часто мають різні підробітки і навіть 
постійну роботу на старших курсах. Але, незважаючи на вищезазначене, 
студенти Університету «України» у всіх його ТВСП 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. 

Наразі наш волонтерський корпус є одним з найактивніших у місті Києві. 
Ми активно співпрацюємо з Національним олімпійським комітетом України, 

Всеукраїнською студентською Радою, Благодійною організацією з захисту 

безпритульних собак «HappyPaw», Студентською радою м. Києва, 
Всеукраїнською студентською радою, Європейським молодіжним 

парламентом, Міжнародною програмою обміну AIESEC, Спілкою ініціативної 
молоді, Українською асоціацією студентського самоврядування (член 

виконкому випускниця Університету «Україна» Дороніна І.О.), «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 ін. 



На початку навчального року було здійснено поїздку до притулку для 
тварин, що знаходиться в Гостомелі. Тваринам привезено теплі речі для 
підстилки, прибрано у вольєрах, розпаковано заморожені харчі для собак та 
багато іншого. Було проведено акцію із придбання «лапок допомоги», вилучені 
кошти передано в один з притулків для тварин міста Києва. 
Не одноразово відвідуються і дитячі будинки. В грудні 2015 року на свято 

Миколая студенти Карпатського інституту підприємництва відвідали 

реабілітаційний центр для дітей із ДЦП у місті Хуст та провели благодійний 

концерт. Волонтери Вінницького ТВСП проявили себе у міській молодіжній 

акції «Молодь Вінниці за життя без СНІДу». 

Наші волонтери брали активну участь в організації та проведенні 
щорічного Форуму з організаційного розвитку, благодійної акції  «Не забудь 
привітати» та в організації і проведенні Новорічних ялинок спільно з 
Благодійною фундацією «Відкриті серця», «Олімпікдей», «День вишиванки», 

взяли участь у встановленні всеукраїнського рекорду «Найбільша карта 
України з маків» (рекорд більше 5 тисяч квіток), долучилися до акції «Ланцюг-
єднання» у підтримку референдуму. Потрібно окремо відзначити волонтерську 

роботу зі збору коштів на обладнання в дитячий крадіоцентр спільно з готелями 

Хілтон. Загальна сума зборів рахується сотнями тисяч гривень. 

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

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

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

«НОСУ» нараховував 250 учасників. Учасники отримали високу оцінку від 

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

Культурно-дозвіллєва та туристсько-екскурсійна діяльність активно 

розвинена в кожному ТВСП. 

Активно працює туристський сектор, організовуються екскурсії в місцеві 
музеї і далекі подорожі. 

Є низка подорожей, до яких від дня заснування Університету 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. під 

час зимових канікул. 

- Організація та участь в літніх змінах оздоровчих наметових таборів 
“Витоки”, “Водограй”, «Зелена стежка», куди запрошуються волонтери з усіх 

ТВСП Університету (відпочинок, робота вожатих та тренінгове навчання за 
програмою “Рівний рівному” для всіх бажаючих студентів, окремо – серія 
тренінгів для студентів з особливими потребами та волонтерів, що з ними 

працюють). 
Проведено пішохідний похід до Подільських таврів та водний похід на 

байдарках  річкою Ворскла. 



Активно працює Студентське об’єднання українських скаутів 

(«СОУС»). У Києві діє 80 активних членів організації. Дітей та молоді об’єднає 
спільна ідея – працювати на користь своєї батьківщини та ближнього свого. 

Скаути брали участь у заходах, організованих іншими скаутськими 

організаціями міста та «Національною організацією скаутів України». Це парад 

Дідів Морозів-волонтерів, День народження КМО НОСУ, З’їзд НОСУ та інші 
семінари і тренінги. 

Проведення ігор у рамках столичного свята «Юнь Києва запрошує». 

«Посвята у скаути» з проголошенням скаутської обіцянки пройшла під час 
збору-походу «Козацькими шляхами» та літнього вишколу «Витоки». 

Аналіз роботи органів студентського самоврядування. Сучасні методи 

і форми роботи студентського самоврядування з дітьми та молоддю зумовлені 
потребами суспільства в розширенні демократії та гласності, удосконаленням 

суспільних відносин, розвитком різнобічних здібностей, продуктивним 

проведенням дозвілля. З метою поширення демократичних засад у діяльності 
університету, посилення соціальної відповідальності, підвищення політичної 
культури, подолання явищ соціальної пасивності створюються умови для 
розвитку осередків студентського самоврядування. Участь у студентському 

самоврядуванні – це можливість залучення молоді до низки перетворень, що 

відбуваються у сучасному суспільстві.  
Впродовж 2015-2016 навчального року в Університеті було організовано 

та проведено низку традиційних виховних заходів, що сприяють формуванню 

активної позиції студентів.  
Створено команду ОСС на чолі з Романом Перехрестом, яку успішно 

наразі очолює новий президент студентського самоврядування Белаш Оксана. 
Проведено  заходи щодо популяризації студентського самоврядування серед 

студентів: «День обіймів», акція «Космо-день», «Солодкий ранок», святкові 
концерти до Дня студента та 8 Березня, тематичні «Ночі кіно», чемпіонат з 
боулінгу серед навчальних підрозділів університету.  

Вінницьким соціально-економічним інститутом та коледжом було 

проведено низку виховних заходів, що сприяють формуванню активної позиції 
студентів, зокрема: День доброго серця; святкування дня св. Миколая; 
святкування дня св.Валентина та участь у міському молодіжному заході «Давай 

одружимось»; святкування Масляної; проведення випуску студентів 
магістратури та заочної форми навчання; конкурс краси та молодості «Міс 
Україна – 2016»; участь у Всеукраїнському студентському форумі у м. Харків; 
святкування Дня Європи у Вінниці; 

Традиційно кожної останньої суботи місяця проходить День відкритих 

дверей, під час якого активно проводиться профорієнтаційна робота, 
формування позитивного іміджу університету, як флагмана у безбар’єрній 

освіті, широко розкриваються соціальні теми в ігровій формі. Також відділ 

виховної роботи, студентське самоврядування та волонтерський корпус активно 

долучилися до команди протидії, що кожного Дня відкритих дверей 

попереджували поширення «чорної» реклами. 



Не менш важливою у розвитку людини є культурна складова, тому 

студентське самоврядування активно шукає серед наших студентів таланти та 
допомагає їм розвиватися не лише в стінах університету, а й за його межами. 

Так було організовано та проведено конкурс між студентами Університету 

«КРОК» та Університету «Україна». «Битва титанів» показала університет та 
студентів з гарного боку та довела, що вони активні не лише в науковому, а й в 

культурно-масовому житті.  
18 лютого 2016 року в місті Ужгород Управління культури, молоді і 

спорту проводило міський відбірковий тур студентської та учнівської ліги 

чемпіонату ігор КВК на тему «День Валентина», де команда КВК інституту та 
коледжу Карпатського ТВПС посіла І місце. 27 квітня 2016 року проводився 
міський конкурс «Кращий студент навчального закладу міста Хуст» з метою 

виявлення всебічно розвиненої студентської молоді, стимулювання рівня її 
суспільної активності, сприяння формуванню активної життєвої позиції 
студентства, виховання у молоді високої навчальної дисципліни.  

17–18 травня ТВСП у Вінниці проведено захід «Студенти мають таланти», 

а за 2 місяці до цього конкурс молодості та краси «Міс Україна -2016». Таким 

чином в кожному територіально відокремленому структурному підрозділі не 
забувають і про відпочинок студентів, заохочуть їх до активної участі в житті 
університету та допомагають знайти у молодого покоління нові можливості й 

таланти.  

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

відбуваються в нашому суспільстві у всіх сферах його життя практично 

воєдино злились громадсько-патріотична 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.  
4. Участь у парадах та мітингах. 

5. Щороку всі ТВСП Університету «Україна» долучаються до участі в 
акції «Засвіти свічку» в день трауру до Голодомору 1932–1933 рр. 

6. Заходи, присвячені до Дня Перемоги.  

7. Карпатським інститутом підприємництва було проведено зустріч з 
бійцями АТО і відвідування фотовиставки легіону «Свобода», а також  

фотовиставки «Війна за мир» у міській картинній галереї. 
7. Організовано виїзну виховну годину в Хустському музеї 19 жовтня 

до дня боротьби з насиллям. Студентське самоврядування провело «Бій 

подушками».  У такій жартівливій формі показано, що краще битися 
подушками, аніж стріляти один в одного.  

Спортивна робота в Університеті ведеться за трьома напрямами: серед 

студентів, студентів з особливими потребами та викладачів і співробітників на 
шести рівнях: університетські, загальноуніверситетські за участю філій, районі, 
міські, всеукраїнські та міжнародні.  

За звітний період проведено такі спортивні заходи: 



- VІ Відкриті масові змагання з легкої атлетики «Мій вибір – здоров’я» у 

Гідропарку. В змаганнях взяло участь понад 220 студентів та викладачів 
університету. Переможцями кросу стали студенти Коледжу «Освіта». 

- Фінальні змагання ХІV Спартакіади Університету “Україна” серед 

студентів за участю студентів ТВСП. Змагання пройшли з восьми видів спорту 

27 вересня 2015 року, де  взяло участь 125 студентів з 12 ТВСП Університету 

«Україна». Переможцями в окремих видах спорту стали: Університет 
«Україна» м. Київ – в армспорті, пляжному волейболі серед чоловіків, 
настільному тенісі, легкій атлетиці та шахах; Хмельницький інститут 
соціальних технологій – у стрітболі та пляжному волейболі серед жінок; 

Кіровоградський інститут розвитку людини – у пляжному футболі. Високі 
досягнення продемонстрували також студенти Карпатського інституту 

підприємництва у стрітболі та настільному тенісі, Миколаївського 

міжрегіонального інституту розвитку людини та Новокаховського 

гуманітарного інституту – в настільному тенісі, Білоцерківського інституту 

економіки та управління – в легкій атлетиці. У спартакіаді взяли участь також 

команди Вінницького соціально-економічного інституту, Мелітопольського 

інституту екології та соціальних технологій, Житомирського економіко-

гуманітарний інституту, Броварського та Рівненських коледжів. 
- ХІV Спартакіада Університету „Україна” серед студентів. Змагання 

пройшли у 3 етапи: кафедральні, факультетські, університетські. На третьому 

етапі студенти 6 інститутів та факультету змагалися з 9 видів спорту: волейбол, 

баскетбол, футбол, міні-футбол, настільний теніс, легка атлетика, армспорт, 
шахи, шашки. Переможцями в загальнокомандному заліку стали студенти 

коледжу «Освіта». 

Студенти університету брали активну участь у різних спортивних заходах: 

Дні фізичної культури і спорту, товариських зустрічах зі спортивними 

командами інших ВНЗ, у турнірах Школи олімпійського резерву, у Відкритих 

першостях Національного університету фізичного виховання та спорту 

України, естафеті серед ВНЗ м. Києва «Хрещата миля», першості 
Святошинського району з тенісу, Відкритому чемпіонаті з легкої атлетики м. 

