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У 2017-2018 навчальному році робота колективу Університету «Україна» 

була спрямована на виконання завдань концепції розвитку університету і була 

направлена на:  

- забезпечення високої якості освітнього процесу та впровадження 

сучасних технологій організації освітнього процесу;  

- забезпечення відповідності якісного складу науково-педагогічних 

працівників Ліцензійним умовам;  

- проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки, стажування 

викладачів; 

- оптимізацію (збільшення) ліцензованого обсягу підготовки фахівців;  

- відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій;  

- посилення профорієнтаційної роботи;  

- розвиток матеріально-технічної бази з метою поліпшення умов 

проведення освітнього процесу, підвищення побутової комфортності для 

працівників і студентів;  

- забезпечення фінансової стійкості університету тощо. 

Всі ці питання розглядались на засіданнях Вченої ради, у минулому році 

їх проведено 5, та виробничих нарадах, яких було 23, з них 4 розширених. 

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України в університеті 

підготовка фахівців здійснювалась за 21 галуззю знань. 

У складі університету в 2017-2018 н.р. діяло 43 навчально-виховних 

підрозділів (19 інститутів, 5 філій, 1 факультет та 17 коледжів), в т. ч. 

територіально відокремлених – 34). 

Контингент студентів університету на 1 грудня 2017 року складав 13898 

осіб (6551 студентів денної форми навчання та 7347 – заочної), з них студентів 

з особливими освітніми потребами – 728 (5,2%). 

У 2017-2018 н.р. навчальний процес в університеті здійснювали 827 

науково-педагогічних працівників, у т. ч. з вченими ступенями та званнями – 

484 (59%), з них докторів наук, професорів – 94 (19%), кандидатів наук, 

доцентів – 390 (81%). 



Протягом 2017-2018 навчального року проводилась рекламно-

інформаційна діяльність, спрямована на залучення споживачів освітніх 

послуг Університету «Україна». Належна увага була приділена створенню 

позитивного іміджу університету та забезпеченню профорієнтаційної 

діяльності рекламно-інформаційними матеріалами. Маркетингова діяльність 

здійснювалася згідно із загальноуніверситетською «Комплексною програмою 

«Абітурієнт-2018», що передбачала планування, реалізацію, постійний 

моніторинг і коригування заходів. 

Маркетингові дослідження 

З метою визначення мотивації абітурієнтів у виборі ВНЗ протягом 

навчального року були проведені маркетингові дослідження. Наведена нижче 

таблиця ілюструє беззаперечну перевагу Університету «Україна» порівняно з 

іншими ВНЗ.  

Студенти вважають безперечною перевагою Університету «Україна» 

(відповіді – формулювання студентів, оскільки  підказки не 

надавалися) 

Варіант відповіді 

Форма навчання 

Всього Денна Заочна 
К-ть % К-ть % К-ть % 

Всього 
4
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5 

якiсть, рiвень освiти 
9
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Ставлення до абiтурiєнтiв 
7
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1
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За результатами опитування першокурсників 2017-2018 н.р. базової 

структури 73% вступників Університету «Україна» основним джерелом 

інформації про ВНЗ вважають освітянські Інтернет-ресурси (32%) і сайт 

університету (30%). У зв’язку з цим постійна увага приділяється постійному 

розширенню та оновленню інформації на сайтах університету та сторонніх 

Інтернет-ресурсах. 54% вступників дізналися про Університет «Україна» з 

соціальних мереж. 52,3 % вступників дізналися про університет із рекламних 

матеріалів, 12% – з довiдникiв для вступникiв, 10% – з освітянських видань для 

абітурієнтів, 5% – з бігбордів, 6% – з реклами в метро, 4% – з періодичних 

видань, 4% – з радіо, 1% – з реклами в маршрутних таксі. 

Джерела, з яких студенти дізналися про університет 

(відповіді студентів базової структури) 

Варіант відповіді 

Форма навчання 

Всього Денна Заочна 

К-ть % К-ть % К-ть 

Всього 
6

40 
100 423 66.1 217 33.9 

“З вуст у вуста“ 

7

02 
109.8 485 114.6 217 100.1

Вiд знайомих, друзiв, родичiв, 

якi навчаються або працюють в 

Унiверситетi «Україна» 

3

02 
47.2 184 43.5 118 54.4 

Від iнших знайомих, друзiв, 

родичiв 

1

79 
28 122 28.8 57 26.3 

У приймальнiй комісії 
Унiверситету «Україна» 

7

2 
11.3 57 13.5 15 6.9 



На загальноуніверситетському 

Днi вiдкритих дверей 

5

5 
8.6 45 10.6 10 4.6 

На одному з iнститутiв / 

факультетів Унiверситету 

«Україна» 

2

8 
4.4 22 5.2 6 2.8 

У приймальнiй комiсiї iншого 

ВНЗ 

2

7 
4.2 21 5 6 2.8 

У Центрi зовнiшнього 

незалежного оцiнювання якостi 
знань 

1

6 
2.5 14 3.3 2 0.9 

На iнститутському / 

факультетському Днi вiдкритих 

дверей 

1

5 
2.3 14 3.3 1 0.5 

Пiд час заходiв, що 

проводилися Унiверситетом 

«Україна», яких саме? 

8 1.3 6 1.4 2 0.9 

ЗМІ та зовнішня реклама: 

2

65 
41.5 191 45.2 74 34.2 

З довiдникiв для вступникiв 
7

6 
11.9 50 11.8 26 12 

З освiтянських видань для 

абiтурiєнтiв 

6

5 
10.2 49 11.6 16 7.4 

З бiгбордiв 
4

0 
6.3 32 7.6 8 3.7 

З реклами в метро 
2

9 
4.5 22 5.2 7 3.2 

З перiодичних видань 
2

4 
3.8 18 4.3 6 2.8 

З  радiо 
2

2 
3.4 16 3.8 6 2.8 

З реклами в маршрутному таксi 9 1.4 4 0.9 5 2.3 

Профорієнтаційна робота в 

навчальному закладі: 

3

29 
51.5 237 56 92 42.3 

Студенти Унiверситету 

«Україна» 

1

17 
18.3 78 18.4 39 18 

Викладачi Унiверситету 

«Україна» 

6

5 
10.2 43 10.2 22 10.1 

Спiвробiтники Унiверситету 

«Україна» 

4

6 
7.2 36 8.5 10 4.6 

Класний керiвник 
4

1 
6.4 31 7.3 10 4.6 

Завуч, вiдповiдальний за 
профорiєнтацiйну роботу 

3

4 
5.3 27 6.4 7 3.2 

Директор школи 
2

6 
4.1 22 5.2 4 1.8 

Рекламні матеріали 3 52.3 236 55.8 99 45.6 



35 

Буклети 
1

22 
19.1 77 18.2 45 20.7 

Оголошення 
7

5 
11.7 57 13.5 18 8.3 

Плакати 
4

5 
7 34 8 11 5.1 

Вуличнi стенди 
4

3 
6.7 32 7.6 11 5.1 

Газета Унiверситету «Україна» 
2

8 
4.4 21 5 7 3.2 

Освiтянська виставка 
2

2 
3.4 15 3.5 7 3.2 

Інтернет: 

3

99 
62.3 289 68.3 110 50.6 

WEB-сайт Університету 

«Україна» 

1

91 
29.8 131 31 60 27.6 

osvita.com.ua 
8

6 
13.4 69 16.3 17 7.8 

Портал «Вища освіта» 

vnz.org.ua 

5

0 
7.8 34 8 16 7.4 

Іншi Iнтернет-ресурси 
3

3 
5.2 24 5.7 9 4.1 

parta.ua 
1

4 
2.2 9 2.1 5 2.3 

jobs.ua 
1

3 
2 10 2.4 3 1.4 

Інформацiйна система 
«Конкурс» 

1

2 
1.9 12 2.8     

Соціальні мережі: 

3

43 
53.6 261 61.8 82 37.7 

Вонтактi 
1

00 
15.6 84 19.9 16 7.4 

Faсebook 
1

50 
23.4 95 22.5 55 25.3 

Google+ 
5

6 
8.8 47 11.1 9 4.1 

YouTube 
3

7 
5.8 35 8.3 2 0.9 

 

За результатами опитування першокурсників 2017-2018 н.р. 

територіально-відокремлених структурних підрозділів Університету «Україна» 

основним джерелом інформації про ВНЗ вони вважають сайт університету 

(44%) та освітянські Інтернет-ресурси (20%). У зв’язку з цим постійна увага 



приділяється постійному розширенню та оновленню інформації на сайтах 

університету та сторонніх Інтернет-ресурсах. 23% вступників дізналися про 

Університет «Україна» з бігбордів, 20% – з періодичних видань, 21% – з 

реклами на радіо, по 15% – з освітянських видань для абітурієнтів, з довiдникiв 

для вступникiв, з реклами в метро, 4% – з реклами в маршрутних таксі. 

Джерела, з яких студенти дізналися про університет 

(відповіді студентів ТВСП) 

Варіант відповіді 
Кількість відповідей, 

од. 
% відповідей 

ЗМІ та зовнішня 

реклама: 
2 367 100% 

з бігбордів 552 23% 

з радіо  486 21% 

з періодичних видань  467 20% 

з довідників для 

вступників 
355 15% 

з освітянських видань 

для абітурієнтів  
352 15% 

з реклами в 

маршрутному таксі  
83 4% 

з телебачення  43 2% 

з реклами в метро  15 1% 

з реклами в транспорті  14 1% 

- рекламні матеріали 2 779 100% 

буклети  1005 36% 

плакати  537 19% 

оголошення  508 18% 

вуличні стенди  350 13% 

освітянська виставка  295 11% 

газета Університет 
"Україна"  

78 3% 

газета філії  5 0% 

календар, ручка  1 0% 

Інтернет: 1 626 100% 

WEB–сайт Університету 

«Україна»  715 44% 

Інші Інтернет-ресурси  322 20% 

osvita.com.ua  196 12% 

WEB-сайт філії  172 11% 

Портал «Вища освіта» 

vnz.org.ua  110 7% 

Інформаційна система 49 3% 



«Конкурс»  

parta.ua  46 3% 

jobs.ua  16 1% 

Соціальні мережі: 1 755 100% 

Facebook 1138 65% 

Google+  394 22% 

YouTube 150 9% 

ВКонтакті 65 4% 

Instagram 8 0% 

 

Надалі посилена увага приділялася зміцненню іміджу київських і 

територіально відокремлених підрозділів університету шляхом виготовлення і 

розміщення інформаційних матеріалів на сайтах навчально-виховних 

підрозділів. На сайтах навчально-виховних підрозділів базової структури 

функціонуватимуть  персональні сторінки викладачів. 

Реклама в Інтернеті 

Для активнішого просування офіційного сайту на ньому було зроблено 

перелінковку, коригування взаємодії з соціальними мережами, чистку від 

зайвих пустих посилань. У результаті до початку та в процесі робіт з 

оптимізації та просування сайт набрав охоплення з 32 тис. до 49 тис візитів на 

місяць. Отже, без контрактного (платного) просування сайту органічне 

охоплення збільшується впевнено із чіткою позитивною динамікою, проте 

повільно. 

У подальшому планується здійснювати переведення піддоменів на папки 

основного домену, що має прискорити динаміку та систематизувати деякі 

розділи сайту. Також це спростить серфінг (єдиний пошук) по сайту. 

Додатково на сайт планується здійснити переведення існуючого сайту 

MOODLE http://vo.ukraine.edu.ua, який зараз окремо просувається та не дає 

жодних додаткових балів сайту в рейтингу Вебометрікса. 

У Міжнародному світовому рейтингу університетів за рівнем Інтернет-

присутності (Вебометрікс) станом на липень2018 року Університету «Україна» 

посідає 8329 місце серед 24 000 ВНЗ світу, 91 місце серед 326 ВНЗ України. 

Сайти навчально-виховних підрозділів Університету «Україна» повністю 

перенесені з домена vmurol.com.ua на домен uu.edu.ua. Створено нові офіційні 



пошти навчально-виховних підрозділів. Надано найменування і паролі доступу 

до пошти та доступ до адміністративної частини сайту навчально-виховних 

підрозділів. Переглянутий зміст цих сайтів та у випадку виявлення застарілої 

інформації внесені зміни. 

Для створення більш сучасного ресурсу додатково було ініційовано 

реєстрацію ТМ «УУ», що дозволить у подальшому для сайту університету 

зареєструвати домен http://uu.ua, на якому на власних серверах університету 

буде створено портал з базою знань, бібліотекою, сайтом, мудл-каталогом, 

поштою, файлообмінником тощо. 

На офіційній сторінці університету в соціальній мережі Facebook 

регулярно розміщували рекламні пости про досягнення Університету 

«Україна», переваги навчання інститутах, про спеціальності та курси. 

Розміщується інформація для абітурієнтів. Тут анонсуються події, 

розміщуються фото- і відеоматеріали з життя університету. 

Середнє охоплення аудиторії офіційної сторінки університету в 

соціальній мережі Facebook у період з травня по серпень 2018 року зросло в 

пікових максимумах з 674 до 24760 людей на добу. Протягом зазначеного 

періоду кількість підписників сторінки збільшилась з 380 осіб до  1355 осіб. 

Найбільше охоплення мають рекламні пости про актуальні курси або 

сучасні спеціальності, на другому місці – досягнення Університету «Україна». 

Саме реклама цих аспектів активно просувалася в мережі Facebook у періоди 

підготовки до вступу. Вони додатково просувались платним способом – було 

сумарно витрачено 2600 грн. (плаваючий курс валюти), у результаті чого 

вдалося привернути на сторінку більше 35000 переглядів, Проведення платних 

рекламних компаній при цьому дає незначний приріст аудиторії – не більше 

15% від загальної кількості. Це означає, що органічна маса охоплення росте в 

прогресивній послідовності. 

Успішно функціонує офіційний відеоканал Університету «Україна» на 

порталі YouTube University 'Ukraine. 



Для вловлювання актуальних тем, реклами університету та 

розкручування груп у соціальних мережах діє акаунт у соціальній мережі 

Twitter. 

Для збільшення маси посилань та з метою просування Інтернет-сайту 

університету діє сторінка в соціальній мережі Google+. 

Інформація про університет постійно висвітлюється в Інтернет-просторі, 

зокрема, на таких сайтах: спеціалізований освітянський сайт Osvita.ua, 

освітянський портал УкраїниEducation.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», інформаційно-аналітичний 

освітянський портал vnz.org.ua; 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»), сайт «Жінка-УКРАЇНКА», блог «UA Modna», сайт 

Національної асамблеї людей з інвалідністю naiu.org.ua; сайт громадської 

організації «Спілка громадських організацій людей з інвалідністю Києва» 

spilka.kiev.ua; сайт «Сумно?Ком» lana-p.sumno.com та інших. 