Києва, в Олімпійському дню, де займали призові місця.  
Неодноразовими призерами чемпіонатів та кубків України ставали 

студенти Інституту права та суспільних відносин Дзігасов З. та Суровякин А. – 

з греко-римської боротьби, студент Інституту соціальних технологій Хасанов 
Закірджон – з вільної боротьби, студент коледжу «Освіта» Сиденко Олексій – із 
гребного слалому. 

Високу спортивну майстерність продемонстрували на спортивних аренах 

і викладачі університету. Так неодноразовою чемпіонкою України з легкої 
атлетики серед майстрів стала старший викладач кафедри здоров’я людини та 
фізичного виховання Шведова Г.О., а директор Інституту соціальних 

технологій, завідувач кафедри здоров’я людини та фізичного виховання 
Адирхаєв С.Г. удесяте став Чемпіоном світу з вільної боротьби серед ветеранів 
в м. Белград (Сербія).  



Таким чином, виховна робота в Університеті «Україна» упродовж 2015–

2016 навчального року мала належний рівень. Проводились заходи та акції, що 

сприяли розвитку особистісних компетенцій студентів культурно-масового, 

соціального, волонтерського, туристсько-екскурсійного, самоврядного, 

громадсько-патріотичного та спортивного напрямів.  
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
 

 

У 2015/2016 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 Тематичного плану наукових 

досліджень на 2015–2017 р.р., зокрема у базовій структурі університету за 74, у 

ТВСП – за 123 науково-дослідницькими темами. 

Тематика наукових досліджень навчально-виховних підрозділів 
університету відповідає «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), Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні до 2021 року, «Основним науковим напрямам та 
найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 
природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 р.р.», «Державній 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385) і спрямована на пізнання та 
поглиблення наукових знань у багатьох галузях наук, зокрема педагогічних, 

економічних, юридичних, технічних, психологічних, соціологічних, 

політичних, філологічних, біологічних тощо.  

Як і в попередні роки, однією з пріоритетних тем наукових досліджень 
університету є розроблення та впровадження у навчально-виховний процес 
науково-педагогічних технологій інклюзивного навчання студентів з 
інвалідністю, сучасних технологій реабілітації людей з інвалідністю та їхньої 
соціалізації. За даною тематикою працювали науковці базової структури 

університету, Вінницького, Житомирського, Карпатського, Луцького, 

Миколаївського, Мелітопольського, Полтавського, Рівненського та 
Хмельницького інститутів.  

Науковці Інституту права та суспільних відносин продовжували 

виконання 3 НДР, серед яких «Історико-теоретичні проблеми соціально-

правового захисту людей з інвалідністю» (Мурашин О.Г., д.ю.н., професор., 

0110U005807), «Адміністративно-правове регулювання освіти інвалідів-
громадян України» (Олефір В.І., д.ю.н., професор, Таланчук І.В.). 

В Інституті комп’ютерних технологій виконувались 2 НДР, зокрема 
«Дослідження систем дистанційного навчання для осіб з особливими 

потребами» (Тимошенко А.Г., к.т.н., доцент). 
На кафедрі здоров’я людини та фізичного виховання виконувалась НДР 



«Пріоритетні напрями формування здоров’я людини засобами фізичної 
культури (фізичне виховання, спорт і здоров’я людини )» (Адирхаєв С.Г., 

д.пед.н., доцент, 0110U000020). 

Науковці кафедри дизайну виконували 2 НДР, зокрема «Особливості 
використання кольору в дизайні житлових приміщень для людей з 
інвалідністю» (Дударець В.М., к. арх., доцент, Ломовський А.І.). 

На кафедрі технології харчування виконувалась  НДР «Розробка новітніх 

технологій продуктів харчування з оздоровчими властивостями» (Калакура 
М.М., к.т.н., професор, 0114U00 1836). 

На кафедрі автомобільного транспорту та соціальної безпеки 

виконувались 2 НДР, у т.ч. «Методика підготовки водіїв з числа осіб з 
обмеженими фізичними можливостями» (Стукота С.А., к.т.н., доцент). 

Науковці  Вінницького інституту виконували 5 НДР, серед яких: 

«Методологія інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в умовах вищого 

навчального закладу» (Давиденко Г.В., д пед.н., доц.,  0114U001028), «Основні 
аспекти комплексної фізичної реабілітації осіб з високим ризиком серцево-

судинних захворювань ( Корчинськиий В.С., д.мед.н.). 

Науковці Луцького інституту виконували 5 НДР, серед яких «Фізіолого-

педагогічне обгрунтування фізкультурно-оздоровчої роботи з різними 

контингентами дітей і молоді у навчальних закладах» (Чижик В.В., к.біол.н., 

професор, 0115U002512).  

У Миколаївському інституті виконувались 3 НДР, у т.ч. «Навчання дітей 

з порушенням мови в спеціалізованих закладах» (Огренич Н.М., к.пед.н., 

доцент), «Адаптивні можливості фізичного виховання у комплексній 

реабілітіції різних груп населення» ( Сергієнко Л.П., д.пед.н., професор). 

Науковці Полтавського інституту виконували 3 НДР, зокрема 
завершальний етап НДР «Теоретико-методичні основи підготовки 

кваліфікованих спортсменів у спорті інвалідів» (Бойко Г.М., д.пед.н., доцент), 
«Парадигма здорового способу життя в дискурсах фізичного виховання і 
спорту» (Бойко Г.М., д.пед.н., професор). 

У Мелітопольському інституті виконувались 2 НДР, зокрема «Вікові, 
медико-біологічні і біомеханічні проблеми фізичної реабілітації» (Пономаренко 

В.І., д.мед.,н., професор), «Соціологічні та психолого-педагогічні аспекти 

соціальної роботи з різними групами населення» (Чигрин В.О., д. соціол.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). 

Науковці Рівненського інституту виконували 2 НДР, зокрема «Особи з 
обмеженими можливостями як цільова група діяльності соціальних 

працівників» (Михайлова Л.І., к. пед.н., 0113 U008158). 

У Хмельницькому інституті виконувались 4 НДР, у т.ч. завершальний 

етап комплексної НДР «Розробка системи соціально-психологічної роботи з 
молоддю в освітньому просторі ЗОШ-ВНЗ інклюзивної орієнтації» 



(Чайковський М.Є., д.пед. н., професор; 0109U004821), «Зміст і технології 
педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та інформаційної 
діяльності з людьми з особливими потребами» (Чайковський М.Є., д.пед. н., 

професор; 0116U004296) та ін. 

Широкий діапазон наукових досліджень за даною тематикою, отримані 
результати та досвід роботи переконливо свідчать, що Університет «Україна» 

продовжує займати провідне місце в Україні в царині розроблення та 
впровадження науково-організаційних  засад інклюзивного навчання у вищій 

школі.  
Пріоритетними є наукові дослідження у галузях соціально-

економічного розвитку регіонів України, забезпечення сталого розвитку  

суб’єктів господарювання, які займають чільне місце у тематичному плані 
Інституту економіки та менеджменту, Білоцерківського, Вінницького, 

Кіровоградського, Карпатського, Луцького, Миколаївського, Новокаховського, 

Полтавського, Рівненського інститутів. 
Науковці Інституту економіки та менеджменту продовжували виконання 

7 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), «Фінансові аспекти функціонування суб’єктів 
господарювання в умовах глобалізаційних змін» (Захарчук О.В., д.е.н., 

професор, 0112U000513) та інші. 
Науковці Білоцерківського інституту економіки і управління продовжували 

виконання 2 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 3 НДР, 

зокрема «Управління бюджетуванням підприємства Вінницького регіону в 
умовах нестабільного ринкового середовища» (Балахонова О.В., д.е.н., 

професор); «Організаційно-економічний механізм використання 
альтернативних енергоресурсів у системі АПК» (Прутська О.О., д.е.н., 

професор) та інші. 
У Кіровоградському інституті виконувались  4 НДР, у т.ч. «Оцінювання 

інвестиційного потенціалу підприємства» (Гуцалюк О.О., к.е.н., доцент), 
«Напрями удосконалення оцінки фінансової стійкості сільськогосподарських 

підприємств» (Захарчук В.О., д.е.н., професор, Безбожко О.С.).  

У Карпатському інституті виконувались 5 НДР, у т.ч. «Ефективність 
іноземних інвестицій в АПК» (Черевко Г.В., д.е.н., професор), «Регіональні 
особливості розвитку підприємницької діяльності в Закарпатській області» 

(Лендєл М.А., д.е.н., професор) та інші. 
У Луцькому інституті виконувались 2 НДР, зокрема «Теоретико-

методичні засади соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання 
на ринку України» (Євтух О.Т., д.е.н., професор). 



Науковці Миколаївського інституту виконували 3 НДР, серед яких 

«Актуальні проблеми економіки та фінансів» (Бассова О.О., к.е.н., доцент, 
Козаченко Л.А., к.е.н., доцент), «Актуальні питання особливостей управління 
підприємством у системі підвищення організаційно-економічної ефективності 
господарської діяльності» (Вдовиченко Р.П., к.пед.н., доцент). 

У Новокаховському гуманітарному інституті виконувались 3 НДР, 

зокрема «Обліково-фінансове забезпечення стратегічного управління суб’єктів 
господарювання » (Чернявська Т.А., Корчагіна В.Г.). 

Науковці Полтавського інституту виконували НДР «Концептуальні засади 

розвитку суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки» (Шаравара 
Р.І.). 

У Рівненському інституті продовжувалось виконання 2 НДР: 

«Забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання» (Ладюк О.Д., к.е.н., 

доцент, 0115U001169) та «Формування фінансового потенціалу як чинника 
сталого розвитку економіки України» (Гнатюк А.А., к.е.н., 0115U001170).  

Пріоритетними є наукові дослідження у галузі раціонального 

природокористування; збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття,  відтворення природних комплексів; формування 

національної екомережі. 

Лідером у цьому напрямі є Мелітопольський інститут, у якому 

виконувалось 11 НДР, зокрема «Моніторинг стану довкілля Північно-західного 

Приазов’я» (Лисенко В.І., д.б.н., професор), в рамках якої проведена 
комплексна оцінка стану довкілля м. Мелітополя та Мелітопольського району.  

У рамках виконання НДР  «Еколого-еволюційна роль природної та 
антропогенної трансформації екосистем у видоутворенні амфібій України» 

(Сурядна Н.М., к.б.н., доцент, 0115U000258) складений рангований список 

факторів та індикаторів ризику у відповідності до стану територій мешкання 
амфібій; розроблені попередні заходи щодо мінімізації негативного впливу на 
стан популяцій. До виконання даних НДР активно залучаються студенти 

інституту. 
У Луцькому інституті виконувалась НДР «Еколого-географічне 

обґрунтування оптимізації природокористування» (Громик О.М.). 