Особливої уваги потребує робота з корегування відгуків на першому 

незалежному сайті відгуків України otzyv.ua. 

Інформацію про Університет «Україна» (історія створення, особливості 

науково-освітньої та виробничої діяльності) було подано для розміщення на 

сайті  Інтернет-версії «Великої української енциклопедії». 

На офіційному сайті університету та його підрозділів у відповідності до 

вимог МОН України висвітлено повну інформацію щодо вступної кампанії.  

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 протягом звітного періоду було здійснене: 

- пріоритетне (Vip) розміщення інформації на освітянських сайтах Jobs.ua 

та Parta.com.ua; 



- періодичне розміщення банеру та новин щодо курсів доуніверситетської 

підготовки, Дня відкритих дверей тощо на сайті Education.ua; 

- періодичне розміщення банеру та новинна сайтііwww.abiturient.in.ua; 

- розміщення загальноуніверситетської банерної та контекстної реклами 

на сайтах Jobs.ua та Parta.com.ua. 

Протягом літньої та осінньої вступних кампаній на сайті vstup.info 

Інформаційної системи «Конкурс» розміщувався загальноуніверситетський 

динамічний банер із посиланням на сайт Університету «Україна» для 

вступників, а статичні банери ТВСП тагетувалися на сторінках 16-ти областей 

України в розділі «Територіальний пошук». 

Загальна вартість розміщення реклами в Інтернеті становить 69 200 грн. 

Реклама в освітянських довідниках 

У спеціалізованих освітянських довідниках базовою структурою 

Університету «Україна» було розміщено кольоровий рекламний блок на 

обкладинці та чорно-біла інформація, у 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 в торгових точках книжкового ринку «Петрівка». 

Постійно розміщується рекламно-іміджевий блок університету та 

коледжу «Освіта» у каталогах «Освіта для кожного» та «Курси Києва» 

накладом по 10 тисяч, які безкоштовно поширюються серед представників 

цільової аудиторії (на спеціалізованих освітянських виставках та 

профорієнтаційних заходах, у школах та в інстанціях, яким вони 

підпорядковані, у метрополітені). 

З нагоди ювілею, за підтримки НАПН України, репрезентовано 

досягнення Університету «Україна» та його Президенту інформаційно-

іміджевому ювілейному виданні «Національна академія педагогічних наук 

України – 25 років». Це буде видання, в якому Ви маєте можливість привітати 

цю поважну установу та розповісти про наукову, дослідно-експериментальну 

пошукову роботу, партнерів. Книга безкоштовно передаватиметься до Президії 

НАН і НАПН України, Комітету ВРУ з питань науки і освіти, Міністерства 



освіти і науки України, обласних, районних департаментів, управлінь та 

відділів освіти, бібліотек. Презентація видання відбулася під час урочистих 

заходів з нагоди 25-річчя Академії з врученням кожному учаснику примірника 

книги та пам’ятного диплома. 

Загальна вартість розміщення рекламних блоків та рекламно-

інформаційної інформації в друкованих спеціалізованих освітянських виданнях 

становить 11 000 грн. 

Реклама в пресі 

Щомісячно друкується кольоровий блок іміджевого характеру в 

основному освітянському друкованому виданню «Сучасна освіта» 

Суттєва увага була приділення публікаціям інформаційно-аналітичного та 

іміджевого матеріалу в газеті Верховної Ради України – «Голос України». 

Протягом звітного періоду їх було 7, зокрема «Вага устремлінь перемагає 

цинізм і непорядність» П. Таланчук (№56 від 24.03.18 р.), «Відкрили музей 

козацтва» М. Пшенична, м. Нова Каховка (№84 від 08.05. 2018 р.), «Моя 

Говерла іще попереду» Л. Золотоноша, м. Київ (№85 від 11.05.2018 р.), «Уроки 

толерантності від студентської молоді» Н. Маслюк, м. Миколаїв (№ 90 від 

18.05.2018р.), «Сторінками пам’яті» Л. Золотоноша, м. Київ (№ 92 від 

01.06.2018 р.), «Хмельницький інститут соціальних технологій Університету 

«Україна» – провідний заклад інклюзивної  вищої  освіти на Поділлі», М. 

Чайковський, м. Хмельницький (№117 від 27.06.2018 р.), «Фестиваль об’єднав 

шанувальників пісні», Л. Золотоноша, м. Київ (№131 від 19.07.2018р.). 

Власні друковані видання 

За звітний період надруковано 4 числа офіційної газети «Університет 

«Україна» загальним накладом 2 800 примірників. 

Проведення ЗНО 

Проведення пробного та основного зовнішнього незалежного оцінювання 

на базі Університету «Україна» є ефективним інструментом рекламної 

діяльності та формування іміджу. Протягом проведення ЗНО на базі 

університету серед батьків, а після його завершення серед абітурієнтів 

здійснювалася профорієнтаційна робота, консультування, поширення 



рекламно-інформаційної продукції, екскурсії по університету, які здійснювали 

співробітники Приймальної комісії. 

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання на базі Університету 

«Україна» можна вважати ефективним інструментом рекламної діяльності та 

формування іміджу. Університет особисто відвідали представники 

Українського та Київського регіонального центрів оцінювання якості освіти. 

24 і 31березня 2018 року в Університеті «Україна» проводилось пробне 

ЗНО по всіх предметах, в якому взяли участь приблизно600 дітей. У період з 

22.05 по 17.06.2018 було організовано проведення 7 іспитів з різних предметів. 

Під час проведення кожного іспиту серед батьків, а після його завершення 

серед абітурієнтів проводилася профорієнтаційна робота – поширення 

університетських буклетів та флаєрів, запрошень на університетські заходи. У 

такий спосіб інформацію про Університет отримали приблизно 3000 

абітурієнтів, їх батьки, 10 уповноважених осіб Київського регіонального центру 

оцінювання якості освіти. По відношенню до загальної кількості відвідувань 

пунктів тестування для проведення ЗНО в м. Києві 9,3% припадало на 

університет, по відношенню до відвідувань пунктів тестування 

Святошинського району – 12%. 

3 та 5 серпня на базі Університету «Україна» проводилося ЗНО для 

вступників до магістратури з дисциплін «Іноземна мова» та «Право». 

Їхнараховувалося600 осіб, враховуючи людей з інвалідністю. До слова, 

Університет «Україна» є єдиним навчальним закладом, де люди з інвалідністю 

мають можливість здати ЗНО під час усіх сесій. 

Освітянські виставки 

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 в 

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

Протягом 2017-2018 н.р. базова структура університету взяла участь у 4 

міжнародних освітянських виставках, серед яких: IХ Міжнародний форум 



«Інноватика в сучасній освіті» (24–26 жовтня 2017 р.), VIII Міжнародна 

виставка «Сучасні заклади освіти» (15–17 березня 2017 р.), міжнародні 

спеціалізовані виставки «Освіта та кар’єра» (у листопаді 2017 року та квітні 

2018 року). Інформація про університет була розміщена в офіційних каталогах 

цих виставок. У результаті участі університет нагороджено медалями і 

дипломами. 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» був 

нагороджений Золотою медаллю в номінації «Інклюзивна освіта: рівні права-

рівні можливості». У рамках виставки від імені Президента Національної 

академії педагогічних наук В. Кременя та в.о. директора ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» Ю. Завалевського Президент Університету 

«Україна» був нагороджений подякою за активну організаторську діяльність із 

впровадження інновацій у оновлення змісту освіти. Також Університет 

нагороджений дипломом за активну інноваційну діяльність у підвищенні якості 

навчально-виховного процесу.  

В раках ХХХ Міжнародної спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 

День студента 2017» Університет «Україна» отримав диплом за активну 

профорієнтаційну роботу серед молоді.  

В рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» 

Університет «Україна» був удостоєний Сертифікату «Якість наукових 

публікацій» за показниками рейтингу міжнародної наукометричної бази даних 

Scopus. Також Університет був нагороджений золотою медаллю за 

результатами участі в конкурсу з тематичних номінацій «Упровадження 

сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення 

та підвищення ефективності освітнього процесу» та дипломом за презентацію 

досягнень та інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти 

та науки. Президент Університету «Україна» Таланчук П.М. був нагороджений 

почесною грамотою за активну організаторську та педагогічну діяльність із 

сталого зростання якості сучасної освіти.  

У щорічній міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 

2018»Університет «Україна» був нагороджений Золотою медаллю в номінації 



«Підготовка випускників загальноосвітніх навчальних закладів до навчання у 

вищому навчальному закладі». 

Крім того, з метою представлення пропозицій співпраці з метою 

збільшення контингенту іноземних студентів для представників Міністерства 

вищої освіти Китаю, а також 12 університетів цієї країни співробітники 

Університету «Україна» взяли участь у  Міжнародному культурно-освітньому 

форумі «Шовковий шлях 2018: Україна-Китай», який відбувся. 14-15 червня 

2018 року в Національному авіаційному університеті (м. Київ, проспект 

космонавта Комарова, 1). 

Реклама в транспорті 

Збільшення контингенту студентів забезпечується шляхом вчасного 

проведення відповідних рекламно-інформаційних кампаній. Під час вступної 

компанії зимового набору здійснювалося розміщення рекламних оголошень у 

маршрутних таксі, що курсували різними маршрутами м. Києва. 

При виході з метро «Житомирська» у напрямку руху до Університету 

«Україна» розміщено інформаційно-рекламні вказівники з адресою 

Університету. 

Реклама на зовнішніх носіях 

Оновлено 6 стендів Приймальної комісії в корпусі 1 по вул. Львівська, 23. 

В університетському містечку оновлено 2 двосторонніх вуличних стенди для 

оголошень. Відібрано інформації для щоденної трансляції на моніторах у холі 

головному корпусу університету. 

В рамках проведення рекламно-інформаційної кампанії були оновлені 

рекламні плакати на трьох біг-бордах поблизу університетського містечка. 

При виході з метро «Житомирська» на сторону руху до університетського 

містечка Університету «Україна» було встановлено рекламний щит-вказівник. 

Реклама на телебаченні 

Протягом 2017-2018 н.р. навчального року на 5 каналі відбулися цикл 

показів програми «Навчайся з нами – репортаж з посвяти в студенти, 

особливості навчання людей з особливими потребами та інтегрування їх в 



освітнє середовище, успішні випускники Університету «Україна». Вартість 

виготовлення і розміщення передачі становила 34 200 грн. 

У травні та квітні Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

Україна» взяв участь в ХIV  Всеукраїнському конкурсі телевізійних спортивних 

програм «Світ спорту».  

Виготовлення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції 

Для забезпечення рекламно-інформаційної та профорієнтаційної роботи в 

базовій структурі було виготовлено 17 тисяч загальноуніверситетських буклетів 

та 80 000 шт. буклетів і флаєрів 54 найменувань. Для підтримання іміджу було 

виготовлено фірмові настінні календарі на 2018 рік (500 шт.), кишенькові 

календарі (2 000 шт.), дипломи (4 000 шт.), грамоти (2 000 шт.), подяки (2 000 

шт.), свідоцтва (2 000 шт.), ручки (5 000 шт.) та 3 000 тис. візитівок для 

співробітників університету. Загальна вартість придбаної сувенірної продукції 

складає орієнтовно 107 000 грн. Для забезпечення університетських заходів 

розроблялися і виготовлялися різноманітні оголошення, плакати, запрошення. 

Замовлення сувенірної продукції з корпоративною символікою здійснювалось з 

метою поповнення представницького та призового фондів вечорів, 

конференцій, олімпіад та інших заходів. 

 

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

У 2017-2018 навчальному році освітня діяльність Університету «Україна» 

здійснювалася відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України яка 

розміщена на сайті МОН України   

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/vidomosti-pro-pravo-

zdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti/vidomosti-temp-l. 

Загальний ліцензований обсяг становить 12268 осіб, безпосередньо по 

базовій структурі ліцензований обсяг – 4433 особи. Загальний обсяг 

кваліфікованих робітників становить  715 осіб у базовій структурі 120.  

Відповідно до чинної ліцензії в складі Університету діє 6 інститутів, 1 

факультет і 1 коледж базової структури та 32 територіально відокремлені 

структурні підрозділи.  



Університетом у 2017-2018 навчальному році акредитовано 28 напрями 

підготовки, спеціальності за такими рівнями:  

для базової структури: 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 035 Філологія 

(Українська мова та література), 035 Філологія (Переклад), 242 Туризм 

для територіально відокремлених структурних підрозділів: 

-  Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

Україна: 6.030102 Психологія, 6.030301 Журналістика, 6.030401 Правознавство, 

6.030507 Маркетинг, 6.030509 Облік і аудит, 051 Економіка;  

- Луцького інституту розвитку людини: 6.030401 Правознавство, 

6.140103 Туризм;  

- Полтавський інститут економіки і права: 081 Право; 

- Рівненського інституту: 231 Економіка;  

- Хмельницького інституту соціальних технологій: 6.130102 Соціальна 

робота, 231 Соціальна робота;  

- Броварського коледжу: 5.02020701 Дизайн; 

- Миколаївського коледжу: 5.03030301 Видавнича справа та 

редагування, 5.03050702 Комерційна діяльність, 5.03050901 Бухгалтерський 

облік, 5.03060101 Організація виробництва, 5.14010101 Готельне 

обслуговування;  

- Тернопільського коледжу: 5.03030301 Видавнича справа та 
редагування, 029  інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 

- Мелітопольського коледжу: 5.04010602 Прикладна екологія, 

5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів, 231 Соціальна 
робота; 

- Хмельницького коледжу: 5.03040101 Правознавство. 

Відповідно листів від навчально-виховних підрозділів було  перенесено 

терміни проходження чергової акредитації на 2018-2019, а саме: інженерно-

технологічний інститут, інститут комп’ютерних технологій, Вінницький 

соціально-економічний інститут, Дніпровська філія, Житомирський економіко-

гуманітарний інститут, Полтавський інститут економіки і права, Рівненський 

інститут, Хмельницький інститут соціальних технологій, васильківський 



коледж, Білоцерківський коледж, Миколаївський коледж, Полтавський коледж 

та Рівненський коледж – це понад тридцять акредитаційних справ.  

Відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 

№347 та 30 грудня 2015 року № 1187 було про ліцензовано  9 робітничих 

спеціальностей: 

 для Дубенського коледжу – 4212 Касир (в банку), 4115 Секретар 

керівника (організації, підприємства, установи);  

для Луцького коледжу – 4222 Адміністратор, 4115 Секретар керівника 

(організації, підприємства, установи), 4221 Агент з організації туризму; 

для Миколаївський коледж – 4211 Касир торговельного залу, 4222 

Адміністратор, 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, 4115 

Секретар керівника (організації, підприємства, установи).  