У Карпатському інституті виконувалась НДР «Рідкісні та зникаючі види 

травин Українських Карпат» ( Маханець І.А., к.біол.н., доцент). 
Наукові дослідження у пріоритетній галузі інформаційних та 

комунікаційних технологій виконувались в Інституті комп’ютерних 

технологій, Миколаївському, Мелітопольському, Ново-Каховському інститутах. 

Серед них: НДР «Програмна реалізація автоматизації управління 
перевезеннями в транспортних логістичних системах» (Дехтярук М.Т., к.т.н., 

доцент, 0113U004713, Київ), «Розробка та впровадження інформаційних 

технологій в навчальний процес» (Михайлов Ю. М., к.т.н., доцент, Нова 
Каховка) та інші. 

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



Науковці кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій (м. Київ) 
працювали над виконанням 3 НДР, зокрема «Теоретичні основи та практична 
реалізація отримання нанокомпозитних феромагнітніх порошків для 
біомедичних застосувань» (Кущевська Н.Ф., д.т.н., професор). 

Вагомі здобутки у галузях  нанотехнологій, енергетики та 

енергоефективності, захисту довкілля мають науковці НДІ екології та 
альтернативної енергетики (Монастирьов М.К., м. Київ). Розроблені та готові 
до впровадження ціла низка новітніх технологій, зокрема  «Технології 
отримання субмікронних і нанорозмірних матеріалів», «Питна водопідготовка», 

«Промислова утилізація рідких радіоактивних відходів» та багато інших. 

 Наукові дослідження у галузі юридичних наук, зокрема 
адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, захисту прав і 
свобод громадян України, виконувались науковцями Інституту права та 
суспільних відносин, Вінницького, Кіровоградського, Миколаївського, 

Луцького, Новокаховського, Полтавського інститутів, Дубенської філії. 
Пріоритетними є наукові дослідження, повязані з вивченням 

соціально-психологічних проблем становлення та самоактуалізації 
студентської молоді, які досліджувались науковцями Інституту соціальних 

технолгій, Білоцерківського, Вінницького, Миколаївського, Луцького, 

Мелітопольського, Полтавського інститутів. 
Актуальні проблеми розвитку сучасної філологічної науки та 

культурно-історичної спадщини письменників ХIХ–ХХ століть 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 197 НДР , із них 

зареєстровано в УкрІНТЕІ – 46, зокрема 20 – у базовій структурі та 26 – у 

ТВСП. 

Банк завершених НДР поповнився на 24 розробки, зокрема 13 – у базовій 

структурі університету та 11 у ТВСП, у т.ч. 3 – Миколаївському, по 2 – у 

Карпатському та Кіровоградському, по 1 – у Луцькому, Полтавському,  

Хмельницькому, Мелітопольському інститутах. Серед них: «Образ духовенства 
в українській літературі» (Приліпко І.Л., д.філол.н., доцент, м. Київ),  «Сучасна 
технологія фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями 

здоров’я» (Адирхаєв С.Г., д.пед.н., доцент, м. Київ), «Теоретико-методичні 
основи підготовки кваліфікованих спортсменів у спорті інвалідів» (Бойко Г.М., 

д.пед.н., професор, м. Полтава); «Наукове обґрунтування та проект створення 
вольєрного господарства» (Лисенко В.І., д.б.н., професор, м. Мелітополь) та 
інші. 

Результати наукових досліджень викладачів і співробітників університету 

знайшли відображення у наукових публікаціях. Так, упродовж 2015/2016 н.р. 

було опубліковано 57 монографій, 5 підручників, 112 навчальних  

посібників (6 з грифом МОНУ), 998 наукових статей (477 у фахових 

виданнях, 48%), 982 тези доповідей на конференціях різних рівнів.  



Порівняно з минулим роком збільшилась кількість опублікованих 

монографій (56), навчальних посібників (78/6 – гриф МОНУ), тез доповідей на 
конференціях (794). Натомість, зменшилась кількість опублікованих 

підручників (11), наукових статей (1013/599 фахових). 

Порівняно з минулим навчальним роком збільшилась кількість 
публікацій у зарубіжних виданнях, зокрема опубліковано 3 монографії та 1 

навчальний посібник (Київ, Кіровоград), 154 (128) наукові статті, з них 92 у 

провідних наукових виданнях та 71 (38) тезу доповідей на конференціях.  

Серед зарубіжних публікацій – 64 (41) статті та 22 (16) тези доповідей у 

базовій структурі, зокрема по кафедрах: обліку та загальноекономічних 

дисциплін – 20; сучасної інженерії та нанотехнологій – 12, психології – 5; 

маркетингу – 13; Інститут права та суспільних відносин – 8, НДЦ імунології та 
біомедичних технологій – 5; мікробіології, сучасних біотехнологій та екології – 

5; менеджменту туризму; технології харчування – по 3. 

Науковці ТВСП опублікували 90 наукових статей та 49 тез доповідей у 

зарубіжних виданнях, зокрема: Миколаїв – 19/1, Полтава – 14/17, Мелітополь – 

13/5, Луцьк – 8/8, Кіровоград – 9/2, Вінниця – 4/10, Рівне – 7, Біла Церква – 3/3, 

Дніпропетровськ – 5, Хмельницький – 3/1, Карпати – 3, Нова Каховка – 2/1, 

Дубно – 1. 

Належна увага приділяється підвищенню наукової кваліфікації 
працівників університету. Нині докторантами є 41 працівник, у т.ч. 32 штатних, 

аспірантами відповідно: 193 (35), здобувачами наукового ступеня кандидата 
наук 82 (62) працівники. 

Упродовж 2015/2016 н.р. було захищено 5 докторських дисертацій: Барна 
Н.В., Приліпко І.Л. (Київ), Загурський О.М. (Біла Церква), Давиденко Г.В., 

(Вінниця), Чайковський М.Є. (Хмельницький); 14 – кандидатських дисертацй, у 

тому числі у базовій структурі – 6, Карпатському – 3, Хмельницькому – 2, 

Кіровоградському, Рівненському інститутах та Дубенській філії – по 1.  

Науковий імідж університету і якість підготовки фахівців у великій мірі 
визначаються рівнем розвитку та діяльністю наукових шкіл. Вагомі наукові 
здобутки мають наукові колективи, які очолюють відомі вчені, доктори наук, 

професори П.М.Таланчук, С.С.Забара, В.В. Малишев, В.І. Олефір, В.М.Бебик, 

В.І. Лисенко, Макац В.Г., П.І. Юхименко, Євтух О.Т. та інші. 
Плідно розвиваються і нарощують науковий потенціал наукові школи, 

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

Мурашин О.Г., Кущевська Н.Ф., Калакура М.М.; у Вінницькому інституті – 

Давиденко Г.В., Житомирському – Чернецький Ю.О.; Карпатському – Бичко 

А.К., Луцькому – Макаренко М.А., Миколаївському – Гаркуша О.М., 

Скупський Р.М., Шаповалова І.О., Бочелюк В.Й.; Білокриницький В.С.; Пихтін 

М.П.; Полтавському – Бойко Г.М.; Хмельницькому – Чайковський М.Є.  

За видатні досягнення в галузі науки і техніки у 2015 році почесне звання 
Заслужений діяч науки і техніки України отримав директор Інженерно-

технологічного інституту, д.т.н., професор Малишев В.В. У звітному році вчені 
звання професора отримали 2 працівники університету, зокрема В.В. Чижик, 

І.Д. Глазирін (Луцьк). Вчені звання доцента отримали 14 працівників, у т.ч. 5 – 



(Київ), 9 – ТВСП. 

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

здійснювалась в аспірантурі університету за 8 спеціальностями: 05.13.05–

Комп’ютерні системи та компоненти; 08.00.03 – Економіка та управління 
національним господарством; 08.00.04 – Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності); 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.  
На І курс у 2015–2016 н/р. до аспірантури було прийнято 62 особи, 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 17 2 

2 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності)  
6 - 

3 08.00.03-Економіка та управління національним 

господарством 
1  

4 12.00.01 – Теорія держави і права; історія політичних 

і правових учень 
3 4 

5 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право   

9 10 

6 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем 

та глобального розвитку 
2 1 

7 19.00.07 – Педадогічна та вікова психологія 3 – 

8 24.00.03 – Фізична реабілітація 1 3 
 

Станом на 29.07.2016 р. в аспірантурі навчається 155 аспірантів, а саме: 
 

№ 

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)  
11 5 

2 08.00.03 – Економіка та управління національним 

господарством 
10  

3 12.00.01–Теорія та історія держави і права; історія 
політичних та правових учень 

15 3 

4 12.00.07 – Адміністративне право і процес; 29 12 



фінансове право; інформаційне право  

5 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія  2 4 

6 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем 

та глобального розвитку 
14 4 

7 24.00.03 – Фізична реабілітація 1 5 

8 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти 36 4 

Разом: 118 37 

*** 

 І-ий рік навчання 42 20 

 ІІ-ий рік навчання 67 10 

 ІІІ-ій рік навчання 9 3 

 ІV-ий рік навчання - 4 

Разом: 118 37 

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

До кафедр університету для підготовки кандидатських дисертацій 

прикріплено 18 здобувачів, зокрема: 
 № 

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

1 

Кафедра маркетингу та фінансів: 
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності)  

4 

2 

Кафедра теорії та історії держави і права: 
12.00.01-Теорія та історія держави і права; історія 
політичних та правових учень 

3 

3 Кафедра конституційного, адміністративного та 
фінансового права: 
12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право  

6 

4  Кафедра комп’ютерної інженерії: 
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти 

1 

5 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку 

3 

6 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія 1 

Всього: 18 
 

Упродовж 2015/2016 н.р. було захищено 3 дисертації, зокрема за 
спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право 2 особи, за спеціальністю 12.00.01 –Теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових учень – 1 особа. 

У поточному навчальному році вступив у дію новий Порядок підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23 

березня 2016 р.), відповідно до якого профільні кафедри підготували ліцензійні 



справи і передали в МОН України  для отримання ліцензії для провадження 
освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. 

Упродовж звітного року в Університеті «Україна» функціонувала 
cпеціалізована вчена рада Д26.139.01 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 14 захистів дисертацій, з них 3 дисертації на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та 11 дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.  

Важливе місце в діяльності університету займає наукове 

співробітництво з науковими установами НАН України, галузевими 

академіями наук і вищими навчальними закладами. 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 тощо. Так, структурними підрозділами 

університету укладено 18 договорів про співробітництво з установами НАН 

України та галузевими Академіями наук, з них 8 – у базовій структурі 
університету в м. Києві, 10 – у ТВСП.  

Певні здобутки у цьому напрямі мають науковці кафедр Інженерно-

технологічного інституту (4), Інституту соціальних технологій (4); 

Мелітопольського (4), Вінницького (3), Хмельницького (2), Кіровоградського 

(1) інститутів. 
Плідно працюють у цьому напрямі науковці кафедри сучасної інженерії 

та нанотехнологій (Кущевська Н.Ф., д.т.н., професор.) 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. У рамках договорів 
передбачено виконання спільних науково-дослідницьких проектів, залучення 
провідних науковців академічних інститутів до викладання навчальних 

дисциплін на вищих рівнях підготовки фахівців та керівництва дипломними 

роботами.  

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), організували та провели міжнародну 

науково-практичну конференцію «Духовність у становлненні та розвитку 

особистості» (12–13 травня  2016 р., Нова Каховка).  
Також укладено 54 договори про співробітництво з провідними ВНЗ 

України, підприємствами, установами, організаціями, з них 47 – у ТВСП, 

зокрема науковцями Полтавського – 20, Вінницького – 13, Мелітопольського – 

6, Миколаївського та  Хмельницького інститутів – по 4 договори. 



У Вінницькому інституті плідно функціонує Академія міжнародного 

співробітництва з креативної педагогіки, що налічує понад 180 членів з України 

та ближнього зарубіжжя. 
Відповідно до Плану проведення наукових заходів у 2015/206 н.р. в 

університеті було проведено 94 наукові конференції, з них 19 міжнародних, 

11 всеукраїнських, 14 міжвузівських, 16 університетських та 34 студентських.  

Серед них ХV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому 

середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів» (18–19 

листопада 2015 р., Київ), II міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми надання вищої освіти особам з особливими потребами в умовах 

інклюзивного освітнього простору» (4–5 листопада 2015 р., Вінниця), II 

міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної 
освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу» (26–27 травня 2016 р., 

Луцьк); IХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-

педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації» (27–28 квітня 
2016 р., Хмельницький) та багато інших.  

Науково-педагогічними працівниками та студентами університету 

зачитано 1825 доповідей на наукових конференціях різних рівнів, у тому числі 
55 – на зарубіжних, 412 – на міжнародних,  290 – на всеукраїнських, 323 – на 
університетських, 745 – на студентських. 

Працівниками університету підготовлено і подано 7 заявок на патенти та 
1 – на авторське право, з них отримано 2 патенти і 1 авторське свідоцтво.  

Важливе значення для підвищення наукового іміджу університету та 
реалізації наукових і освітніх програм належить пошуку та отриманню 

фінансування за рахунок  грантів від вітчизняних і міжнародних фондів, 

організацій та  державних наукових і науково-технічних програм. 

Науковцями університету впродовж 2015/2016 н. р. підготовлено 16 

проектів на отримання грантів від вітчизняних і міжнародних фондів та 
наукових програм. Позитивне рішення отримали 10 проектів. У базовій 

структурі підготовлено 6 проектів, з них отримали фінансування 3 проекти, 2 

знаходяться на розгляді в МОН України. Науковцями ТВСП підготовлено 10 

проектів, з них 6 – Вінницьким, 3 – Ново-Каховським, 1 – Мелітопольським 

інститутами. Отримали фінансування 7 проектів, зокрема 5 – Вінницький, 2 – 

Ново-Каховський інститути. Проект «Створення розплідника дрохв», 

підготовлений науковцями Мелітопольського інституту, знаходиться на 
розгляді в Адміністрації Президента України, фінансування передбачено 

Державною Радою Республіки Катар (50 тис. S США). 

Продовжується реалізація міжнародного проекту «Розробка технології 
відновлення функції імунної системи на основі стовбурових клітин тимусу 

(ThymiStem)». Проект фінансується Європейською комісією. Упродовж  2015– 

2016 років отримано фінансування у сумі 96937,16 Євро. 

Плідною є грантова діяльність Вінницького інституту. Науковцями було 

підготовлено 6 проектів, з яких 5 проектів були підтримані грантодавцями, 

зокрема проект «Українська мережа блогерів з питань інвалідності та 



ВІЛ/СНІД», підготовлений спільно з ГО «Паросток» та Хмельницьким 

інститутом, підтриманий Посольством США в Україні. Завдяки проекту 

викладачі інституту мали змогу рекламувати діяльність Університету  

«Україна» у 3 областях України. Науковці Новокаховського інституту спільно з 
ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних 

громад» та благодійним фондом «Щира дія» за підтримки Британської ради в 
Україні реалізували 2 гранти «Щедрий Миколай» (сума 10 тис. грн.) на 
підтримку дітей зони АТО, дітей переселенців, малозабезпечених та дітей-сиріт 
та «Водопади Херсонщини» (15 тис. грн.) на відновлення аутентичних 

водоспадів замку князя Трубецького у Бериславському районі Херсонської 
області. 

Одним із ефективних шляхів для отримання грантів є підготовка спільних 

наукових та соціальних проектів з нашими партнерами з наукових установ, 
вищих навчальних закладів та інших організацій. Позитивні приклади такого 

співробітництва реалізовані у звітному році. 
Так, у результаті  наукової кооперації науковців кафедри сучасної 

інженерії та нанотехнологій з колегами із університетів Білорусії, Туреччини та 
Литви було підготовено і подано на розгляд в МОН України 3 проекти, 

присвячені розробленню сучасних технологій отримання наноструктурованих 

порошків та покриттів на їх основі різного призначення. Проект 
«Нанокомпозиційні порошки феромагнетиків в натуральних продуктах біології 
та медицини» (Кущевська Н.Ф., д.т.н., професор, Білорусія) отримав 
фінансування на 2016–2017 р.р. (120 тис. грн.). 

Науковцями Інституту соціальних технологій спільно з нашими колегами з 
Шяуляйського університету (Литва) виконувався проект «Професійна 
реабілітація осіб з обмеженими можливостями» (Сердюк Л.З., д.психол.н., 

професор, 70 тис. грн.). 

Одним із джерел фінансування наукових розробок є госпдоговори. Так, у 

Мелітопольському інституті упродовж поточного навчального року на умовах 

госпдоговорів було виконано робіт на загальну суму 32 тис. грн., замовниками 

яких були мисливські господарства Полтавської, Миколаївської та Запорізької 
областей. 

На сьогодні пріоритетним напрямом для грантової діяльності є участь 

у програмі Європейського Союзу у сфері досліджень, розвитку та інновацій 
«Горизонт 2020». З метою залучення всіх підрозділів університету до цієї 
програми у квітні 2015 р. та у жовтні 2015 р. було проведено 2 практичні 
семінари «Підготовка до участі у програмі ЄС з досліджень та інновацій 

Горизонт 2020», який проводила директор Національного центру зі 
співробітництва у сфері науки та технологій Коваль О.В. 

Підготовлені пропозиції для участі у програмі Горизонт 2020 науковцями 

НДІ екології та альтернативної енергетики, Інституту комп’ютерних 

технологій, факультету біомедичних технологій, Луцького, Мелітопольського, 

Миколаївського, Полтавського, Хмельницького інститутів. Серед них проекти: 

«Промислова утилізація рідких радіоактивних відходів» (НДІ екології та 
альтернативної енергетики, Монастирьов М.К.), який пройшов відбірковий 



етап; спільний проект «Автоматизована система контролю стану ґрунту та 
рослин» (Поліновський В.В., Мовчан В.О., Київ). 

У Мелітопольському інституті під керівництвом відомого вченого д.б.н., 

професора Лисенка В.І. підготовлені пропозиції для реалізації 2 проектів: «Нові 
концептуальні основи розведення видів роду Trichograma за умови 

довготривалої доместикації для біологічного захисту рослин» та «Технологічні 
основи стимуляції сапротрофної складової мікробіоти насіння для вирощення 
якісних сіянців лісових деревовидних рослин». 

Науковці Полтавського інституту підготували пропозицію спільно з 
Інститутом історії Литви та Інститутом етнології, мистецтвознавстваства і 
фольклористики НАН України щодо «Відкриття Центру дослідження етнічної 
ідентичності народів Центрально-Східної  Європи».  

У Миколаївському інституті підготовлено пропозицію щодо створення 
«Багатофункціонального бізнес-інкубатора» для надання консультаційної 
допомоги майбутнім підприємцям, зокрема з інвалідністю. 

Науковці Хмельницького інституту підготували проект «Центр соціальної 
інклюзії студентської молоді» для надання правової підтримки, соціально-

психологічної адаптації та фізичної реабілітації студентської молоді з 
інвалідністю. 

Також підготовлені пропозиції для участі в інших програмах, зокрема у 

Білоцерківському інституті підготували проект щодо розробки навчального 

плану спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за 
стандартними вимогами України та Польщі (Еразмус +). У рамках програми 

малих грантів ГЕФ в Україні науковці Кіровоградського інституту розробляють 
проект «Дослідження проблеми деградації земельних ресурсів 
Кіровоградщини». У Рівненському інституті готують проект «Надання 
соціально-психологічної допомоги малозабезпеченим верствам населення 
Рівненської області». 

В Інституті філології та масових комунікацій підготовлені пропозиції щодо 

«Відродження та збереження фольклорної спадщини українського народу 

(календарна обрядовість зимового циклу: колядки, щедрівки» спільно з 
Інститутом етнології та українознавства НАН України, Національним музеєм 

народної архітектури й побуту України (Коломієць О.В., к.філол.н., доцент) та 
«Українська преса Слобожанщини у Визвольних змаганнях 1917–1920 р.р.» 

(Ярошовець Т.І.). 
Науковці Інституту економіки та менеджменту готують проект для участі 

у конкурсі ессе «Економічний ріст Європи», оголошений Ms Kinsey Global 

Institute (Гараніна І.І.). 
На жаль, решта підрозділів цьому важливому напряму роботи не приділяє 

достатньої уваги. Тож, ситуацію необхідно виправляти, і даний напрям роботи 

має бути пріоритетним для всіх підрозділів університету. 

В Університеті «Україна» належна увага приділяється організації 
науково-дослідної роботи студентів (НДРС), яка є невід’ємною складовою 

формування професійної компетентності й конкурентоспроможності майбутніх 

випускників на ринку праці. 



За 17 років існування університету створені необхідні організаційні та 
матеріально-технічні умови для творчого наукового зростання студентів, 
розвитку їхньої пізнавальної активності, індивідуальних здібностей, 

розширення теоретичного кругозору та ерудиції, набуття практичних навичок 

майбутньої професійної діяльності. 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» наукові товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених створені у базовій 

структурі університету та 11 ТВСП.  