Ліцензовані обсяги базової структури та Університету «Україна» у цілому 

згідно ліцензії, яка розміщена на сайті МОН  

 

 Освітній ступінь / 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Ліцензований обсяг 

 

Базова 
структура 

м. Київ 

бакалавр 2371 

магістр 1067 

Разом (ІІ – IV 

рівні) 

3438 

Молодший 

спеціаліст 
995 

РАЗОМ: 4433 

 

Всього в 

Університеті 
«Україна» 

бакалавр 5000 

магістр 1200 

Разом (ІІ – IV 

рівні) 

6200 

Молодший 

спеціаліст 
1635 

РАЗОМ: 7835 

 Разом 12268 

  

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Кваліфікований робітник» 

Навчально-виховний підрозділ Ліцензований обсяг 

Базова структура м. Київ 120 



Вінницький коледж  120 

Полтавський коледж 200 

Луцький коледж 120 

Дубенський коледж 35 

Миколаївський коледж  120 

РАЗОМ: 715 

 

У звітному навчальному році прийом студентів до університету 

проводився в 6 Інститутах, на Факультеті біомедичних технологій та коледжі 

«Освіта» базової структури (м. Києві), а також у 35 територіально 

відокремлених структурних підрозділах (13 інститутах, 5 філіях та 17 

коледжах).Формування контингенту студентів університету здійснювалося в 

три етапи під час листопадового, березневого та літнього наборів. Крім того, 

додатковим джерелом поповненням контингенту було поновлення на навчання 

раніше відрахованих студентів та переведення із інших закладів вищої освіти.  

За результатами листопадового та березневого наборів студентами 

університету стали 1278 осіб. 357 із них було зараховано до базової структури, 

920 – до територіально відокремлених підрозділів.  

Результати зазначених наборів були проаналізовані керівництвом 

університету. На основі проведеного аналізу, було видано Наказ № 40 «Про 

планові показники доходів та контингенту студентів навчально-виховних 

підрозділів», який визначив план формування контингенту для кожного 

навчально-виховного підрозділу виходячи із його реальних можливостей та 

наявної кількості студентів. 

В результаті весняного та літнього випусків всього в університеті 

залишилося 7678 студентів. 2697 із них навчалися в базовій структурі, а 4981 – 

у територіально відокремлених структурних підрозділах. Таким чином, перед 

навчально-виховними підрозділами постало завдання збільшити контингент на 

6387 студентів для виконання Наказу №40. 

Станом на початок 2018-2019 навчального року, Наказ № 40 в цілому по 

університету було виконано на 84% та сформовано контингент у 11862 

студентів. Причому базова структура вступила в новий навчальний рік із 

контингентом 4238 студентів (81% виконання Наказу № 40), а контингент 



територіально відокремлених структурних підрозділів склав 7588 студентів, що 

становить 86 % виконання Наказу №40, за умови підвищення вартості навчання 

на індекс інфляції.  

Слід звернути увагу, що абсолютна більшість зазначених підрозділів 

переглянула цінову політику і підвищила вартість навчання на 20%, або більше. 

У даному контексті слід відмітити усі підрозділи базової структури, а також: 

Броварський коледж (33,3%), Вінницький соціально-економічний інститут 

(21,1%), Мелітопольський коледж (25%), Миколаївський коледж (22,5%), 

Новокаховський гуманітарний інститут (26,8%), Хмельницький коледж 

(22,2%), Західноукраїнська філія (25%). 

Цей факт підкреслює зростаючий авторитет Університету «Україна» на 

освітянському просторі. Українці добре розуміють, що якісні освітні послуги 

повинні відповідно коштувати, що якісну вищу освіту можна отримати не 

виїжджаючи з країни, а працювати на батьківщині на розвиток економіки 

України та благополуччя українців.  

За результатами проведених вступних кампаній, Наказ №40 у повному 

обсязі виконали Інженерно-технологічний інститут(100%); Факультет 

біомедичних технологій (104%); Броварський коледж (105%); Васильківський 

коледж (113%); Дубенський коледж (155%); Житомирський економіко-

гуманітарний інститут (101%); Луцький інститут розвитку людини 

(122%);Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій (110%); 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини інститут (109%); 

Хмельницький інститут соціальних технологій (101%). 

Близькі до виконання зазначеного наказу Інститут комп'ютерних 

технологій (90%); Білоцерківський інститут (83%);Вінницький соціально-

економічний інститут (94%); Івано-Франківська філія (89%);Полтавський 

інститут економіки і права (93%); Тернопільський коледж (94%). 

Разом із тим, викликає занепокоєння стан виконання Наказу №40 

окремими навчально-виховними підрозділами, які сформували контингент на 

50% менший від запланованого. Це зокрема: Сторожинецький коледж (49%); 



Чернігівська філія (35%); Кіровоградський інститут розвитку людини (48%); 

Карпатський інститут підприємництва (48%); Дніпровська філія (6%). 

Дані показники мають бути враховані при організації осіннього набору 

2018 року. 

В цілому слід відзначити, що на результати набору мало суттєвий 

негативний вплив ряд об’єктивних та суб’єктивних факторів (введення Єдиного 

вступного іспиту за технологіями ЗНО для окремих спеціальностей, 

демографічна криза, відношення до недержавних закладів вищої освіти, 

слабкість економіки і, як наслідок, зубожіння населення та інші). Проте 

результати окремих навчально-виховних підрозділів свідчать, що існують 

можливості для збільшення набору вступників. Дієвий план заходів повинен 

бути відображений у програмі «Абітурієнт-2019». Програма повинна бути 

обговорена на всіх рівнях, у всіх навчально-виховних підрозділах і затверджена 

1 жовтня 2018 р. І, головне, вона повинна безумовно виконуватись усіма 

викладачами і співробітниками Університету.      

Корекція Умов прийому на навчання до вищих закладів освіти та на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

яка проводиться МОН України, спрямована на «формалізацію» процесу вступу 

до ВЗО – заміну виявлення досягнень та можливостей вступників під час 

вступних випробувань до визначення рівня вступника на підставі виконання 

тестових завдань, якість яких викликає багато запитань. Ще одне нововведення, 

яке не сприяє збільшенню кількості вступників до ВЗО, проведення Державної 

підсумкової атестації в середніх загальноосвітніх та середніх професійно-

технічних закладах освіти в формі ЗНО.  

На жаль кількість вступників, які виїжджають на навчання за кордон 

продовжує збільшуватись. 

Підготовка до вступної кампанії 2019 року потребує переосмислення та 

визначення пріоритетних напрямів профорієнтаційної діяльності на наступний 

рік, жорсткого дотримання планів заходів. 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 



У 2017-2018 навчальному році робота педагогічного колективу 

університету спрямовувалась на зміни акцентів у навчальному процесі і 

впровадження інноваційних технологій навчання, інтерактивних форм 

співпраці зі студентами – активними суб’єктами навчання. 

Організація навчального процесу в університеті спрямована не лише на 

забезпечення здобуття студентами необхідних професійних компетентностей, а 

й формування особистості, яка впевнено може претендувати на місце в 

соціально-економічній системі держави: у науці, виробництві, підприємництві, 

а також на створення студентом своєї інтелектуальної власності на основі 

поєднання навчального процесу з практикою. Зміст навчання в університеті 

формується на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик та визначається 

освітньо-професійними програмами, навчальними планами, індивідуальними 

навчальними планами студентів, програмами навчальних дисциплін і різних 

видів практик. 

Інтенсифікація освітнього процесу є провідним завданням сьогодення, 

яке вирішується за умов використання новітніх досягнень в освіті, досвіду 

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

викладацького колективу спрямована на неперервне запровадження новітніх 

освітніх моделей, побудованих на основі використання інноваційних 

технологій. 

Переважними стають сучасні активні форми проведення аудиторних 

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

лекції, on-line консультування, використання дискусійного стилю спілкування 

викладача в аудиторії через постійний взаємний обмін інформацією з 

студентами; орієнтація на залучення власного досвіду студентів для 

конкретизації теоретичних положень дисципліни; розгляд теоретичних засад 

дисциплін з допомогою кейсового методу або через виконання 

демонстраційних завдань; поєднання теорії і практики та забезпечення 

безперервності опанування дисциплінами навчального плану; контактний 

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



Оновлення форм і засобів освітньо-виховного процесу здійснюється, у 

першу чергу за рахунок інновацій в організації навчально-виховного процесу. 

Серед педагогічних інновацій, на яких зосереджувалась робота в 

університеті в 2017-2018 н.р.:  

- інтерактивні технології; 

- інформаційні, комп’ютерні технології навчання; 

- технології професійного спрямування;  

- тестові технології контролю рівня навчальних досягнень студентів;  

- інтенсифікація навчальної діяльності при викладанні дисциплін; 

- розробка нових моделей освітньої діяльності; 

- генерування нових педагогічних ідей. 

Науково-педагогічний колектив університету працює над тим, щоб 

інновації, які застосовуються в навчальному процесі, відповідали системі 

психологічних, дидактичних та методичних вимог сучасної цифрової 

педагогіки. Традиційне навчання з цифровими технологіями це не тренд, а 

характеристика нашого часу. Електронні, мультимедійні підручники та 

посібники, інтерактивні комплекси, цифрові вимірювальні лабораторії – все це 

є сучасна дистанційна освіта в університеті.  

Реалізація такого виду навчання проходить через систему модульного 

об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE). Ця 

система ДН має всі необхідні інструменти, завдяки яким можна організувати: 

• Самостійну роботу  студентів з електронними курсами; 

• Отримання (онлайн, офлайн) консультацій , порад, оцінок у 

віддаленого (територіально) експерта (викладача), можливість дистанційної 

взаємодії; 

• Створення розподіленої спільноти користувачів – студентів ; 

• Своєчасну цілодобову доставку електронних навчальних матеріалів 

у будь-яке місце світу; 

• Можливість залучення навчальних веб-ресурсів; 

• Доступність для будь-якої категорії користувачів. 



Інтернет-підтримка навчального процесу здійснюється для студентів всіх 

форм навчання.  

Курси, які розміщуються на сайті, адаптовані для навчання людей з 

проблемами слуху або зору. У курси включаються відео матеріали з 

субтитрами або аудіоматеріали. 

Кожен з навчально-виховних підрозділів має свій розділ на сайті та має 

повну автономію для формування навчально-методичного забезпечення 

супроводу освітнього процесу. 

Для оволодіння співробітниками університету основними уміннями 

роботи у віртуальному освітньому середовищі розроблені спеціальні курси, які 

містять усі необхідні інструкції, пояснювальний матеріал, приклади тощо. 

В університеті працює постійно діючий семінар підвищення кваліфікації 

для викладачів, які працюють у системі ДН. Семінари організовані як очні або 

дистанційні курси із повним методичним забезпеченням, у тому числі відео-

лекціями та практичними заняттями. Випусковою роботою для учасників 

семінару є розроблений протягом навчання електронний курс з певної 

дисципліни.  

Серед ефективних інноваційних технологій, які використовуються в 

навчальному процесі наших навчально-виховних підрозділах слід відмітити 

такі: 



• У Білоцерківському інституті економіки та управління: 

o ігрові технології (ділові, рольові ігри, імітаційні вправи, ігрове 

проектування та ін.); 

o комп’ютерні технології, які 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; 

o діалогові технології, в основі яких лежить створення комунікативного 

середовища, розширення простору співробітництва на суб’єкт-суб'єктному 

рівні: «викладач-студент», «студент-студент» та ін.; 

o тренінгові технології. 

• У Миколаївському інституті 

o увага колективу була спрямована на розвиток таких форм роботи як 

контактні заняття та вебінари; 

o  викладачами-новаторами проводяться майстер-класи, де надаються 

практичні поради колегам стосовно підготовки та проведення вебінарів;  

o в цілому викладачами інституту проведено понад сто вебінарів з 

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. 

В системі дистанційного навчання університету 9100 зареєстрованих 

користувачів, середня кількість відвідувачів протягом місяця становить близько 

60 тисяч, за рік 740 тисяч. 



Робота з розробки якісного електронного контенту значно покращилась у 

2017-2018 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): 

Основи веб-дизайну, 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 відмітити 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. 

Серед ефективних інноваційних технологій, які використовуються в 

навчальному процесі наших навчально-виховних підрозділах слід відмітити 

такі: 

• У Білоцерківському інституті економіки та управління: 

o ігрові технології (ділові, рольові ігри, імітаційні вправи, ігрове 

проектування та ін.); 

o комп’ютерні технології, які 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; 

o діалогові технології, в основі яких лежить створення комунікативного 

середовища, розширення простору співробітництва на суб’єкт-суб'єктному 

рівні: «викладач-студент», «студент-студент» та ін.; 

o тренінгові технології. 

• У Миколаївському інституті 

o увага колективу була спрямована на розвиток таких форм роботи як 

контактні заняття та вебінари; 

o  викладачами-новаторами проводяться майстер-класи, де надаються 

практичні поради колегам стосовно підготовки та проведення вебінарів;  

o в цілому викладачами інституту проведено понад сто вебінарів з 

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. 

Відсоток студентів, які вчасно склали сесію в 2017-2018 н.р., в 

університеті становить 94,5 %, у тому числі в базовій структурі – відповідно 

91,5%; ТВСП – 96%. 

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

2017-2018 н.р., в університеті становить 63,5%, у тому числі в базовій структурі 

– відповідно 60%; ТВСП – 65,5%. 

Групи аналізу успішності створені в кожному навчально-виховному 

підрозділі університету. Вони використовують індивідуальний підхід у роботі з 

академічними боржниками шляхом налагодження зв’язків із 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. 

Відповідно до «Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії в 2018 навчальному році у Відкритому міжнародному 

університеті розвитку людини «Україна»» здійснено випускову атестацію 

студентів у повному обсязі і вчасно видано документи про вищу освіту. 

Всього випущено 5409 фахівців, серед них 447 (8,3%) отримали дипломи 

з відзнакою. 

Зокрема, за денною і заочною формами навчання випущено: 

ОКР «Бакалавр» – 3000, «Спеціаліст» – 46, «Магістр» – 1315 фахівців. 

У коледжах за ОКР «Молодший спеціаліст» випустили – 1 048 фахівців. 