Мережа студентських наукових формувань включає 63 наукових гуртки, 

35 СННВП, 15 проблемних груп, які об’єднують 2277 студентів-науковців, що 

становить 34% від загальної кількості студентів денної форми навчання. До 

наукової роботи також залучено 980 студентів заочної форми навчання, що 

становить 14 % від їх загальної кількості.  
У базовій структурі університету до складу НТСАДіМВ входять 15 

СННВП, 11 наукових гуртків, 2 проблемні групи. До наукової роботи залучено 

642 студенти денної форми навчання, що становить 21% від їхньої загальної 
кількості та 508 студентів заочної форми навчання, що становить 16 % від їх 

загальної кількості. У першу чергу, це студенти-магістранти, але  ще далеко не 
всі вони беруть участь у науковій роботі. 

Тематика студентських наукових досліджень досить різнопланова і 
відображає основні напрями наукових досліджень кафедр університету. 

Результати досліджень студентів опубліковані в 152 наукових статтях та 

1534 тезах доповідей на наукових конференціях різних рівнів. Порівняно з 
минулим роком збільшилась кількість опублікованих тез доповідей (було 1146), 

але зменшилась кількість наукових статей (було 358), що становить відповідно: 

13% та 61% від їх загальної кількості. Найбільша кількість статей опублікована 
студентами Вінницького (64), Полтавського (44), Хмельницького (22), 

Білоцерківського (14) інститутів.  
Найбільша кількість тез доповідей студентів опублікована у базовій 

структурі (530), Кіровоградському (190), Миколаївському (159), 

Білоцерківському (129), Вінницькому (105), Полтавському (83), Карпатському 

(61), Луцькому (57), Хмельницькому (52), Житомирському (47) інститутах, 

Івано-Франківській філії (53). В той же час, решті підрозділів необхідно 

посилити цей напрям роботи. 

В університеті продовжується впровадження наскрізної тематики НДРС, 

яка передбачає комплексне планування і проведення науково-дослідної роботи 

студентів, починаючи з молодших курсів. У звітному році було затверджено 

247 наскрізних наукових тем, зокрема 110 у базовій структурі університету та 
137 у ТВСП. Найбільша їх кількість затверджена у Луцькому (32), 

Білоцерківському (13), Миколаївському (11), Полтавському (11), 

Кіровоградському (8), Хмельницькому (8), Мелітопольському (6), Вінницькому 

(5) інститутах, Івано-Франківській (15), Дубенській (10) філіях. Залучено до 

виконання 1370 студентів. 
У базовій структурі університету в м. Києві найбільша кількість 

наскрізних тем затверджено на кафедрах автомобільного транспорту та 



соціальної безпеки (20), сучасної інженерії та нанотехнологій (20), 

конституційного, адміністративного та фінансового права (18), теорії права та 
міжнародної інформації (15), психології (11), до виконання яких залучено 343 

студенти.  

Чільне місце у структурі науково--дослідницької роботи є НДРС поза 
навчальним процесом у студентських наукових формуваннях, що дає 
можливість виявити обдаровану студентську молодь. 

Традиційною і найбільш поширеною формою студентських наукових 

формувань є наукові гуртки, в яких студенти знайомляться з сучасними 

досягненнями галузевої науки, опановують принципи, прийоми і методи 

проведення наукових досліджень. До роботи у функціонуючих 63 наукових 

гуртках залучено 986 студентів, що становить 15 (%) від загальної кількості 
студентів денної форми навчання. Результативною є робота Вінницького (7), 

Білоцерківського (7), Миколаївського (6), Рівненського (6), Карпатського (5), 

Хмельницького (5), Житомирського (3), Мелітопольського (3), Полтавського 

(3), Луцького (2) інститутів, Дніпропетровської (5), Івано-Франківської (3) 

філій. 

Важливе місце серед студентських наукових формувань займають 

СННВП, де студенти набувають навичок майбутньої професії. Це дуже 
ефективна форма наукового студентського формування. На сьогодні в 

університеті їх створено 35, до роботи в яких залучено 639 студентів, що 

становить 9% від загальної кількості студентів денної форми навчання.  
У базовій структурі університету створено 15 СННВП, які об’єднують 260 

студентів, що становить 9% від загальної кількості студентів денної форми 

навчання. 
Результати роботи діючих СННВП свідчать про те, що вона здійснювалась 

відповідно до основних напрямів їх діяльності і спрямована, в першу чергу, на 
виконання замовлень університету. Так, у базовій структурі плідно працюють 
СННВП «Технолог», «Творчі майстерні», «Бюро перекладу «Future», «Інсайт», 

юридична клініка «Феміда», «Олімпія», «Хімік», «Папірус», «Учбовий банк», 

«Help me», які мають певні здобутки в своїй роботі.  
У ТВСП створено 20 СННВП, до роботи в яких залучено 379 студентів. 

Перш за все, це мережа юридичних клінік, учасники яких надають безоплатні 
послуги населенню, у т.ч. пенсіонерам і людям з інвалідністю. Ефективно 

працюють юридичні клініки у Кіровоградському, Луцькому, Миколаївському, 

Новокаховському, Полтавському інститутах та Дубенській філії. Цікавий досвід 

правовиховної та правопросвітницької роботи започаткований у Луцькому 

інституті впродовж проведення  Тижня права (з 07.12.2015 р. до 11.12.2015 р.). 

Реабілітаційні послуги студентам, зокрема і з інвалідністю, надають 
СННВП, створені у Вінницькому, Луцькому, Миколаївському, Хмельницькому 

інститутах. 

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 2015/2016 н. р. було проведено 34 студентські наукові 
конференції, серед них ХII Всеукраїнська наукова конференція студентів і 
молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» (м. Київ). До Оргкомітету 

конференції було подано 555 тез доповідей, з них базова структура – 352, ТВСП 

– 180, інші ВНЗ – 23. Серед ТВСП найбільш активними були студенти 

Луцького, Полтавського, Миколаївського, Вінницького, Житомирського, 

Кіровоградського інститутів. За кращі доповіді більше 80 студентів-учасників 
конференції отримали грамоти та подарунки, ще 65 – подяки. 

Важливою подією для студентів стали такі наукові конференції, як: 

«Проблеми формування здорового способу життя у молоді» (Кіровоград), 

«Роль студентської молоді у розв’язанні актуальних питань освіти і науки 

України» (Хуст), «Мій науковий дебют» (Миколаїв), «Перший крок в науку» 

(Нова Каховка), «Сучасне українське студенство: проблеми та ціннісні 
орієнтації» (Хмельницький) науковців, «Інформаційні технології: проблеми та 
перспективи розвитку» (Івано-Франківськ) 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 745 доповідей на конференціях різних рівнів. 
Важливе значення для активізації наукової діяльності студентів має 

залучення їх до різноманітних  конкурсів наукових робіт. 

Щорічно в університеті проводиться I тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук та 3 

конкурси загальноуніверситетського рівня. Серед них – 2 конкурси в рамках 

міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання 
та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» та один – у 

рамках Всеукраїнської конференції «Молодь: освіта, наука, духовність», 

присвячений відзначенню Дня науки в Україні. З року в рік активну участь у 

цих конкурсах беруть студенти Хмельницького, Миколаївського, Луцького, 

Вінницького, Білоцерківського, Полтавського, Мелітопольського інститутів, 
Дніпропетровської філії, Інституту соціальних технологій, Інституту права та 
суспільних відносин, Інституту економіки та менеджменту, кафедр 

комп’ютерної інженерії; видавничої справи, поліграфії та редагування; 
документознавства та інформаційної діяльності; дизайну, технології 
харчування. 

У звітному навчальному році маємо досягнення в цьому напрямі. Для 
участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу подано 20 кращих наукових робіт 
студентів за 11 напрямами. Галузевими комісіями були запрошені для участі у 

підсумкових наукових конференціях такі студенти Університету «Україна»: 

1.За напрямом «Гендерні дослідження»:  

- Орінська М.Л., студентка 6 курсу спеціальності «Документознавство та 
інформаційна діяльність» Інституту філології та масових комунікацій, отримала 



диплом  III ступеня (науковий керівник Ломачинська І.М., д. філос.н., 

професор). 
2. За напрямом «Видавнича справа та редагування»:  
- Матвієнко С.С., Суха І.О., студентки спеціальності «Видавнича справа 

та редагування» Інституту філології та масових комунікацій, отримали грамоти 
за кращу наукову доповідь (науковий керівник  Ярошовець Т.І.). 

3. За напрямом «Економіка природокористування і охорони 
навколишнього середовища»: 

- Новік С.В., Отрішко Р.С., студенти V курсу спеціальності «Екологія та 
охорона  навколишнього середовища» Мелітопольського інституту отримали 
грамоти за кращий практичний результат (науковий керівник Сурядна Н.М.,  

к .біол. н., доцент). 
4. За напрямом «Екологія та екологічна безпека»: 
- Омельчишин О.М., Мостовенко М.М., студенти V курсу 

спеціальності «Екологія та охорона  навколишнього середовища» 
Мелітопольського інституту отримали грамоти за кращу наукову доповідь 
(науковий керівник  Сурядна Н.М., к біол. н., доцент). 

5. За напрямом «Банківська справа»: 
- Щукіна Т.В., студентка 6 курсу спеціальності «Банківська справа» 

Миколаївського інституту отримала заохочувальний диплом (науковий 
керівник Домбровська Л.В., к.е.н., доцент). 

6. За напрямом «Переклад»: 
- Роганова К.О., студентка 4 курсу Полтавського інституту отримала 

грамоту за кращу наукову доповідь (науковий керівник Демченко Н.О., 
к.пед.н., доцент). 

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 22 березня, в 
ній взяли участь 26 студентів-учасників Конкурсу, які представляли 13 ВНЗ 

України.  

Диплом I ступеня отримала Нікітіна Т.В., студентка 6 курсу 

спеціальності «Соціальна робота», науковий керівник Іванова І.Б., к.пед.н., 

доц., завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки. 

Заохочувальний диплом  Конкурсу отримав Кияшко К.Ю., студент ІІ 
курсу спеціальності «Правознавство» Інституту права та суспільних відносин, 

науковий керівник Ізуїта П.О., к.ю.н., професор кафедри цивільного, 

господарського та кримінального права. 
Також вагомою є командна перемога студентів кафедри технології 

харчування, яка виборола диплом III ступеня за командний результат у II 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Технології 

харчування», «Технології в ресторанному господарстві». Це команда 
студентів у складі: Cуровцева Р. О., Харитонова О. О., Кучерявого М. А., 

Шпаченка В.В. 

Студенти університету постійно беруть участь у різноманітних  

міжнародних і всеукраїнських наукових конкурсах.  



Так, студенти Івано-Франківської філії Гоцанюк Р. та Бондарчук О. (3 курс, 
спеціальність «Видавнича справа та редагування») отримали 4 місце у 

Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. 
Студентка 2 курсу Миколаївського інституту Павлова К.С. виборола 1 

місце у конкурсі малюнка «ЕКО природи. ЕКО душі».  

Студентка Рівненського інституту Зосімчук Л.І. (4 курс, спеціальність 
«Психологія») виборола 3 місце у Міжнародному конкурсі з української мови 

імені Петра Яцика. 
У рамках програми заходів з нагоди святкування 17-ої річниці з Дня 

заснування Університету «Україна» впродовж листопада – грудня 2015 року 

було проведено 2 конкурси студентських наукових робіт. Так, у ХIII 

університетському конкурсі взяли участь 35 студентів університету. Оргкомітет 
відзначив дипломами та преміями 15 переможців, ще 8 студентів отримали 

грамоти та подарунки, 7 – подяки. 

Традиційними в університеті є конкурси наукових робіт студентів з 
інвалідністю за тематикою наукових досліджень випускових кафедр. У ХII 

зазначеному конкурсі взяли участь 23 студенти. З них отримали іменні 
стипендії: Голови Національної Асамблеї інвалідів України В.М. Сушкевича - 
Гайдамащук В.О., Папаша О.В. (Хмельницький), Власюк Я.О. (Луцьк); Героя 
України, професора Француза А.Й. – Миснікова Т.І. (Миколаїв), Дурдас А.А., 

Волуйко Г.В. (Хмельницький); імені професора Н.П.Воллернера – 

Монастирська Х.Т., Корчинський О.П. (Хмельницький); стипендію 

профспілкової організації Університету «Україна» – Онуфрій О.П. (Полтава); 
імені Президента ВГСМО «Гаудеамус» К.О. Кольченко – Супрун К.В. 

(Хмельницький), Пешехонова І.А. (Вінниця). Ще 8 студентів отримали грамоти 

й подарунки, 4 – подяки. 

Щорічно в університеті до Дня науки в Україні проводиться конкурс 
студентських наукових робіт. У цьогорічному конкурсі взяли участь 45 

студентів. Оргкомітет конкурсу відзначив 26 студентів-переможців, які були 

нагороджені дипломами та преміями. Серед них – студенти базової структури  

(кафедри соціальної роботи та педагогіки; технології харчування; комп’ютерної 
інженерії; здоров’я людини та фізичного виховання; комп’ютерної інженерії; 
Інституту права та суспільних відносин); Хмельницького, Миколаївського, 

Вінницького, Мелітопольського, Луцького, Карпатського інститутів. Ще 8 

студентів були нагороджені грамотами та подарунками, а 8 студентів – 

подяками.  

Безумовно, все це сприяє підвищенню рівня студентської науки в 
університеті та зростанню його іміджу. 

За 17 років діяльності в університеті було започатковано багато цікавих 

наукових традицій, спрямованих на стимулювання науково-дослідницької та 
науково-методичної роботи викладачів, зокрема конкурси, присвячені 17-ій 

річниці з Дня заснування університету. Так, у конкурсі на звання «Кращий 

викладач-науковець Університету «Україна» за 3 номінаціями взяли участь 52 

викладачі. Переможцями Конкурсу стали у номінаціях: «Кращий викладач-

наставник СННВП» – Ожема І. С., Хлопяк О. К., Урсуляк Л. В., (Київ); 



Кривенко Н. В. (Полтава), Рязанцева Н.О. (Луцьк); «Кращий викладач-керівник 

НДРС» - Ярошовець Т. І., Щирська О.В. Нестеренко С. С., Сенченко Л. В. 

(Київ), Коломієць П. В. (Полтава), Фрадинська А. П. (Хмельницький), Гітун Н. 

І. (Луцьк), Ляшенко В. В. (Миколаїв), Самсонова М.О. (Дніпропетровськ); 

«Кращий викладач-новатор» – Ізуїта П. О., Лукашенко Т. Ф., Дідовець В. Є. 

(Київ); Дем’янюк О. Й. (Луцьк), Пріснякова Л. М. (Дніпропетровськ), Савенко 

Д. О. (Рівне), Данченко О. М. (Хмельницький). 

Переможцями у конкурсі «Краща монографія» стали: Приліпко І. Л. 

(Київ), Калінчик М. В. (Дніпропетровськ), Остап’юк М. Я. (Хуст). 
У конкурсі «Кращий студент-науковець» переможцями стали: Бурий О. 

С., Баглай С. А., Ковальова В. М. (Київ); Луговська Д. А. (Луцьк), Дудник І. М. 

(Миколаїв); Калинчук Д. С., Меюс А. С., Михайлова Ю.Е. (Дніпропетровськ); 

Ворон А. Е. (Хуст). 
Продовжувалась науково-видавнича діяльність університету. У звітному 

році вийшли друком збірники тез доповідей ХV міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в 
інтегрованому освітньому середовищі», ХIII Всеукраїнської наукової 
конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» (2 

частини), науковий фаховий журнал «Освіта регіону», українсько-литовський 

науковий журнал «Social Welfare: Interdisciplinary Approach», збірник наукових 

праць Хмельницького інституту соціальних технологій. Готується до видання 
збірник наукових праць «Вісник Університету «Україна», серія «Інформатика, 
обчислювальна техніка та кібернетика».  

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. 

Водночас, в організації науково-дослідної роботи ще є низка труднощів і 
не вирішених питань. 

Нагальними є питання фінансування і матеріально-технічного 

забезпечення НДР, у першу чергу за рахунок вітчизняних і міжнародних 

фондів, благодійних організацій, регіональних і місцевих програм та інших 

джерел. 

Участь у різноманітних грантових і державних наукових програмах, 

зокрема і «Горизонт 2020», спільних наукових проектах із провідними ВНЗ та 
науковими установами, благодійними та громадськими організаціями, 

місцевими громадами – це  вважливі завдання для всіх підрозділів 
університету.  

Актуальним залишається пошук шляхів для комерціоналізації результатів 
наукових досліджень підрозділів університету. На сьогодні ми маємо  31 

завершену НДР, більшість із яких можуть бути впроваджені у виробництво, 

комунальне господарство, охорону здоров’я, захист довкілля тощо.  

Необхідно продовжити роботу щодо ліцензування нових спеціальностей 

аспірантури університету відповідно до  чинних вимог  МОН України.  



Потребує постійної уваги робота щодо підвищення публікаційної 
активності науково-педагогічних працівників університету, зокрема збільшення 
кількості опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників, 
наукових статей у фахових виданнях України та у престижних зарубіжних 

наукових виданнях, включених до відомих наукометричних баз даних. 

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 додаткових джерел фінансування. 
Потребує постійної уваги та удосконалення науково-дослідна робота 

студентів.  
Необхідно завершити роботу щодо створення у навчально-виховних 

підрозділах університету наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів 
і молодих вчених.  

Необхідно активніше залучати студентів до різноманітних форм науково-

дослідницької роботи, зокрема щодо набуття практичних навичок майбутньої 
професії у СННВП. Керівникам та відповідальним за наукову роботу 

підрозділів слід звернути особливу увагу на підвищення ефективності роботи 

діючих СННВП.  

Слід постійно проводити роботу щодо підвищення якості та збільшення 
кількості наукових публікацій студентів усіх форм навчання, в першу чергу 

старших курсів. 
 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Упродовж 2015/2016 н. р. міжнародна діяльність в Університеті 
«Україна» була спрямована на розвиток та поглиблення наявних міжнародних 

зв’язків та на встановлення нових контактів із закордонними партнерами та 
інституціями, продовження інтеграції навчального закладу в рамках 

європейських та світових освітніх систем. В університеті продовжувалась 
підготовка іноземних студентів з країн близького та далекого зарубіжжя. 

Станом на кінець 2015/2016 н. р. в університеті навчалися 62 іноземних 

громадянина. На підготовчому відділенні за напрямом «Підготовка іноземних 

громадян до вступу у вищі навчальні заклади» – 23 особи, з них громадяни 

Іраку – 21, Палестини – 1, Лівії – 1 особа. Підготовку за спеціальностями в 

університеті проходили 39 іноземних громадян, з них в Інституті філології та 
масових комунікацій – 13 осіб, Інституті соціальних технологій –11, Інституті 
економіки та менеджменту – 9, Інженерно-технологічному інституті – 3, 

Інституті комп’ютерних технологій – 1, Інституті права та суспільних відносин 

– 2 особи. Більшу частину таких студентів складають громадяни Грузії – 19 та 
Литви – 10 осіб. Решту студентів представляють громадяни Азербайджану, 

Російської Федерації, Молдови, Вірменії, Туреччини та Іраку. 



У жовтні 2015 року підписано Меморандум про порозуміння із 
Сулейманійським політехнічним університетом (Іракський Курдистан), 14 

квітня 2016 року підписано Меморандум про співпрацю між Академією 

суспільних наук (Польща), Кларк університетом (Clark University, США–

Польща) та Університетом «Україна», що передбачає відкриття спільної 
Міжнародної програми підготовки магістра професійної комунікації. 

Підписання цих документів сприятиме розвитку співпраці в науково-

дослідницькій сфері, означатиме взаємну підтримку в процесі отримання 
грантів, обмін інформацією щодо останніх наукових розробок, можливість 
стажування для українських студентів та викладачів в Польщі, США та в 
країнах Близького Сходу 

У березні 2016 року проведено міжнародний науково-практичний 

семінар «Актуальні проблеми розбудови та розвитку інклюзивного освітнього 

середовища». Метою семінару було формування і вдосконалення професійних 

знань і вмінь керівників освітніх закладів щодо особливостей організації 
навчально-виховного процесу та супроводу навчання школярів і студентів з 
особливими потребами. Під час конференції з доповідями виступили 

представники Шяуляйського університету – проректор Ремігюс Бубніс та 
фахівець у сфері соціальної роботи Айсте Валакене. 

Восени в ході виконання умов договору про академічну мобільність, 
укладеного між Шяуляйським університетом та Університетом «Україна», для 
навчання в Інституті соціальних технологій на магістерській програмі за 
спеціальністю «Соціальна робота» прибули 10 литовських студентів. Кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри психології Інституту соціальних 

технологій Чиханцова Олена Анатоліївна в рамках міжнародної програми 

мобільності викладачів «ERASMUS+» відвідала Шяуляйський університет з 
серією лекцій на тему «Психологічні проблеми спілкування» (26–29 квітня 2016 

року). 

Крім того, відділом підтримуються контакти з низкою польських 

університетів. До них належать Академія фінансів та бізнесу «Вістула», 

Зеленогурський університет, Вища школа міжнародних стосунків та 
американістики, Гуманітарно-теологічна вища школа. Наслідком поглиблення 
кооперації з цими закладами стала можливість отримання студентами 

Університету «Україна» бакалаврських та магістерських дипломів 

європейського зразка. Співробітництво в освітній сфері продовжується з 
Мюнхенською академією міжнародних відносин (Німеччина) та Центрально-

європейським університетом (Словаччина). 
Розвиваються двосторонні контакти з одним з найбільш знаних закладів 

вищої освіти Південної Кореї Корейським Кібер-Університетом Кьонхі. 
Зокрема, зараз обговорюється можливість відкриття в Україні у співробітництві 
з цим університетом унікального Корейсько-українського центру науки та 
культури. Плідні консультації з приводу створення спільної освітньої програми 

в сфері дистанційного навчання проведено з представниками групи 

американських та турецьких університетів, визначними діячами турецької 
освітянської сфери Недждетом Текіном та Неджаті Созуозом. 