 

м. Київ 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Диплом 

звичайного 

зразка 

Диплом з 
відзнакою 

Всього 

молодший 

спеціаліст 
536 33 569 

бакалавр 1037 84 1121 

спеціаліст 11 3 14 

магістр 522 84 606 

Всього 2310 

ТВСП 

Освітньо-

кваліфікаційний  

рівень 

Диплом 

звичайного 

зразка 

Диплом з 
відзнакою 

 

 

Всього 

молодший 

спеціаліст 
458 21 479 

бакалавр 1751 128 1879 

спеціаліст 25 7 32 

магістр 622 87 709 

Всього 3099 

Всього: 5409 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Робота Науково-методичної ради (далі – НМР) та науково методичних 

об’єднань (далі – НМО) університету в 2017-2018 навчальному році 



здійснювалась у відповідності до затверджених планів роботи. До 

централізованої організаційно-методичної роботи залучено як членів НМР –71 

працівник, членів НМО – 166 працівників. 

У 2017-2018 н.р. проведено 4 засідання науково-методичної ради, на яких 

заслухані питання з організації навчального процесу, навчально-методичного 

забезпечення дисциплін, організації самостійної та індивідуальної роботи 

студентів на факультетах (в інститутах), упровадження інноваційних методик у 

навчальний процес, затвердження навчальних видань тощо. 

Постійно проводиться робота щодо удосконалення освітніх програм, 

навчальних планів з метою більш повного додержання вимог освітньо-

кваліфікаційних характеристик кожної зі спеціальностей, ефективного 

використання навчального часу, впровадження новітніх освітніх технологій. 

Детальну увагу приділено подальшому наповненню та інновацій у роботі 

платформи Інтернет-підтримки навчального процесу MOODLE. 

У 2017-2018 навчальному році в університеті діяло 15 НМО за різними 

галузями знань. На засіданнях НМО, нарадах, конференціях, що проходили в 

Університеті «Україна» відбувався обмін досвідом та обговорення актуальних 

навчально-методичних проблем. 

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: 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 2017-2018 н.р; 

забезпечення наукового супроводу студентів з особливими потребами; 

ухвалення навчальних планів на 2018-2019 навчальний рік. 

Однією зі складових якісної підготовки фахівців є забезпечення студентів 

необхідною навчально-методичною літературою. Тому НМО упродовж 

звітного періоду продовжували рекомендувати до друку авторські наукові 



монографії, підручники та навчальні посібники, передбачені для вивчення 

конкретної навчальної дисципліни, методичні рекомендації до вивчення 

дисциплін, інструктивно-методичні матеріали до виконання індивідуальних 

семестрових завдань для самостійної роботи з навчальних дисциплін, 

конспекти лекцій викладачів, у тому числі на електронних носіях, відеолекції 

тощо. 

Якість навчання здобувачів вищої освіти, значною мірою, формуються за 

рахунок опанування навчальних дисциплін загальної та фундаментальної 

підготовки, базових професійно-орієнтованих дисциплін інших напрямів і 

спеціальностей. Кадровий потенціал університету забезпечує на високому 

фаховому рівні викладання усіх без винятку навчальних дисциплін. Для 

реалізації цієї спроможності, а також урахування специфічних потреб 

викладання за напрямами і спеціальностями проводилося погодження 

навчальних програм і робочих навчальних програм із відповідними 

випусковими кафедрами або науково-методичними об’єднаннями. 

На заключному засіданні НМР університету голови НМО звітували про 

роботу об’єднань, які вони очолювали. 

У 2017-2018 навчальному році проводились заходи для стимулювання 

підвищення рівня методичного забезпечення. Наприклад, було проведено 

щорічний «Конкурс підручників, навчальних посібників, монографій і 

конспектів лекцій». 

Авторами кращих монографій визнано: Довгань Надію Юріївну, 

кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри здоров’я та 

соціального забезпечення Миколаївського міжрегіонального інституту 

розвитку людини – «Виховання фізичної культури студентів (теоретико-

методичний аспект)», Котик Інну Олександрівну, кандидата психологічних 

наук, доцента, доцента кафедри психології Вінницького соціально-

економічного інституту – «Психологія особистісної надійності людини в 

раціогуманістичній перспективі», Сарану Сергія Володимировича, кандидата 

юридичних наук, доцента, доцента кафедри правознавства Полтавського 

інституту економіки і права – «Податкові режими в Україні». 



Кращими навчальними посібниками визнані: підручники Косенка Валерія 

Анатолійовича, Кущевської Ніни Федорівни, Кадомського Сергія Віталійовича, 

Малишева Віктора Володимировича «Матеріалознавство та матеріали в 

харчовій промисловості» (Інженерно-технологічний інститут, м.Київ), 

навчальний посібник «Міжнародна інвестиційна діяльність» Шведа Вадима 

Валерійовича, Омельченко Олени Валеріївни, Закладної Олени Анатоліївни 

(Вінницький соціально-економічний інститут), навчальний посібник Савича 

Сергія Святославовича, Попова Анатолія Андрійовича, Пащука Тараса 

Валерійовича «Судочинство в Європейському суді з прав людини» (Луцький 

інститут розвитку людини), навчальний посібник Волинець Наталії 

Валентинівни «Тренінг консультативної діяльності та психотерапії» 

(Хмельницький інститут соціальних технологій». 

Кращі конспекти лекцій: «Міжнародне приватне право» Орловської Ірини 

Григорівни (Інститут права та суспільних відносин, м. Київ), «Соціальна робота 

з ЛФО (людьми з функціональними обмеженнями)» Вацман Ольги Сергіївни 

(Полтавський інститут економіки і права). 

Також був проведений конкурс на звання кращого викладача 

Університету «Україна», за результатами якого 23 викладачі визнані кращими з 

фаху. 

Для покращення методичного забезпечення освітнього процесу упродовж 

звітного періоду проводилось постійне оновлення всіх електронних курсів. 

Здійснено моніторинг щодо виконання плану видання навчально-методичної 

літератури Видавничо-друкарського комплексу «Університет «Україна», 

результати якої неодноразово заслуховувались на засіданнях Науково-

методичної ради. 

Пріоритетними завданнями бібліотеки були: наукове спрямування 

діяльності, реалізація проектів, забезпечення інформаційних потреб читацької 

спільноти, популяризація університетських надбань, розвиток фондових 

колекцій. покращення матеріальної бази.  

Організація обслуговування користувачів. Протягом року бібліотечну 

установу читачі відвідали 9854 разів. У бібліотеці базової структури до 



використання інформаційних ресурсів залучено 3795 читачів, з них, 3400 

студентів. Користувачам видано 21180 прим. документів. Студенти 

використали 4813 електронних документів із баз даних. На початку року 

студентам I-II курсів було підготовлено і видано 753 комплекти навчальної 

літератури. 

Продовжена робота над проектом «Читальна зала дослідницького типу»: 

замовлені та придбані  нові меблі й екран для демонстрації навчальних фільмів.  

Осучаснено інтер’єр читальної зали. Створені більш комфортні умови для 

студентів із інвалідністю. 

З метою використання  студентами наукометричних баз даних було 

досягнуто домовленості з Асоціацією «Інформатіо-Консорціум» щодо 

відкриття (безкоштовних) тестових ліцензійних ресурсів  світового рівня. 

Влаштовано  доступ до університетської  платформи EBSCO-host, що містила  

33  реферативні та повнотекстові бази даних, використання яких було доступно 

у спектрі восьми іноземних мов.  

Вивчені можливості нової англомовної бази даних і проведено аналіз 

періодичних 495 е-видань щодо відповідності навчальним дисциплінам 

Університету «Україна», (результати погоджені з директорами інститутів). На 

друге півріччя 2018 року передплачено архів статей журналів видавництва 

«Cambridge University Press» у режимі он-лайн.  

Фондова колекція «Україніка» поповнювалась за новими напрямами: 

«Видатні діячі України», «Національні рухи», «Народознавство».  

Культурно-виховна робота. 

За напрямом діяльності «Неформальна освіта» засновано лекторій 

«Світло науки». У рамках його роботи для студентів практикувались авторські 

лекції, відкриті семінарські заняття з використанням наочності, із 

влаштуванням презентацій виставок, бібліографічних оглядів. Проведено 23 

заходи на «замовлення». Замовниками були викладачі кафедр видавничої 

справи, поліграфії та редагування, менеджменту туризму, української мови, 

літератури та східних мов. За ініціативою бібліотеки спільно з Центром 

патріотичного виховання організований і проведений університетський 



інформаційно-просвітницький захід у форматі наукових читань «Український 

націоналізм: ідейна основа визвольної боротьби за українську державність у 

XX столітті». Із доповіддю виступив президент Університету «Україна» П. 

Таланчук. Привернули увагу виступи гостей, науковців і дослідників 

університету. У рамках заходу відбувся фестиваль книжкових виставок: 

«Український націоналізм: історія і сучасність», «Державотворчий потенціал 

нації», «Нова доба української історії».  

Відкрито краєзнавчу студію. Головною метою функціонування студії є 

формування знань з історії краю через розкриття впливів історичних, 

кліматичних, географічних чинників на розвиток української народності. Для 

студентської та учнівської молоді Коледжу  «Освіта» проведені книгознавчі 

читання «Перекази давнини глибокої», конкурс творчих робіт студентів 

«Традиції родинного краю», засідання студії на тему: «Вікентій Хвойка – 

дослідник Трипільської культури», презентація альбому партизанської слави за  

темою заходу «Антифашистський рух у роки Другої світової війни». Здійснена 

автобусна краєзнавча експедиція «Історико-культурні пам’ятки Київщини. 

Українське бароко ХVII сторіччя». 

За напрямом бібліотечної роботи «Культурне дозвілля» упродовж року 

функціонувала літературно-художня вітальня, проводились заходи, що 

сприяли формуванню української культури й естетичному вихованню 

особистості. Наприклад, до Шевченківських свят була проведена презентація  

книжкової експозиції «Шевченкові слова, як правда жива» разом із 

коментованим оглядом «Творча і мистецька спадщина Т.Г. Шевченка». 

Святковим видався літературно-мистецький вечір «Катерина Білокур – 

яскравий спалах світового таланту». Бібліотекою вперше була презентована 

виставка художніх альбомів К. Білокур. Із авторською лекцією та презентацію 

творчості виступила старший викладач кафедри «Менеджмент туризму» Олена 

Безносюк. 

Літературно-мистецький вечір «Творчість наповнена поезією» був 

присвячений заслуженому художнику України, людині з інвалідністю, Юрію 

Пацану. Читальна зала перетворилася на виставковий «Вернісаж». Дивовижні 



пейзажі та натюрморти пензля відомого митця підкорили серця студентів і 

викладачів. 

Із метою розвитку індивідуальних здібностей і таланту творчої молоді,  

функціонувала творча майстерня, де були організовані майстер-класи: «Твій 

ангел-оберіг», «Таємничий світ ляльки-мотанки», «Декупаж – техніка 

декорування», експонувалися декоративно-прикладні виставки студентських 

робіт, наприклад, «Мальовнича Україна очима студентів». Ці майстер-класи 

були представлені також під час заходу «Університетське літо-2018». Такі 

заходи максимально активізують студентське життя.  

Книжкові виставки оформлювались до визначних літературних та 

наукових дат, до потокових лекцій, семінарських занять, а також на допомогу 

професійному спрямуванню студентів.  

Діяльність бібліоклубу «Світоч» була різноманітною. «Бібліосвіточани» 

відвідали національний музей літератури України, де були гостями 

літературно-мистецького вечора «Сад божественних пісень», присвяченого 

295-річчю Г. Сковороди. Студенти з інвалідністю  від клубу брали  активну 

участь у XVII Всеукраїнському радіо-диктанті національної єдності та  в 

конкурсі читців поезії, присвяченому 204-річниці Т. Шевченка».   

Усього за 2017-2018 н.р. було організовано та проведено: 

університетських заходів – 1; заходів лекторію «Світло науки» – 23, засідань 

літературно-художньої вітальні – 3, засідань краєзнавчої студії – 4, засідань 

бібліоклубу «Світоч» – 4, тематичних виставок – 37; виставок «Нові 

надходження» – 59; виставок-переглядів – 6; виставок «На замовлення» –14; 

фестивалів книжкових виставок – 1; фотовиставок – 2; декоративно-

прикладних виставок – 2; коментованих і бібліографічних оглядів – 9. 

Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування. 

На запит викладачів і студентів виконувались тематичні, адресні, 

фактографічні, бібліографічні довідки й е-довідки, індивідуальні консультації. 

Змістовною була робота колективу з бібліографічної діяльності. Укладені 2 

інформаційні бюлетені: «Праці викладачів Університету «Україна» (за I і II 

півріччя 2017-2018 н.р.), інформаційні бюлетені: «Нові надходження за III кв. 



2017 р.», «Нові надходження за IV кв. 2017 р.» записів), «Нові надходження за I 

кв. 2018 р.» (до яких увійшло 511 бібліографічних. записів), інформаційний 

бюлетень «Фонд неопублікованих документів. Дисертації» (містить 181 

бібліографічний запис). Інформація розташована на сайті бібліотеки і на 

платформі Moodle.  

Бібліотека сприяє розвитку інформаційної культури користувачів. Заходи 

щодо її формування проводяться з урахуванням сучасних вимог Книжкової 

палати України. За програмою факультативу «Основи бібліотечно-

бібліографічних знань» організовані і проведені бібліографічні уроки за 

темами: «Складання бібліографічного запису», «Правила складання 

бібліографічного списку до наукових робіт». 

Ці заходи були проведені для студентів Інституту економіки та 

менеджменту.  

Проведений день інформування на замовлення кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності. Організований день 

спеціаліста для студентів нової кафедри «Фармація» (у I і II 

семестрах).Бібліотечні фахівці  проводили тренінги «Як користуватись базами 

даних власної генерації та базами даних світових провайдерів» і знайомили 

студентів із навчальним забезпеченням і бібліотечними сервісами. 

Використовуючи можливості мереж, читачі віртуально спілкувалися з 

бібліотечними спеціалістами, замовляли необхідну навчальну літературу, 

статті, журнали тощо, а в бібліотеці отримували готове замовлення. Також 

студенти та викладачі активно користувалися і продовжують користуватися 

електронною доставкою документів, отримувати електронні адреси доступу до 

повних текстів книг і статей. Таким чином, бібліотека надає інформацію, що 

допомагає освітньому процесу. 

Всього за 2017 /2018 н.р. проведено: днів інформування – 1, днів 

спеціаліста – 2, занять факультативу – 2, групових та індивідуальних 

консультацій –129, екскурсій бібліотекою – 12 у т. ч. іміджевих екскурсій – 9, 



– укладено: інформаційних бюлетенів – 6; визначення індексів  УДК – 

72, тематичних, адресних довідок – 44, віддалених користувачів, які отримали 

web- інформацію «На замовлення» – 153. 

Фонд бібліотечних ресурсів базової структури на 01. 07. 2018. становить 

234475 прим. документів. За видами: книг – 229403 прим. док. (97,8% ), 

періодичних видань – 3741 прим. док. (1,6 %),  електронних ресурсів на 

знімних носіях – 345 док. (0.15% ), неопублікованих документів – 986 

(0,42%) прим. док., за цільовим призначенням: наукових – 18236 прим. док. 

(7,8 %),  навчальних – 212527 прим. док. (90,63%), літературно-художніх – 

3636 прим. док. (1,5%), цінних і рідкісних (раритетних) – 76 прим. док. 

(0,032%). (Таблиця «Книгозабезпечення навчально-виховних підрозділів» див. 

Додаток). Навчально-методичне забезпечення – головна мета діяльності 

бібліотеки. До цієї роботи залучено кафедри, які планово замовляють фахові 

видання. Фонд рівня ОКР «Молодший спеціаліст» становить 1:1, рівень ОКР 

«Бакалавр» укомплектований  1:1 та «Магістр» 1:2. 

Протягом  2017-2018 н.р. до бібліотеки надійшло 4187 прим. док. У 

звітному році вилучено 2393 прим. документів. 

Виконуючи планові завдання щодо реалізації заходів до 20-річчя від дня 

заснування Університету «Україна», співробітники бібліотеки даний період 

працюють над створенням  науково-допоміжного бібліографічного покажчика 

«Інклюзивне навчання : від ідеї до втілення», що буде містить понад 900 

бібліографічних записів друкованих праць наукового внеску професорсько-

викладацького колективу в скарбницю знань України. До святкових заходів 

розробляється буклет бібліотеки. Підготовлено зміст бібліотечної діяльності  до 

збірника «Літопис університету». Протягом року брали участь у конференціях і 

наукових семінарах, присвячених перспективам розвитку бібліотек у цифрову 

епоху, отримали сертифікати. У квітні цього року на Вченій раді була заслухана 

доповідь директора бібліотеки Н. Колесникової та тему «Інформаційно-

бібліографічна діяльність Університету «Україна», також у жовтні 2017 р. був 

заслуханий виступ на VII-й  Міжнародній науково-практичній конференції в 

Херсонському державному університеті на тему: «Бібліотека Університету 



Україна як осередок краєзнавчої культурно-просвітницької роботи». Протягом 

2018 р. на університетських науково-практичних конференціях керівником 

бібліотеки були представлені доповіді із презентаціями діяльності за темами: 

«Бібліотека університету, як культурно-просвітницький центр патріотичного 

виховання дітей і молоді», «Роль бібліотеки в національно-патріотичному 

вихованні дітей і молоді засобами краєзнавчої роботи» та «Національно-

патріотичне виховання студентської молоді засобами бібліотечної справи».  

Бібліотека університету має статус методичного і координаційного 

центру, об’єднує 20 бібліотек територіально-відокремлених підрозділів.  

Із метою впровадження наукового підходу розроблена «Програма 

стратегічного розвитку бібліотек на 2017-2020 р. р.». У програмі визначені 

ключові проблеми бібліотеки університету, пріоритети сталого розвитку 

бібліотечної мережі, завдання та основні дії, спрямовані на їх реалізацію. 

Проект програми представлений бібліотечним працівникам територіально-

відокремлених підрозділів разом із презентацією доповіді на науковому 

семінарі 07.02.2018. 

У рамках діяльності Школи професійної майстерності та на виконання  

вищеназваної програми провели науково-практичні семінари-тренінги: 

«Основні напрями бібліотечно-бібліографічної роботи: теорія і практика» та 

«Практичне використання електронних ресурсів он-лайн бібліотеки «Cambridge 

university press». Взяли активну участь в організації і проведенні науково-

практичного семінару, що відбувся в читальній залі для бібліотекарів, вчителів 

історії, правознавства закладів середньої освіти Бородянського району 

Київської області та тему: «Роль краєзнавчих досліджень у патріотичному 

вихованні дітей і молоді засобами краєзнавчої роботи». 

Бібліотечний фонд книгозбірень територіально-виховних підрозділів 

становить 415207 прим. док. У більшості бібліотек проводилась значна 

культурно-виховна робота.  

З метою популяризації книжкових фондів бібліотекою Білоцерківського 

інституту економіки і управління проведені: день інформації «Сторінками 

козацької слави», творча зустріч із поетом П.І. Розвозчиком. 



У бібліотеці Кіровоградського інституту оформлювались книжкові 

експозиції до пам’ятних та літературних дат. У рамках загальнонаціонального 

проекту Міністерства юстиції України «Я маю право» була оформлена 

однойменна виставка-перегляд, де були представлені підручники, буклети 

інформаційно-ознайомчого характеру щодо захисту прав із питань оформлення 

договору оренди землі, вирішення цивільних зборів, протидії домашньому 

насильству, оформлення субсидії права особи в галузі охорони здоров’я.  

У книгозбірні Луцького інституту розвитку людини ведеться системна 

виставкова робота до всіх знаменних дат, а також влаштовуються виставки-

перегляди до міжнародних наукових і науково-практичних конференцій: 

«Навчально-методичні та наукові видання професорсько-викладацького складу 

інституту», «Наукова і духовна скарбниця ЛІРоЛ Університету «Україна». 

У діяльності бібліотеки Мелітопольського інституту екології та 

соціальних технологій практикують різні форми: бліц-виставка, виставка-

реквієм, виставка-дайджест, тематичні експозиції. Серед них оформлено: 

«Колиска цивілізації», «Духовний код нації», «Чорний біль. Роки гіркоти», 

«Хортиця в героїці і легендах». Проводять дні інформації для студентів 

напряму «Соціальна робота». 

Із метою різнобічного інформаційного обслуговування в бібліотеці 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини створена сучасна 

база електронної бібліотеки, що налічує 988 примірників документів. У своїй 

роботі бібліотека використовує різноманітні форми популяризації фондів. 

Проведена інтерактивна лекція «Цей дивосвіт – бібліотека», що включала 

мультимедійну презентацію.  

Дієвою формою виховного впливу на студентів у бібліотеці 

Новокаховського гуманітарного інституту була виставкова й виховна робота: 

«Плекатимеш мову – цвістимуть слова», «Европа: вчора, сьогодні, завтра», 

«Країни – члени ЄС», проводились усні бесіди й огляди літератури. У рамках 

краєзнавчої діяльності презентувались книги місцевих авторів, що були 

представлені на виставці «Таврія туристична». 



У бібліотеці Вінницького інституту понад 32 тис. примірників 

документів. Крім того, студенти та викладачі мають можливість користуватися 

фондами бібліотек, з якими укладено Договори про співпрацю, а саме: з 

обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К. А. Тімірязєва, 

Вінницькою центральною міською бібліотекою ім. І. Бевза та бібліотекою 

медичного університету. Традиційно разом із колективами цих бібліотек 

розвиваються спільні проекти, освітні гуртки, проводяться круглі столи, 

конференції й виховні заходи. Завдяки цьому студенти отримують не тільки 

необхідну для саморозвитку інформацію, а й вміють знаходити документальне 

підтвердження фактам і подіям.  

За участі бібліотеки Полтавського інституту економіки і права студенти 

щорічно відзначають день рідної мови. Наприклад, цього року знайомились із 

книжковою виставкою «Плекайте рідне слово», брали участь у поетичному 

конкурсі «Мова – перлина душі», інтелектуальному турнірі «Чарівна мозаїка 

української душі». Культурно-виховна робота бібліотеки проводиться спільно з 

музеєм І.П. Котляревського.  

Діяльність бібліотеки Хмельницького інституту соціальних технологій 

пожвавилась різноманітними заходами, творчими зустрічами, тематичними та 

іміджевими екскурсіями. На початку навчального року книгозбірня 

наповнюється новими читачами-студентами, які ознайомлюються з музеєм 

історії та розвитку інституту, що функціонує в приміщенні читальної зали. 

Протягом року для студентів проводяться дні інформації, дні бібліографії, дні 

кафедри.  

У бібліотеках-філіях залишаються невирішеними проблеми: заміна 

комп’ютерної і оргтехніки та недостатня кількість нових надходжень. 

Проблеми бібліотеки базової структури: необхідно терміново оновити системні 

блоки на робочих станціях електронного читального залу і гармонізувати  

комп’ютерні програми до споживання іноземних баз даних.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ, ЯКІ МАЮТЬ 

ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ 



Основою набуття вищої освіти є державні освітні стандарти, обов'язкові 

для всіх студентів незалежно від віку, статі, соціальних та географічних 

факторів, обдарованості, стану здоров'я та ін. 

 Особливості організації навчального процесу студентів з 

особливими освітніми потребами (далі ООП) є: впровадження інновацій та 

досвіду, співпраця із громадськими організаціями, державними та місцевими 

органами влади, організація заходів з інклюзії, а також участь у круглих столах, 

конференціях, робочих групах Всеукраїнського та місцевого значення для 

сприяння у впровадженні інклюзивної освіти в Україні. 

 Упродовж 2017-2018 навчального року в Університеті «Україна» 

навчалось 728 студентів з ООП (463 на денній формі, 265 – на заочній), з них 

448 – у регіональних інститутах ТВСП (244 на денній формі, 204 – на заочній); 

у базовій структурі навчалось 280 студентів з інвалідністю (219 на денній 

формі, 61 – на заочній). 

 У порівнянні з минулим 2016-2017 навчальним роком, загальна 

кількість студентів з інвалідністю в 2017-2018 навчального року збільшилась із 

706 до 728 студентів. 

 Завдяки діяльності Центру інклюзивних технологій навчання 

протягом навчального року студентам з ООП надавались професійні послуги з 

супроводу, а саме: педагогічний, психологічний, медичний, соціальний, 

технічний, а також сприяння в працевлаштуванню студентів та випускників з 

ООП. 

 З метою примноження та розповсюдження накопиченого досвіду 

університетом у співпраці з Українськими за Міжнародними організаціями, 

були проведені такі заходи як: 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція "Навчання і 

виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика» за 

підтримки фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, метою якої було – 

обговорення загальних стратегій розв'язання теперішніх проблем щодо 

реалізації принципів інклюзивної освіти. 



2. Мотиваційна зустріч студентів у межах проекту "ТИ МОЖЕШ». 

Проект YOU CAN – це серія виступів успішних людей, яким для досягнення 

своєї мрії довелося долати життєві перепони, такі як: фізична обмеженість, 

проблеми зі здоров'ям, побутове насильство, шкідливі звички та ін. Проект 

створено HUMAN Foundation (Азербайджан). 

3. Конференція «Безбар’єрність у публічному просторі та соціальний 

супровід для людей з інвалідністю: досвід Німеччини» (фонд імені Фрідріха 

Еберта в Україні). Учасники конференції вивчили успішний досвід створення 

безбар’єрного середовища та використання інклюзивних підходів в організації 

освіти, зайнятості та інших сферах суспільного життя. 

4. Підсумкова науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

інклюзивної освіти» у межах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 навчального року. 

5. Практичний тренінг «Інклюзія в теорії та на практиці» – 

організований Вінницьким інститутом за підтримки фонду імені Фрідріха 

Еберта в Україні. Учасники навчань ознайомились з абеткою української 

жестової мови та навчилися ефективній взаємодії з людьми з інвалідністю. 

6. Організовано інклюзивний простір на Фестивалі молодіжних 

ініціатив «Youthday 2018». Фестиваль організовувався молоддю для молоді, 

спільно з Київською міською державною адміністрацією – КМДА, Управлінням 

молоді та спорту м. Києва, Київським молодіжним центром, Міністерством 

молоді та спорту України, Міністерством юстиції України, Головним 

територіальним управління юстиції в місті Києві за підтримки "Громадський 

бюджет Києва". 

Ключовим завданням університету було сприяння у впровадженні 

інклюзивної освіти у закладах вищої освіти України. Саме тому, протягом 

навчального року представники університету брали активну участь у таких 

заходах як: 

1. Стратегічна сесія «Розвиток інклюзивної освіти: наявні можливості 

та перспективи» – організований Міністерством освіти і науки України, 

Благодійним Фондом Порошенка та Міжнародним фондом «Відродження», 



метою якого було – напрацювання проекту стратегічного плану розвитку 

інклюзивної освіти, який має стати платформою як для внутрішньої 

консолідації зусиль і підтримки з боку зацікавлених сторін в Україні, так і 

зовнішньої – міжнародна допомога з розвитку освітньої сфери. 

2. Фіналізація стратегії розвитку інклюзивної освіти в Україні – 

організований Міжнародним фондом «Відродження» захід, який відбувся в 

форматі «brainstorm» для створення документу, підготовлений фахівцями МГО 

“Міжнародний центр розвитку і лідерства” у рамках співпраці з Директоратом 

інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України та Міжнародним 

фондом “Відродження”. 

3. Засідання Комітету ВРУ з питань освіти і науки, під час якого 

розглядався проект Закону №8556 «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх 

послуг». За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти законопроект за основу та доручити Комітету 

з питань науки і освіти підготувати законопроект до другого читання. 

4. Круглий стіл присвячений інклюзивному навчанню в освітніх 

закладах Полтави, метою якого було – привернення уваги суспільства до 

проблем дітей з інвалідністю (зокрема, з пошкодженням рухового апарату та 

ДЦП) та пошук ефективних способів розв'язання цієї проблеми. До 

обговорення запросили представників ОДА, фахівців по роботі з людьми, які 

мають особливі потреби, громадських діячів, освітян, підприємців, які 

займаються виготовленням засобів реабілітації осіб з інвалідністю та 

представників мас-медіа. Ініціаторами круглого столу виступили Полтавська 

обласна організація інвалідів «Ключ простору» та Департамент освіти і науки 

Полтавської ОДА. 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

У звітному періоді ректоратом, керівниками навчально-наукових 

підрозділів та завідувачами кафедр на виконання вимог ліцензування та 



акредитації, Болонської декларації, вживалися відповідні організаційні та 

практичні заходи щодо вирішення найбільш складної проблеми в процесі 

становлення і розвитку університету – формування стабільного осередку 

науково-педагогічних кадрів. Питання ці розглядалися на зборах трудових 

колективів, засіданнях Вченої Ради та виробничих нарадах.  

У 2017-2018 навчальному році в університеті освітній процес 

забезпечували 1023 працівники, зокрема в інститутах та на факультеті 827 

науково-педагогічних працівників (81 %) та в коледжах – 196 педагогічних 

працівників (19 %). 

У числі науково-педагогічних працівників університету із науковими 

ступенями і вченими званнями налічувалась 484 особи, або 59 % викладацького 

складу, зокрема, докторів наук, професорів – 94 або 19 %, кандидатів наук, 

доцентів – 390 або 81 %. 