Упродовж 2015/2016 н. р. важливі кроки у розвитку міжнародного 

співробітництва зроблено в Луцькому інституті розвитку людини. На етапі 
обговорення та підписання перебувають договори з Panstwowa Wyzsza Szkola 

im. Bronislawa Markiewicza (Ярослав, Польща), Брестським державним 

університетом ім. О.С. Пушкіна, Українською Кирило-Мефодієвською школою 

(Португальська республіка, м. Брага). На базі інституту було організовано ІІ 
Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної 
освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу» (м. Луцьк, ЛІРоЛ 

«Україна», 26–27 травня 2016 р.).  

З нагоди проведення тижня права в Інституті (7–11 грудня 2015 р.) 

кафедрою права організовано та проведено низку науково-практичних заходів. 
Особливо примітним серед них стало відкриття 11 грудня 2015 р. Центру 

польського права. Центр є структурним науковим підрозділом Інституту та діє 
при кафедрі права. Основні його завдання полягають у впровадженні та 
популяризації міжакадемічних зв’язків наукових працівників юридичного 

профілю науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів України та 
Республіки Польща, залученні до співпраці фахівців у галузі права з Республіки 

Польща, вивченні та узагальненні польського досвіду адаптації законодавства 
до вимог Європейського Союзу, наданні наукових правових висновків та 
юридичних консультацій суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності регіону 

(зокрема тим, що співпрацюють із господарюючими суб’єктами Республіки 

Польща) щодо тих чи інших положень правової доктрини та практики 

Республіки Польща, впровадженні навчальних курсів для юристів, 
юрисконсультів, адвокатів регіону з метою вивчення польського законодавства 
і практики, реалізації програм обміну між студентами та викладачами вищих 

навчальних закладів України та Республіки Польща. Очолив Центр польського 

права Міхал Мосьціцькі, представник факультету права та управління 
Люблінського католицького університету Яна Павла II. 

За звітний період у Кіровоградському інституті розвитку людини 

створено стратегію роботи з міжнародних зв’язків, визначено основні напрямки 

розвитку міжнародної співпраці інституту на п’ятирічний термін, з’ясовано, 

яким чином міжнародна робота вплине на інші сфери діяльності інституту. З 

метою ознайомлення студентів та представників професорсько-викладацького 

персоналу з різними аспектами міжнародної діяльності проведено семінари та 
круглі столи. 26 вересня 2015 р. було організовано науково-практичний семінар 

«Підготовка статті до друку в закордонному виданні». Керівниками семінару 

були Сєдова Н.А., кандидат психологічних наук, та Кравченко О.В., кандидат 
філологічних наук. 21 жовтня 2015 р. відбувся круглий стіл «Цивільне право в 
Європі та Україні». У листопаді 2015 р. в інституті проведено круглий стіл за 
участю спеціаліста з міжнародної банківської діяльності зі швейцарської 
організації «Свісконтакт», що в подальшому сприятиме отриманню студентами 

поглиблених знань щодо функціонування міжнародних банківських корпорацій 

від фахівців міжнародного рівня, розширенню лексичного запасу студентів з 
англійської мови за професійним спрямуванням, проходженню тренінгів 



викладачами та студентами спеціальності «Фінанси і кредит» з подальшим 

отриманням сертифікатів міжнародного зразка. 
Науковці Карпатського інституту підприємництва тісно співпрацюють з 

вченими Закарпатського Угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ над 

спільним науковим проектом «Українсько-угорські соціально-економічні та 
культурні контакти: минуле й сучасність». 

Учені Карпатського інституту підприємництва підписали угоду про 

співпрацю з Науково-дослідним інститутом україністики імені М. Мольнара й 

активно працюють над спільним науковим проектом «Українсько-словацькі 
соціально-економічні та культурні контакти: минуле й сучасність». 

Також з 2015 року 34 слухача Карпатського інституту підприємництва 
успішно навчаються у Вищій школі міжнародних відносин та американістики 

(Варшава, Польща) за програмою «Твій шанс». 

Керівництво Карпатського інституту підприємництва постійно нарощує 
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), Національним інститутом фізіотерапії, бальнеології, 
курортології (Румунія), Європейським коледжем нейропсихофармакології 
(Австрія), Центральним виставковим комплексом «Експоцентр» (Росія). 
Готується підписання угод про співпрацю з: Міжнародним Вишеградським 

Фондом (Чехія, Польща, Словаччина, Угорщина), Віденським університетом 

економіки та бізнесу (Австрія), Краківським університетом економіки 

(Польща). 
У 2015/2016 н. р. у результаті отриманої інформації щодо міжнародних 

проектів і програм викладачами інституту опубліковано 2 статті у закордонних 

наукових виданнях. 27–28 листопада 2015 р. викладач інституту взяла участь у 

міжнародній науково-практичній конференції у м. Братислава (Словацька 
Республіка). 

За результатами налагодженої співпраці впродовж звітного періоду 

Вінницьким соціально-економічним інститутом було організовано 1 

міжнародну конференцію (ХІІІ Міжнародна науково-методична конференція 
«Сучасні технології формування духовно-патріотичних і національно-

демократичних цінностей студентської молоді у контексті євроінтеграційних 

процесів») та 2 конференції з міжнародною участю (ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми надання вищої освіти особам з особливими 

потребами в умовах інклюзивного освітнього простору» та науково-практична 
конференція «Психологія розвитку особистості: теорія і практика»).  

Викладачами інституту опубліковано 14 наукових статей у зарубіжних 

виданнях.  

Завдяки гранту у рамках Канадсько-Українського проекту, котрий 

отримала базова структура, на базі інституту діє комп’ютерний клас для 
студентів з вадами слуху, а також студентам, які цього потребують, надані у 

безоплатне користування слухові апарати.  



3 листопада 2015 року партнери Вінницького соціально-економічного 

інституту за програмою подвійного диплома з Польщі Вища школа 
американістики та міжнародних стосунків презентували студентам інституту та 
коледжу програму безкоштовного навчання у післяліцейних школах 

Швейцарського едукаційного центру Вищої школи американістики та 
міжнародних стосунків. 

24 травня 2016 року відбулася зустріч делегації Університету імені Яна 
Кохановського на чолі з проректором з навчання та роботи зі студентами 

професором Янушем Кролем з керівництвом Вінницького інституту. За 
результатами зустрічі було досягнуто домовленостей щодо спільного навчання 
студентів та продовження підготовки фахівців Університету «Україна» за 
магістерськими програмами Університету імені Яна Кохановського. Особливо 

зацікавила польських колег можливість навчання за спорідненими 

спеціальностями.  

Сторони домовилися про спільну участь у підготовці проекту в рамках 

програми «Еразмус+» щодо розвитку інклюзивного навчання. Співпраця з 
польським університетом дасть змогу студентам Університету «Україна» 

одночасно здобувати якісну європейську освіту за понад 40 спеціальностями, 

навчаючись в українському виші за адаптованими до європейських стандартів 
навчальними програмами, а також відвідувати місто-побратим Кельце в рамках 

програм академічної мобільності. 
Директор Вінницького соціально-економічного інституту Давиденко Ганна 

Віталіївна взяла участь у першому етапі міжнародної програми «Місцеві 
політичні лідери – підтримка жінок у політиці», що фінансується урядом 

Швеції. Перший етап пройшов 8–12 травня 2016 року в Белграді, Сербія. 
Координаторами цієї програми виступають жінки – міські голови та заступники 

міських голів міст Швеції. Учасниками семінару були представниці 13 країн 

світу – України, Грузії, Індії, Індонезії, Македонії, Кенії, Намібії, Сербії, 
Південної Африки, Танзанії, Туреччини, Уганди та Замбії. 

Упродовж 2015/2016 н. р. педагогічний колектив Білоцерківського 

коледжу було залучено до участі у міжнародній діяльності Білоцерківського 

інституту економіки і управління Університету «Україна». Згідно з договором 

про міжнародне співробітництво з Малопольською вищою школою у Бжеску 

співробітництво здійснюється за такими напрямами: реалізація безперервної 
освіти, обмін студентами та викладачами, наукова робота, організація 
культурно-освітніх та оздоровчих заходів. Продовжується плідна співпраця з 
Німецько-українським Науковим Об’єднанням ім. Юрія Бойка-Блохина в 
Мюнхені в галузі розгортання ефективного співробітництва у вищій освіті та 
наукової діяльності на засадах тісної співпраці, координації дій та регулярних 

взаємних консультацій (договір про співпрацю від 28 вересня 2012 року).  

Найбільш вагомим проектом міжнародного співробітництва 
Житомирського економіко-гуманітарного інституту у 2015/2016 н. р. став 
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 2015 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 та молоді, неурядових організацій м. Житомира, що займаються 
проблемами дитячої безпритульності. Семінар було проведено спільно із 
неурядовою організацією ISMO, м. Штутгарт, Німеччина.  

Представники організації ISMO забезпечують студентів інституту 

спеціальною літературою та методичними посібниками з проблеми мобільної 
вуличної соціальної роботи з дітьми та молоддю. 

Наукове співробітництво інституту продовжує розвиватися згідно з 
укладеними договорами з Вищою школою менеджменту (м. Легніц, Польща), 
Інститутом сучасних знань імені А.М. Широкова Міністерства освіти 

Республіки Білорусь та неурядовою організацією ISMO. 

Продовжується розвиток міжнародної співпраці в Миколаївському 

міжрегіональному інституті розвитку людини. За звітний період 

Миколаївським міжрегіональним інститутом розвитку людини було підписано 

договори про співпрацю з громадською організацією «Українсько-словацький 

центр партнерства» (07 вересня 2015 р.) та громадською організацією 

«Міжнародний науково-дослідний університет» (02 жовтня 2015 р.). 

Науковці інституту (старший викладач кафедри менеджменту Шлепньов 
А.М., викладач кафедри соціальних комунікацій та інформаційних технологій 

Кандюк-Лебідь С.В.) взяли участь у науково-практичному семінарі 
«Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 
2014–2020 роки» (м. Миколаїв, 28 березня 2016 р.), роботі бізнес-форуму 

«SME2020: trends and opportunities», що проводився Фундацією CEASC у м. 