У числі педагогічних працівників коледжів налічувалось 102 викладачі 

вищої категорії з яких 31 (30 %) працювали на постійній основі. 

Зокрема в Коледжі «Освіта» базової структури на постійній основі було 

залучено лише 3 працівники цієї категорії категорії. 

В Інститутах та на факультеті базової структури університету освітній 

процес забезпечували 332 науково-педагогічних працівники з яких 179 з 

вченими ступенями та званнями (54 %), зокрема, докторів наук, професорів – 

44 (13 %), кандидатів наук, доцентів – 135 (41 %).  

У базовій структурі університету в м. Києві діє 24 кафедри, з яких 18 

очолювали доктори наук, професори та 5 кандидатів наук, доценти. 

В університеті досягнуто певних результатів щодо залучення науково-

педагогічних працівників для роботи на постійній основі. Так, у 2017-2018 

навчальному році на постійній основі працювало 480 таких працівників, або 58 

% від їх загальної кількості. 

У базовій структурі на постійній основі працювало 177 (53%), за 

сумісництвом – 155 (47 %) науково-педагогічних працівників. Зокрема, на 

кафедрах: Фармації 100 % викладачів; Дизайну – 67 % відповідно. 



У ТВСП 303 (61%) науково-педагогічних працівники були 

працевлаштовані на постійній основі. Так, у Вінницькому соціально-

економічного інституті таких працівників налічувалось 61 %; Карпатському 

інституті підприємництва – 72 %; Кіровоградському інституті розвитку людини 

– 74 %; Луцькому інституті розвитку людини – 83 %; Миколаївському 

міжрегіональному інституті розвитку людини – 85 %. 

У територіально відокремлених коледжах університету освітній процес 

забезпечувало 51 (29 %) викладачів, що були працевлаштовані на постійній 

основі, а от у Коледжі «Освіта» базової структури таких лише 5 (25 %). 

Формування стабільного кадрового складу полягає не тільки в залученні 

до роботи викладачів на постійній основі, а й у забезпеченні відповідних 

підрозділів, особливо випускових кафедр висококваліфікованим професорсько-

викладацьким складом у відповідності з ліцензійними вимогами. 

Серед 177 основних науково-педагогічних працівників базової структури 

з науковими ступенями та вченими званнями було 102 (58 %), у тому числі 

докторів наук, професорів – 24 (14 %), кандидатів наук, доцентів – 78 (44 %).  

Кількість науково-педагогічних працівників – сумісників базової 

структури становила 155 осіб (47 %), серед яких з науковими ступенями та 

вченими званнями  – 77 (50 %), у тому числі докторів наук, професорів 20 (13 

%), кандидатів наук, доцентів 57 (37 %)  

Серед 303 (61 %) основних науково-педагогічних працівників ТВСП з 

науковими ступенями та вченими званнями 196 (64 %), у тому числі докторів 

наук, професорів – 28 (9 %), кандидатів наук, доцентів – 168 (55 %).  

Кількість науково-педагогічних працівників – сумісників ТВСП 

становила 192 особи (39 %), серед яких з науковими ступенями та вченими 

званнями  – 109 (57 %), у тому числі докторів наук, професорів 22 (11 %), 

кандидатів наук, доцентів 87 (45 %).  

Що стосується педагогічних працівників коледжів, то слід зазначити, що 

в коледжах університету в 2017-2018 навчальному році працювало 56 осіб (29 

%) за основним місцем роботи та 140 (72 %) сумісники. 



У роботі інститутів, філій, коледжів і кафедр щодо добору та розстановки 

науково-педагогічних кадрів мають місце недоліки та упущення. 

Не в повній мірі виконані рішення трудового колективу щодо поліпшення 

роботи з науково-педагогічними кадрами. Зокрема, недостатня увага 

приділяється забезпеченню навчального процесу висококваліфікованими 

викладачами, які працюють на постійній основі.  

Найгірша ситуація серед ТВСП склалась у Дубенській філії, де було 

працевлаштовано за основним місцем роботи 26 %  викладацького складу; 

Івано-Франківській філії – 42 %; Мелітопольському інституті екології та 

соціальних технологій – 46 %; Рівненському інституті – 48 %, Житомирському 

економіко-гуманітарному інституті – 50 %; Дніпровській філії – 58 %. 

Водночас на кафедрі Автомобільного транспорту та соціальної безпеки 

базової структури кількість науково-педагогічних працівників, що працює на 

постійній основі, становить лише 16 %; Мікробіології, сучасних біотехнологій, 

екології та імунології – 29 %; Фінансів та банківської справи – 38 %. 

Хоча в університеті і ведеться постійна планомірна робота по залученню 

до навчально-виховного процесу науковців та фахівців з досвідом практичної 

роботи не всі кафедри, у тому числі і випускаючі, укомплектовані науково-

педагогічними кадрами відповідної кваліфікації.  

Для забезпечення навчального процесу викладачами не ефективним 

залишається конкурсний відбір. 

Так у 2017-2018 навчальному році наказом президента у базовій 

структурі університету було оголошено конкурс щодо заміщення посад 

науково-педагогічних працівників на ряді кафедр, за результатами якого було 

обрано всього 57  працівників цієї категорії.  

У 2017-2018 навчальному році керівникам департаментів, інститутів і 

кафедр необхідно здійснити ряд заходів щодо значного поліпшення роботи 

щодо комплектування підрозділів науково-педагогічними кадрами. Необхідно 

розробити і реалізувати плани поліпшення якісного складу викладачів 

спеціальностей, які впродовж 2-х наступних років будуть проходити 

акредитацію та ліцензування; укомплектувати посади завідувачів усіх 



випускаючих кафедр докторами наук, професорами; чітко дотримуватися 

порядку призначення науково-педагогічних кадрів за конкурсом; запровадити 

ефективну систему їх атестації, перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Поряд з роботою по формуванню якісного професорсько-викладацького 

складу вживались заходи щодо підвищення ролі адміністративно-

господарського та допоміжного персоналу в організації та проведенні 

освітнього процесу. 

У 2017-2018 навчальному році в базовій структурі університету в м. Києві 

працювало 160 працівників адміністративно-управлінського, навчально-

допоміжного та науково-виробничого складу, з них на постійній основі – 148 

осіб (92 %); за сумісництвом – 12 (8 %) осіб.  

У 2017-2018 навчальному році в цілому по університету налічувалось 494 

працівники адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного, науково-

виробничого та господарського персоналу, серед яких 372 особи 

адміністративного та господарського персоналу, 122 – навчально-допоміжного 

персоналу, у тому числі 60 адміністративно-управлінського та 19 навчально-

допоміжного персоналу коледжів університету. 

У минулому навчальному році ректоратом, керівниками департаментів 

було проаналізовано стан виконання функціональних обов’язків та виписано 

зміст робіт на кожну посаду в підрозділах базової структури університету, за 

результати чого має бути виданий збірник який стане основою для розроблення 

змісту виконуваних робіт на посади в територіально-відокремлених 

структурних підрозділах. 

Крім того було прийнято рішення щодо оптимізації структури та штатних 

розписів адміністративно-управлінських та навчально-допоміжних підрозділів. 

Для цього наказом по університету було створено робочу групу в складі 4-х 

осіб (Мякушко Н.С., Старєва А.М., Давиденко Г.В., Нестеренко С.С.), яким 

було доручено вивчити адміністративно-управлінську структуру Університету 

«Україна», кадрове забезпечення та розподіл функціональних обов’язків; 

розробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення структури управління 



Університетом «Україна» та кандидатур претендентів на всі без виключення 

керівні посади відповідних підрозділів, включаючи і президента. 

 Виходячи із встановленої квоти, щодо працевлаштування людей з 

інвалідністю, керівництво постійно слідкує за працевлаштуванням в 

університеті працівників цієї категорії. Нині в базовій структурі університету їх 

нараховується 18 осіб (6 %), серед них 9 (50 %) адміністративно-господарський 

персонал, 2 (11 %) – навчально-допоміжний, 7 (39 %) – науково-педагогічний. 

Загалом по університету таких працівників налічується 51 особа (5 %). 

Так, серед адміністративно-управлінського та господарського персоналу – 19 (2 

%), навчально-допоміжного персоналу – 11 (1 %), а серед науково-педагогічних 

працівників їх 21 особа, що складає 2 % від загальної кількості працівників. 

Для всіх них керівництвом створено відповідні умови виходячи з їх 

потреб та вимог індивідуальних програм реабілітації. 

Слід зазначити, що хоча загальний показник відповідає нормі, 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 інвалідністю. Так, у Дубенській філії, Рівненському інституті 

та Хмельницькому інституті соціальних технологій взагалі немає жодного 

працівника цієї пільгової категорії. Житомирський економіко-гуманітарний 

інститут, Луцький інститут розвитку людини та Мелітопольський інститут 

екології та соціальних технологій  мають у своєму складі лише 2 % працівників 

з інвалідністю, а Білоцерківський інститут економіки та управління, – 3 % 

таких працівників.  

Керівникам названих підрозділів слід вжити заходів щодо поповнення 

серед штату працівників, співробітників з особливими потребами, особливо 

враховуючи те, що дані зауваження ставляться їм вже не перший рік. 

Крім того, враховуючи вимоги законодавства щодо працевлаштування 

громадян, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, 

університетом було пророблено роботу з визначення встановленої квоти в 

розмірі 5 % та забезпечення працевлаштування осіб відповідних категорії. 



У базовій структурі Університету «Україна» працівників, що працюють 

на постійній основі з повною зайнятістю та підпадають під дану категорію 

налічується 44 особи, що складає 13 % від загальної кількості працівників, 

оформлених на постійній основі. 

Загалом по університету, даної категорії громадян налічується  88 осіб, 

що складає 27 % від загальної кількості працівників, для яких університет є 

основним місцем роботи. Проте, Білоцерківський інститут економіки та 

управління, Карпатський інститут підприємництва, Мелітопольський інститут 

екології та соціальних технологій, Рівненський інститут, взагалі не мають у 

своєму складі працівників, які мають додаткові гарантії в сприянні 

працевлаштуванню, що погіршує в цілому становище університету перед 

контролюючими органами. Тому, керівникам вищезазначених підрозділів слід 

звернути на це увагу та забезпечити виконання норм чинного законодавства. 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

Виховна робота в університеті здійснювалася через діяльність відділу 

організації виховної роботи, кураторів, студентських адміністраторів, 

студентського самоврядування, первинну профспілкову організацію 

співробітників та студентів, гуртки Центру художньої творчості, Науково-

освітницький центр патріотичного виховання молоді, Спортивний клуб та тісну 

взаємодію цих підрозділів із ректоратом та всіма навчально-виховними 

підрозділами Університету «Україна». Така співпраця створила належні умови 

для організації та проведення запланованих загально університетських та 

культурно-виховних заходів, налагоджена тісна взаємодія з органами 

студентського самоврядування ТВСП Університету «Україна» щодо реалізації 

поставлених завдань. 

Зважаючи на досить складну економічну ситуацію в країні, яка змушує 

студентів працювати, щоб оплатити навчання, традиційні заходи було 

адаптовано під сучасні потреби молоді. Всі сили підрозділів спрямовано на 

розвиток студента як особистості шляхом долучення до активного 

студентського життя. 



Із перших днів навчання юних студентів залучали до активного 

студентського життя. З цією метою на вступних лекціях презентували 

діяльність студентських громадських об’єднань університету – студентського 

самоврядування, волонтерського загону, профспілкової організації, 

студентського наукового товариства,  спортивного клубу та Центру художньої 

творчості. 

Впродовж року проводились щотижневі старостати в інститутах, 

факультеті та коледжі, а також загально університетські старостати за участі 

ректорату. 

Щомісяця проводились індивідуальні роботи зі студентами, які мали 

пропуски в навчанні з неповажних причин або інші порушення. Такі студенти 

отримували перші попередження про виключення з університету. 

Кожну останню суботу місяця в університеті проходили Дні відкритих 

дверей, до участі в яких активно долучаються всі підрозділи. Кожен ДВД мав 

свою тематику – «Хелловін», «Здорово бути здоровим», Новий рік, Масляна, 

«Студентська каша», Великдень та «Козацькі забави». А взимку студенти разом 

із викладацьким складом пірнали в лунку на Водохреще. 

Традиційні виховні заходи спрямовувались на масове залучення 

студентства до загально університетської культурно-масової, соціальної та 

волонтерської діяльності. Таким 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 у молодіжному середовищі та 

пропаганди здорового й активного способу життя. Вересневий День здоров’я є 

першим заходом, який відвідують вступники, тому він спрямований на 

знайомство в ігровій формі, студенти об’єднуються в команди, виконують 

різноманітні завдання та просто відпочивають разом, що дає змогу їм легко 

увійти в студентське життя. До участі в заході запрошено студентів з 

інвалідністю з метою їх адаптації в студентському середовищі. Завдяки цьому 

студенти згуртовуються, отримують досвід взаємодопомоги, розуміння 

проблем людей з фізичними вадами. 



Восени 2017 року було проведено сьомий масовий забіг «Мій вибір – 

здоров’я». Учасники забігу (245 осіб) долали визначену дистанцію в 

Гідропарку. До наших студентів приєднались викладачі, а також команди 

інших навчальних закладів міста. 

Після трирічної перерви було відновлено традицію проведення 

Всеукраїнської ради лідерів студентського самоврядування Університету 

«Україна», яка відбулась у квітні 2018 року на оздоровчій базі «Петрівська 

слобода». 

В червні 2018 року пройшов 23-й «День здоров’я». 

Доброю традицією стало проведення фестивалю студентської творчості 

«Університетське літо», який уже 15-й рік поспіль дає змогу обдарованій 

студентській молоді розкрити свої різнобічні таланти, а вже 3-й рік поспіль 

гала-концерт фестивалю стає міським профорієнтаційним заходом, що 

відбувається на центральній літній сцені в центрі столиці. 

Упродовж 2017-2018 навчального року в університеті було організовано 

та проведено низку виховних заходів, що сприяють формуванню активної 

позиції в студентів, розвивають їх організаторські здібності, серед них: День 

знань; посвята першокурсників у студенти; День освітянина; святковий концерт 

до Дня студента; новорічний вогник, вечорниці, випускні вечори. 

Також відбувся боулінг між студентами Університету в ТРЦ «Dream 

town» студенти отримали багато задоволення та залишилися з чудовим 

настроєм. А згодом відбулося і нагородження переможців. 

Після річної перерви був відновлений дебют першокурсника, де студенти 

показували свої таланти та багато іншого. 

Участь студентів-волонтерів у навчанні та вихованні студентів з 

інвалідністю – це систематична робота в базовій структурі та ТВСП, 

спрямована на постійний моніторинг проблем та загальної ситуації навчання та 

виховання таких студентів і забезпечення їх цікавого дозвілля. Волонтерський 

корпус проводить соціальний патронаж (індивідуальна допомога в навчанні; 

пересування до метро та по університету та інше).  



Також цього року відбулися зустрічі з видатними особистостями, серед 

яких – Руслана Якобінчук, І. Моріс, посли Індії та Швеції, представники 

Міністерства юстиції, Школи жестової мови, організації «Право на щастя» та 

інші. 

Дуже важливою залишається проблема працевлаштування студентів. 

Студентський актив, профспілкова організація співпрацюють із багатьма 

громадськими організаціями, де наші студенти проходять курси на вміння 

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

Студенти коледжу брали участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції учнівської та студентської молоді «Україна – козацька держава» та 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання 

та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». 

Національно-патріотичне виховання – це пріоритет у виховній роботі в 

Університеті «Україна». Традиційними є низка заходів, які вже давно 

підтвердили свою ефективність та популярність серед студентського загалу. До 

Дня народження Кобзаря організовано «Тиждень національної творчості», де 

команди-учасники брали участь у станційних іграх на знання українських 

звичаїв, обрядів, знання національної кухні, пісень та літературної спадщини Т.Г. 

Шевченка. 

Друга частина свята традиційно присвячена вшануванню літературної 

спадщини Т.Г. Шевченка, декламування його віршів. У рамках заходу 

відбулось урочисте нагородження переможців конкурсів «Кращий інститут», 

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

президента Університету «Україна». 

З метою національного виховання молоді в університеті організовано такі 

заходи: до Дня Українського Козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці, Свята 

Калити та Андрія Первозванного. В інтерактивній формі молодь вивчала та 

згадувала історію держави та спадщину козацтва. 

На базі університету діє Науково-освітній центр патріотичного виховання 

молоді, головною метою якого є виховання в учнівської і студентської молоді 

патріотизму і національної свідомості та залучення їх до національно-



патріотичних заходів, спрямованих на формування активної громадянської 

позиції та мотивації до здорового способу життя. Серед таких заходів були: ІІ-

га Міжнародна науково-практична конференція з козацько-лицарського 

виховання; ІІ-га Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна – 

козацька держава»; проведено «Уроки мужності», виховна година для студентів 

з бійцями АТО, уроки патріотичного виховання, презентація збірки 

«Митрополит Петро Могила», зустріч із бійцями полку «Азов» до Дня 

Збройних сил, козацько-лицарський вишкіл осередків «Молодої Січі», 

таборування на базі університету «Петрівська слобода», заходи до Дня 

партизанської слави, Дня українського козацтва, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародного 

дня пам’яті Чорнобиля, Дня Героїв Небесної Сотні, вшанування жертв 

Голодомору та 203-ї річниці Тараса Шевченка. Було проведено екскурсію до 

Музею гетьманства та науково-краєзнавчі експедиції за маршрутом м. Київ – с. 

Шамраївка та «Пам’ятки козацької доби». Взята участь у науково-практичній 

конференції «Десантник», грі «Сокіл» та спільних педагогічних радах за 

тематикою козацько-лицарського виховання. Проведено вишкіл на 

Труханівській січі (м. Київ) із козацького характерництва, стрільби з лука, 

кінного вишколу, бойового козацького фехтування. Організовано історичний 

конкурс «Відун», інтелектуальний «Бумеранг», знайомство із традиційною 

козацькою кухнею, культурно-мистецький конкурс «Ватра». 

З метою профілактики негативних явищ у студентському середовищі в 

університеті проводились 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. 

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

Дня закоханих). У жартівливому форматі студентські пари вступали в шлюб у 

стилі «Дісней». Молодь цією акцією прагнула 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 тютюнопаління на ближніх і самих себе, шкідливості алкоголю, 

профілактики захворювань ІПСШ та СНІДу, традиційною є акція «Цигарки на 

льодяники», де кожен міг обміняти цигарки на солодощі, а зібрані цигарки 

передано для бійців зони АТО. 

Волонтерська діяльність активно розвинена в усіх навчально-виховних 

підрозділах Університету «Україна». Аналізуючи звіти та репортажі в 

соціальних мережах, можемо стверджувати, що наші студенти-волонтери є 

одними з лідерів в Україні. Студентський актив організовував благодійні акції, 

опікувався дитячими будинками, лікарнями, брав участь у місцевих 

благодійних акціях. 

Щороку кращі волонтери університету беруть участь у зборі-поході 

дитячих та юнацьких організацій і волонтерських загонів «Козацькими 

шляхами». У цьому році табір Університету «Україна» «Печера рисі» 

нараховував 276 учасників, серед яких студенти та випускники університету і 

скаути об’єднання «СОУС», у зв’язку з чим наш табір був найчисельнішим на 

зборі-поході вже не перший рік. Учасники отримали високу оцінку від 

організаторів заходу за активну участь, дотримання правил поведінки та 

техніки безпеки під час збору-походу. 

Культурно-дозвільнева та туристсько-екскурсійна діяльність 

здійснювалась у кожному навчально-виховному підрозділі. Активно працює 

туристський сектор, організовуються екскурсії в місцеві музеї і далекі 

подорожі. 

Є низка заходів, до яких від дня заснування університету залучаються 

студенти всіх ТВСП та випускники. А саме: 

• сходження на Карпатську вершину г. Говерла; 

• відпочинок на базі «Петрівська слобода»; 

• гірсько-лижний відпочинок та оздоровлення в Закарпатській обл. під 

час зимових канікул. 

Організація та участь у літніх змінах оздоровчих наметових таборах 

«Витоки», «Водограй», «Зелена стежка», «Золоче рейнджерс кемп», куди 



запрошуються волонтери з усіх ТВСП університету (відпочинок, робота 

вожатих та тренінгове навчання за програмою «Рівний рівному» для всіх 

охочих студентів, окремо серія тренінгів для студентів з інвалідністю та 

волонтерів, що з ними працюють). 

Аналізуючи роботу органів студентського самоврядування, відзначимо, 

що сучасні методи і форми роботи з дітьми та молоддю обумовлені 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 студентської молоді до низки 

перетворень, що відбуваються в сучасному суспільстві. 

Уже з 1 вересня студентське самоврядування розпочало активну роботу із 

залучення вступників до Школи лідерів, де кожен охочий мав змогу отримати 

базові знання із написання соціальних проектів, PR та SMM, навчитися 

працювати в команді та розкрити свої лідерські якості. Це є важливою 

складовою адаптації першокурсників у студентському середовищі. 

Традиційними виховними заходами в університеті є: «День обіймів», 

який цього року проводився тричі. Один раз захід набув міського масштабу, 

адже проводився в центрі Києва; «Солодкий ранок», що проводився кожного 

першого понеділка місяця; «Ніч Кіно. Хеловін» та «Ніч кіно. Новорічна», «Ніч 

українського кіно». «Ніч Кіно. Хеловін» цього року зібрала аудиторію більше 

75 осіб, серед яких були студенти і з інших ВНЗ Києва, що дало поштовх до 

спільної співпраці між самоврядуваннями різних університетів; «Цигарки на 

презерватив» – акція проти паління з метою пропаганди здорового способу 

життя та безпечного кохання; «Подаруй» – привітання жінок та дівчат 

солодкими подарунками з нагоди Міжнародного жіночого дня, «BookTimе» – 

популяризація книжок та стимул до інтелектуального розвитку; «Аукціон 

побачень» та «Лапка допомоги» – акції, що проводяться з метою збору коштів 



на благодійність, завдяки якій студактив зміг зібрати кошти на придбання 60 кг 

макаронів у притулок для тварин. «Аукціон побачень» дав змогу придбати 

бісер та інші подарунки для поїздки в дитячий будинок «Любисток». 

Студентське самоврядування відкрите до експериментів та нових заходів, 

таких, як «День анімації»; акції «Серце України», «Індикатор удачі»; «День 

чаю»; Інтернет-конкурс «Селфі-тайм»; «Університетський пікнік». 

Також студенти активно долучалися до міських заходів як волонтери, 

куратори та організатори. Такими заходами були: «Відроди Україну в серці»; 

участь у виготовленні листівок, прикрас та подарунків для бійців у зоні АТО; 

Всеукраїнська акція «Lets do it Ukraine», «Reforms night»; на особисте 

запрошення посла Індії в Україні участь у встановлені рекорду з найбільшої 

кількості учасників йоги на «День йоги»; волонтерство на найбільшому 

музичному фестивалі «Атлас вікенд». 

Студенти висловлювали свою думку на X Генеральній асамблеї 

Української асоціації студентів, на III Всеукраїнському з’їзді органів 

студентського самоврядування вищих навчальних закладів та на «Таврії-фест 

2017», де піднімалися питання щодо актуальних проблем освіти. 

Кількість організацій, із якими співпрацює ОСС Університету «Україна», 

з кожним роком лише збільшується. Наразі це: «Не дай Сніду Шанс»; «U-

Report»; ФБУ; «let's do it»; УАС; Святошинська РДА; КМДА; «Go Bananas»; 

Батьківщина Молода; Туристичний клуб «SQUAD TRIPS» та «Всюдихід»; 

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; «AHF»; 

«В добрі руки»; Національна національний олімпійський комітет; Клуб 

настільних ігор «Ігромаг»; «Рogorodu.com.»; КМЦ. Завдяки ФБУ наші студенти 

мають змогу відвідувати баскетбольні матчі безкоштовно. 

Вагомим напрямом діяльності ОСС є організація і участь у 

профорієнтаційних заходах, зокрема освітянські виставки, поїздки спільно з 

навчально-виховними підрозділами в школи, поширення та рекламування 

іміджевих записів та відео в соціальних мережах, під час проведення ЗНО-2018. 

Студентський актив вітав старшокласників, а по завершенню тестування 

дарував кульки з логотипом університету та вручав рекламні буклети та кульки. 



Результативно було проведено XIХ Раду лідерів студентського 

самоврядування, що цього року зібрала представників 6-ти філій та 17 

учасників, які протягом трьох днів обмінювалися досвідом, набували нових 

організаторських навичок, розробляли спільні студентські проекти. 

Вінницький інститут провів науково-методичний семінар «Абетка 

толерантності» у рамках тижня, присвяченого Міжнародному дню людей з 

інвалідністю. 

Миколаївський інститут брав участь та перемагав у творчих конкурсах 

«Лиманські зорі», «Кращий студент України». З метою пропаганди здорового 

способу життя студенти інституту та коледжу створили соціальні відеоролики, 

які перемогли в грантових конкурсах: міському «Стоп наркотик! Ми – за 

здоров`я!» (сума гранту – 10,000 грн.); Всеукраїнському конкурсі молодіжної 

творчості «Образ миру» (сума гранту – 10,000 грн.). 

Студенти були учасниками прямих ефірів та відео-сюжетів обласного 

телебачення, створили самостійно рекламний відеоролик про навчання в 

ММІРоЛ ВНЗ «Університет «Україна», який розміщено на сайті інституту та 

транслює телеканал ТАК-TV. 

За свою волонтерську діяльність, активну громадську позицію студенти 

інституту були нагородженні почесними подяками Управління з питань молоді 

та туризму Миколаївської облдержадміністрації на ІІ обласному фестивалі 

волонтерів «Добрі серця». 

Васильківський коледж став співорганізатором Міжнародної студентської 

конференції «Домінанти студентського самоврядування: захист прав студентів 

та сприяння якості освіти». 

Карпатський інститут постійно організовував міські благодійні проекти, 

зокрема в дитячому реабілітаційному центрі міста Хуст. 

Самоврядування Хмельницького інституту організовувало інформаційно-

просвітницькі акції «Права людини», приділяло значну увагу патріотичним 

заходам та акціям, зокрема «Тиждень українського кіно». Традиційними є акції 

зі збору допомоги для бійців АТО. 



Мелітопольський інститут приділяв увагу патріотичному вихованню, 

студенти закладу відвідали презентацію збірника «Школа патріотизму», Марш 

миру та Національний музей історії України в Другій світовій війні. Окрім 

цього, студенти були учасниками міжвузівської конференції «Волонтерство – 

рух за життя» та «Дня визволення міста Мелітополь». 

Студенти спеціальності «Фізична реабілітація» Житомирського інституту 

відвідали реабілітаційний центр для поранених воїнів АТО, заснований братами 

Кузьминих. Окрім цього, студактив Житомирської філії був залучений до 

Всеукраїнської акції «Увага! Діти на дорогах!». 

У Вінниці під час Всесвітнього дня здоров'я студенти брали участь у 

фестивалі «Рух заради здоров'я». 

У Білоцерківському інституті та коледжі організували команду КВК 

«Збірна веселих професій», яка виграла кубок мера міста серед команд КВК 

міста та брала участь у Всеукраїнському фестивалі Ліги КВК у м. Скадовську. 

24-25 травня ОСС базової структури провели дебати та вибори 

президента Студентського самоврядування, на яких перемогу одержав студент 

Інституту права та суспільних відносин Андрій Руденко. 

Окремо відзначимо продуктивну роботу органів студентського 

самоврядування Вінницького інституту соціальних технологій, Полтавського 

інституту економіки і права та Карпатського інституту підприємництва, 

студактив яких очолює міські студентські ради, а голови ОСС є студентськими 

мерами відповідних міст. 

Розпочато роботу над створенням та організацією Всеукраїнського 

молодіжного руху студентів ВНЗ недержавної форми власності для захисту 

своїх прав та вирішення актуальних проблем студентської молоді на 

державному рівні. 

Досвід, отриманий у студентському самоврядуванні, допомагає молоді 

стати активними членами спільноти, цінним ресурсом громадянської дії, чия 

енергія, ідеї, воля і прагнення набирають позитивної спрямованості та успішно 

використовуються під час вирішення важливих проблем навчального закладу, 

громади, суспільства. 



Спортивна робота в університеті велася за трьома напрямками: серед 

студентів, студентів з інвалідністю та викладачів і співробітників, а заходи 

проводилися на шести рівнях: університетські, загальноуніверситетські за 

участю філій, районі, міські, всеукраїнські та міжнародні. За звітній період було 

проведено такі заходи: VII Відкриті масові змагання з легкої атлетики «Мій 

вибір – здоров’я» у Гідропарку. У змаганнях взяли участь понад 245 студентів 

та викладачів університету. Також були запрошені гості з Києво-Могилянської 

академії; фінальні змагання XV Спартакіади Університету «Україна» серед 

студентів за участю студентів ТВСП. Змагання проходили з таких видів спорту, 

як футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика, настільний теніс, армспорт, 

шашки та шахи. 