Львові 1–2 липня 2016 р. (Шлепньов А.М., старший викладач кафедри 

менеджменту). Доцент кафедри соціально-політичних наук, к. іст. н. Божкова 
Г.Л. проводила науково-дослідну роботу у фондах Shaar Public Library Beit 

Ariela, стажувалася у Вищому училищі туризму та готельно-ресторанної справи 

(м. Благоєвград, Болгарія), працювала в архівах Єрусалимського університету, 

була серед слухачів лекцій Відкритого університету Ізраїлю. Науковці 
інституту виступали з доповідями на міжнародних наукових конференціях 

«Стан та розвиток двосторонньої економічної співпраці між Польщею та 
Україною» (Варшава, Польща) (к.е.н., доцент Козаченко Л.А.), «Innovative 

potential of socio-economic systems: the challenges of the global world» (Лісабон, 

Португалія) (к.е.н., доцент Бабич М.М.), «Сучасні тенденції розвитку освіти і 
науки в інтердисциплінарному контексті» (Ченстохова, Польща – Ужгород, 

Україна) (старший викладач Ляшенко В.В.); IX international scientific-practical 

conference «Academic science – problems and achievements» (North Charleston, 

USA) (викладач Кандюк-Лебідь С.В.). З 26 жовтня 2015 року до 23 листопада 
2015 року А.В. Василевич проходив курси підвищення кваліфікації на базі 
Освітньо-екзаменаційного центру «Universal Test», де опрацював такі теми: 

«TOEFL IBT test. Its structure, content and peculiarities», «IELTS test. Academic 

and General Training modules», «TOELF vs. IELTS. Main factors to consider while 



making your choice», та отримав право вести навчальний процес з професійної 
підготовки викладачів міжнародних мовних тестів. 

Силами Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

організовані Польсько-український освітній форум «Технологія організації 
корекційно-педагогічної роботи психолога та педагога з дітьми з особливими 

освітніми потребами в системі інклюзивної освіти» (співорганізатори: Вища 
школа інформатики і прикладних умінь (WSIiU), м. Лодзь, Польща, та 
Центральноєвропейська Академія Навчання і Сертифікації (CEASC), м. 

Бидгощ, Польща) (м. Миколаїв, 25 березня 2016 р.). В інституті відбулась 
відкрита лекція Гарі Літа, директора та консультанта GL Training & Consultancy 

Singapore, лектора Nanyang Technological University of Singapore, на тему «Від 

країни третього світу до країни-лідера: Глобалізація і історія 
трансформаційного зростання Сінгапуру – приклад для України та країн, що 

розвиваються» (м. Миколаїв, 26 квітня 2016 р.). 

Про свої наукові відкриття викладачі та студенти інституту доповідали 

на засіданнях більше 30 міжнародних наукових та науково-практичних 

конференцій, що проводилися в межах країни, та опублікували наукові праці у 

понад 20 зарубіжних виданнях. 

Для студентів Інституту кожної осені проводиться тестування лектором 

німецької академічної служби обмінів (ДААД) на знання німецької мови. 

Студенти щороку мають змогу отримати можливість виграти гранти на 
навчання та проведення наукових досліджень у Німеччині та Австрії. 

16 листопада 2015 року викладачі кафедри перекладу та іноземних мов 
Полтавського інституту економіки і права, зокрема, старший викладач Рябокінь 
Н.О., старший викладач Кривенко Н.В. та старший викладач Мусієнко О.Р. 

взяли активну участь у щорічному осінньому семінарі від Cambridge English 

Real-life teaching learning and assessment. Цей захід організували Видавництво 

Кембриджського університету (Cambridge University Press), Екзаменаційний 

департамент Кембриджського університету (Cambridge English Language 

Assessment), офіційний представник видавництва Кембриджського 

університету компанія «Лінгвіст». 

Під час семінару викладачі могли переглянути виставку навчальних та 
екзаменаційних матеріалів від видавництва Кембриджського університету, 

організовану офіційним дистриб’ютором видавництва в Україні компанією 

«Лінгвіст», Мовним центром «Поліглот» та Лінгвоцентром «Єврокнига», 

поспілкуватися із представниками екзаменаційних центрів «Cambridge English», 

отримати цінні каталоги від видавництва та сертифікати 

У поточному навчальному році викладачі та студенти Новокаховського 

гуманітарного інституту були залучені до здійснення грантової діяльності. 
Основні зусилля було направлено на отримання грантів від Британської Ради в 
Україні. Виконавцями, крім Новокаховського гуманітарного інституту, були 

Громадська організація «Агенція регіонального розвитку Таврійське 
об’єднання територіальних громад», місцева територіальна громада та 
благодійні фонди. На даний момент подано грант на отримання коштів від 

Британської Ради в Україні на проведення етнофестивалю «Берегиня Таврії». 



7–8 листопада 2015 року на базі інституту проводився навчальний 

тренінг «Активні громадяни» за сприяння Британської Ради та громадської 
організації «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання 
територіальних громад». Цей захід здійснювався в рамках програми 

Британської Ради для молоді в галузі міжкультурного діалогу і соціального 

розвитку. Інформація, отримана під час даного тренінгу, використовувалась для 
підготовки проектів на подання для отримання грантів. 

Розвивається подальша співпраця з Університетом Інформатики та 
Мистецтв та Університетом Економіки (Польща) щодо можливості 
проходження студентами інституту закордонних практик та обмін науковими 

напрацюваннями викладачів (друкування в наукових виданнях).  

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Матеріальна база є фундаментом та невід'ємною складовою 

функціонування університету.  

За звітний період підрозділи господарської роботи спрямовували свої 
зусилля на створення належних умов для навчального процесу і розвитку 

науково-дослідної роботи. Значну увагу було приділено протипожежним 

заходам, охороні праці та техніці безпеки. Всі студенти, що потребували 

проживання, були забезпечені місцями у гуртожитках. 

Загальна площа приміщень, які використовуються університетом, на 1 

серпня 2016 року становить 104324,53м. кв., у т. ч. базової структури — 14568 

м. кв. Власні площі територіально відокремлених навчально-виховних 

підрозділів становлять 17465,8 м. кв., базової структури— 14568 м. кв. 
Упродовж 2015/2016 навчального року проводилась робота зі зміцнення 

матеріально-технічної бази не тільки в базовій структурі, а і в більшості 
територіально відокремлених навчально-виховних підрозділів. 

У базовій структурі було проведено такі господарські роботи: відновлені 
елементи примусового зниження швидкості на проїжджій частині по вул.  

Львівській; проведено відновлення бутового покриття та частковий ремонт 
гранітного покриття;  відновлена система водовідведення; проведений 

косметичний ремонт переходу між корпусами; встановлені грати у 2-му 

корпусі; проведена заміна склопакетів; оновлено електрообладнання в ТП. 

Крім того, встановлена контрольно-пропускна система; облаштовані 
мультимедійна аудіторія, центр інклюзивних технологій навчання та центр 

самостійної підготовки студентів з інвалідністю; встановлено та 
відремонтовано 6 кондиціонерів. Власними силами відремонтовано біля 100 

одиниць меблів, оновлені та змонтовані стенди. Значна робота проведена із 
благоустрою території. Проведений ремонт місць загального користування у 

гуртожитку для проживання студентів університету. Організовано перевезення 
структурних підрозділів з будівлі по вул. Хорива, 1–Г на вул. Львівську, 23. 

Своєчасно отримані необхідні висновки, дозволи та узгодження від 

різноманітних контролюючих органів. 



У Луцькому інституті розвитку людини з метою підготовки будівлі та 
приміщень було проведено такі роботи: косметичний ремонт у аудиторіях та 
коридорах; поточний ремонт приміщення юридичної клініки (кафедра права); 
ремонт та заміна 8 вікон та рам; встановлено 12 придавлюючих кранів у 

систему опалення приміщення; демонтаж та заміна розеток ; закупівля плакатів, 
глобусів, карт (кафедра туризму); у співпраці з кафедрами (права, туризму, 

докуметознавства та інформаційної діяльності) виготовлено стенди з 
інформацією навчальних програм кафедр; установлено мультимедійну дошку; 

закуплено 20 комп’ютерів (комп’ютерний клас); обладнано лабораторію 

комп’ютерної електроніки; обладнано душову кабіну. 

У Вінницькому соціально-економічному інституті оптимізовано 

розміщення навчальних та адміністративно-господарських приміщень, 
обладнані аудиторії, кабінети, комп’ютерні класи, в яких проводяться 
практичні та лабораторні заняття, лекції з різних дисциплін. 

У Білоцерківському інституті економіки та управління обладнано 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 життєдіяльності; відповідним чином обладнаний клас для проведення 
занять з машинопису. 

Водночас, як у базовій структурі, так і в ТВСП є низка завдань і питань, 
над якими потрібно плідно працювати. 

Найбільш значними завданнями щодо удосконалення матеріально-

технічної бази для базової структури є: модернізація та встановлення системи 

відеоспостереження; підведення 2-го(аврійного) вводу холодного 

водопостачання з магістрального водопроводу до приміщення корпусу № 1; 

відновлення антикригової системи; облаштування університетського музею; 

покращення умов проживання студентів у гуртожитках, відновлення фасаду 

університету вул.Хорива, 1-Г. 

У Карпатському інституті підприємництва: провести поточний 

косметичний ремонт приміщень корпусу та ремонт димоходу котельні №1. 

У Білоцерківському інституті економіки та управління: здійснити 

реконструкцію власного навчального корпусу. 

У Броварському коледжі: оновити та модернізувати комп’ютерний клас 
та програмне забезпечення для навчального процесу. 

У Житомирському економіко-гуманітарному інституті: поповнення 
комп’ютерних лабораторій сучасними комп’ютерами та програмним 

забезпеченням 

У Кіровоградському інституті розвитку людини: придбання власного 

приміщення, оновлення та заміна застарілої комп’ютерної техніки, поповнення 
кафедр науковою літературою та відповідним оновленим обладнанням. 

У Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій: 

створити безбар’єрне архітектурне середовище, доукомплектувати тренажерні 



зали, реабілітаційний центр душовими кабінами з гарячою водою, 

У Вінницькому коледжі: доукомплектувати майстерні сучасними 

електронними засобами навчання (програмами, тестами, електронними 

підручниками). 

У Придніпровському гуманітарно-економічному коледжі: провести 

косметичний ремонт, обладнання приміщень коледжу електроопаленням, 

обладнання приміщень коледжу автоматизованою пожежною сигналізацією з 
виведенням на централізований пульт. 

У Рівненському інституті: виконати роботи з поточного ремонту 

аудиторного та лабораторного фонду, коридорів та вестибюлів загального 

користування, кабінетів для персоналу на трьох поверхах навчального корпусу; 

облаштувати аудиторії сучасними мультимедійними засобами; замінити 

дерев’яні вікна на енергозберігаючі металопластикові; купівля орендованого 

приміщення (за адресою: вул. Котляревського, 1) з метою забезпечення 
цілісності будівлі та зменшення витрат на оплату комунальних послуг; купівля 
техніки і програмного забезпечення. 

У Новокаховському гуманітарному інституті: оновити та збільшити парк 

комп’ютерної техніки та забезпечити аудиторний фонд інтерактивним 

оснащенням. 
 