Студенти університету брали активну участь у різних спортивних 

заходах: Дні фізичної культури та спорту, Пробіг під каштанами, Олімпійський 

день, Київський напівмарафон. 

Наші викладачі особистим прикладом доводять важливість фізичного 

розвитку та надихають студентів своїми досягненнями. У цьому році старший 

викладач кафедри здоров’я людини та фізичного виховання Шведова Галина 

Олександрівна представляла Україну на олімпійських іграх для ветеранів World 

Masters Games в Окленді, Нова Зеландія, де проходили змагання із 28 видів 

спорту та було заявлено більше 33 тисяч учасників, із яких лише 3 з України. 

Таким чином, організація комплексної виховної роботи в Університеті 

«Україна» упродовж 2017-2018 н.р. мала організований і продуктивний 

характер. За звітній період проведено більше 200 заходів та акцій, що сприяли 

розвитку особистісних компетенцій студентів культурно-масового, соціального, 

наукового, волонтерського, туристично-екскурсійного, громадянського, 

національно-патріотичного та спортивного напрямів. 

Перспективними завданнями для зростання якості та ефекту виховної 

роботи є: 

• залучення студентства університету до вирішення соціальних 

викликів сьогодення, зокрема дотримання прав студентів ВНЗ недержавної 

форми власності; 



• організація та проведення загальноуніверситетських виховних 

заходів зі стовідсотковим залученням представників ТВСП; 

• формування в студентства соціально активного ставлення до 

навчально-наукової, спортивної та дозвільневої діяльності; 

• охоплення виховними заходами та залучення до них більшої 

кількості студентів через підвищення рівня поінформованості студентів про 

них, шляхом створення системи СМС-інформування, створення он-лайн плану 

заходів на рік спільно з ТВСП на платформі Google календар, випуску 

щомісячного інформаційного дайджесту для старост академічних груп. 

Перед колективами Центру художньої творчості були поставлені 

завдання: 

- підвищення духовного та культурного рівня студентської молоді 

шляхом координування та активізації культурно-виховної роботи в навчально-

виховних підрозділах Університету; 

- створення та розвиток творчих колективів художньої самодіяльності; 

- формування всебічно розвинутого фахівця шляхом розкриття творчих 

здібностей особистості; 

- виявлення та підтримання талановитої молоді Університету, залучення 

її у колективи художньої творчості з наданням їм можливості реалізувати свій 

творчий потенціал; 

- залучення студентів до кращих світових та вітчизняних художніх творів 

мистецтва. 

З метою виконання цих завдань був складений план культурно-виховної 

роботи Центру художньої творчості на 2017-2018 навчальний рік, який 

виконано в повному обсязі. 

В Центрі художньої творчості працюють колективи: 

- Народний аматорський колектив Театр-студія «Данко», художній 

керівник, режисер колективу Лелюх А.М.; 

- вокальний ансамбль естрадної пісні «Веремія», керівник Гаврилюк Н.В.; 



- танцювальний гурт естрадного танцю «A.N.G.E.L.» – керівник Борісов 

Б. В. Підготовка ведучих, читців, солістів естрадного співу, музикантів – 

керівник Гаврилюк Н.В. 

- вокальний ансамбль співробітників «Живиця» керівник Кисляк Т. 

А. 

Протягом навчального року в колективах художньої самодіяльності 

Центру займалося 63 студента з усіх навчально-виховних підрозділів 

університету. 

Участь у заходах колективів художньої творчості  протягом 2017-2018 

навчального року. 

2017 рік 

-01.09.2017р. – Проведення загальноуніверситетського заходу урочиста 

церемонія «Посвята в студенти – 2017». Університет «Україна», вул. Львівська, 

23, Площа знань. 

-05.10.2017р. – Участь колективів Центру в святковому концерті до Дня 

працівників освіти. Університет «Україна», вул. Львівська, 23 (аудиторія 3Л3). 

-12.10.2017р. – Проведення святкового концерту з нагоди Дня захисника 

України «Ти син своєї України», свята Покрови Пресвятої Богородиці для 

поранених воїнів АТО в Київському міському клінічному госпіталі ветеранів 

Великої Вітчизняної війни (Пуща – Водиця, вул. Червонофлотська, 26) 

Центром художньої творчості, кафедрою української мови, літератури та 

східних мов за підтримки волонтерської групи допомоги «Ніколи не пізно. Не 

будь байдужим» (Київська область, м.Пуща-Водиця, вул. Краснофлотська, 26). 

- 29.10.2017 р. – Участь Народного колективу театру-студії «Данко» з 

тіньовою виставою «Шалені равлики..» у ХVІІ Всеукраїнському фестивалі 

аматорських театрів та цирку «Театральний форум-2017» (Київська область, м. 

Ірпінь, Будинок культури, вул. Соборна, 183). 

Нагороди: Диплом І-го ступеня в номінації «Студентські аматорські 

колективи», «Подяка» режисеру театру-студії «Данко» Лелюху А. М., «Подяка» 

директору Центру художньої творчості Гаврилюк Н. В., «Приз глядацьких 

симпатій». 



- 24.11.2017 р. – Участь колективів художньої самодіяльності та 

підготовці учасників з навчально-виховних підрозділів університету в ХV 

Фестивалі студентської творчості «Сяйво надій». 

Нагороди: Диплом переможця вокального ансамблю естрадної пісні 

«Веремія», Дипломи переможців у номінаціях: «пісенна», «гумор та сатира». 

- 28.12.2017р. – Проведення корпоративного «Новорічного вогника – 

2018» за участю вокального ансамблю народної пісні «Живиця» та солістки 

танцювального гурту «A.N.G.E.L.».  

Університет «Україна», вул. Львівська, 23, хол З-го корпусу. 

2018 РІК 

- 14.02. 2018 р. – Участь колективів художньої самодіяльності Центру  в 

просвітницькій та творчій зустрічі «Любов до світу та милосердя» 

(психосоціальна підтримка) 120 людям пенсійного віку, переселенців похилого 

віку.  

Організатори: Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація, 

Управління праці та соціального захисту населення, Громадська організація 

«Благодійний фонд «Любов до світу», Університет «Україна», Святошинська 

районна організація Товариства Червоного Хреста України (Університет 

«Україна», вул. Львівська, 23 ауд. ЗЛ3). 

- 03.05.2018 р. – Виступ солістки танцювального ансамблю «A.N.G.E.L.» 

Алексейчук Лілії на зустрічі з Послом Палестини та делегацією палестинських 

матерів (Площа знань, вул. Львівська, 23). 

- 23.04.2018 р. – Участь танцювального  колективу «A.N.G.E.L.»  у 

Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв  «GRANFEST». 

Нагороди: Диплом І-го ступеня (народна хореографія), Диплом ІІ-ступеня 

(естрадна хореографія). 

- 29. 03. 2018 р. – Участь Народного колективу театру-студії «Данко» у 

Київському міському огляді-конкурсі аматорських театрів народної творчості з 

тіньовою виставою «Купідон сторі». 

- 28.04.2018 р. – Урочисте вручення нагород колективу, яке відбулося в 

Міжнародному центрі культури і мистецтв Федерації профспілок України. 



Нагороди: Диплом І-го ступеню, «Подяка» режисеру Лелюху А. М., 

«Подяка» директору Центру художньої творчості Гаврилюк Н. В., «Диплом» 

акторам театру-студії «Данко». 

- 14.05.2018 р. – Участь вокального ансамблю співробітників «Живиця» у 

заході до Дня пам’яті та примирення (Університет «Україна», Площа знань, 

вул. Львівська, 23). 

- 19.05.2018 р. – Проведення ХV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

студентської творчості «Університетське літо-2018» та участь у фестивалі 

колективів художньої самодіяльності університету «Україна» (м. Київ, 

Центральний парк культури та мистецтв (Маріїнський парк, літня сцена 

«мушля»), вул. М. Грушевського, 5. 

- 26.05.2018 р. – Участь Народного колективу театру-студії «Данко» у 

ХІІІ Київському міському фестивалі-конкурсі «Київська театральна весна» з 

тіньовою виставою «Мавка» за мотивами п’єси Лесі Українки (м. Київ, Центр 

художньої та технічної творчості «Печерськ», вул. Московська, 3). 

Нагороди: Диплом Гран-прі «Краща вистава», Диплом Гран-прі «Кращий 

режисер», Диплом «Краща жіноча роль», Диплом «Краще втілення чоловічої 

ролі». 

- 28.06.2018 р. – Участь вокального ансамблю співробітників «Живиця» у 

Фестивалі «Козацька слава» та з нагоди відзначення Дня Конституції України 

(Будинок культури с. Білогородка, Києво-Святошинського району, Київська 

область). 

Нагороди: Диплом учасника. 

Упродовж 2017-2018 навчального року було проведено 26 показів  

тіньових вистав за вибором художнього керівника, режисера Театру-студії 

«Данко» Лелюха А. М.: 

•  «Шепіт підсвідомості-сни»;   

• «Небесна Геометрія»; 

•  пластична вистава «Симфонія_7912»; 

•  «Роксолана»; 

• «Жанна Д’Арк»; 



• «Шалені равлики»; 

• «Купідон сторі»; 

• «Ромео і Джульєтта»; 

• «Мавка» за мотивами п’єси Лесі Українки. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Розвиток науки є одним із основних джерел отримання ґрунтовних знань, 

впровадження інновацій, визначальним фактором прогресу суспільства, 

підвищення добробуту його членів, їхнього духовного та інтелектуального 

розвитку, що відповідає головним завданням закладу вищої освіти, визначеним 

Законом України «Про вищу освіту». Розуміння значущості вказаних процесів 

зумовлює необхідність активного розвитку наукової діяльності в Університеті 

«Україна». 

Тематика наукових досліджень навчально-виховних підрозділів 

університету відповідає «Пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки на 

період до 2020 року», «Державній стратегії регіонального розвитку на період до 

2020 року» та ін. У 2017-2018 навчальному році науково-дослідна робота в 

університеті проводилась відповідно до плану організації наукової діяльності. 

Упродовж звітного періоду наукові дослідження в навчально-виховних 

підрозділах університету проводились відповідно до тематичного плану 

наукових досліджень на 2018-2020 рр. 

Провідною науковою тематикою університету, як абсолютно унікального 

закладу вищої освіти інклюзивного типу, залишається розробка та 

впровадження в навчально-виховний процес науково-педагогічних технологій 

інклюзивного навчання студентів з інвалідністю, сучасних технологій 

реабілітації людей з інвалідністю, їхньої соціалізації та соціально-правового 

захисту. Зазначеною проблематикою опікується Президент Університету д.т.н., 

професор Таланчук П.М. та активно досліджують науковці Інституту 

соціальних технологій (м. Київ), Інституту права та суспільних відносин (м. 

Київ), Інженерно-технологічного інституту (м. Київ), Вінницького, 



Житомирського, Луцького, Миколаївського, Мелітопольського, Полтавського, 

Рівненського та Хмельницького інститутів. 

Виходячи з показників підготовки науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації, а також роботи в закладі науковців, можна говорити про 

становлення в Університеті «Україна» наукових шкіл, що є позитивним 

показником наукового іміджу університету і якості підготовки фахівців. З року 

в рік розвиваються і нарощують свій потенціал наукові школи, які очолюють 

відомі вчені, доктори наук, професори. Всього в університеті протягом 2017-

2018 н.р. функціонувало 30 наукових шкіл, з них 5 – у базовій структурі: 

Інститут права та суспільних відносин, Інженерно-технологічний інститут, 

Інститут філології і масових комунікацій, Інститут комп’ютерних технологій та 

Інститут соціальних технологій. 

Серед ТВСП лідируючі позиції в цьому напрямі займає Миколаївський 

міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» в 

кількісті 6 наукових шкіл. Науковими напрямами підрозділу є:  

- облік і аудит; 

- економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил та 

регіональна економіка; 

- здоров’язберігаючі технології та їх роль у відновленні здоров’я людини; 

- адміністративно-правове регулювання наукової діяльності в Україні; 

- впровадження новітніх інформаційних технологій у всі сфери діяльності 

людини; 

- психолого-педагогічний напрям. 

Друге місце посідає Луцький інститут розвитку людини Університету 

«Україна» – 4 наукових школи. Тематика наукових досліджень підрозділу 

наступна: 

- фізіологія людини і тварин; 

- теоретико-методичні засади соціально-економічного розвитку суб’єктів 

господарювання на ринку України; 

- туристично-рекреаційні ресурси; 

- документно-інформаційні комунікації. 



Третє місце займає Полтавський інститут економіки і права – 3 наукових 

школи. Наукові напрями шкіл: 

- методологічні та організаційно-методичні основи раціональної 

підготовки спортсменів у спорті інвалідів; 

- управління та адміністрування; 

- сучасні проблеми перекладознавства. 

Також варто зазначити, що наукові школи сформовані в наступних 

підрозділах (у кількість 2-х за різними напрямами):  

Карпатський інститут підприємництва (соціологія, облік і аудит); 

Рівненський інститут Університету «Україна» (вікова та педагогічна 

психологія; школа волонтерів); 

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» 

(розробка системи соціально-педагогічної роботи з молоддю в освітньому 

просторі: ЗОШ – ЗВО інклюзивної орієнтації; розробка системи соціально-

психологічної діяльності психолога в соціономічній сфері). 

Одна наукова школа діє в наступних підрозділах:  

Білоцерківський інститут економіки та управління Університету 

«Україна» (актуальні проблеми сучасних документних комунікацій).  

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

(інклюзивна освіта); 

Дубенська філія Університету «Україна» (економічний напрям);  

Житомирський економіко-гуманітарний інститут (соціологія);  

Кіровоградський інститут розвитку людини (адміністративне право). 

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій (охорона та 

використання ресурсів тварин) 

Отже, за тематикою наукових досліджень базова структура та навчально-

виховні підрозділи упродовж 2017-2018 н.р. охоплюють різні напрями 

діяльності. 

Розглянемо детально завершені науково-дослідні та технічні розробки 

підрозділів, що можуть бути запропоновані для впровадження: 



Карпатський інститут підприємництва – НДР  «Інтерактивна соціальна 

газета «Щасливий день». Результати розробки можуть бути впроваджені у 

написанні методичних розробок, дипломних проектів, дисертаційних 

досліджень і використовуватись у всіх навчальних закладах регіону. 

Кіровоградський інститут розвитку людини – НДР «Організаційно-

економічні засади формування стратегії розвитку підприємств на сучасному 

етапі». Під час наукового дослідження розроблено організацію розрахунків 

фінансування діяльності закордонних підрозділів суб’єктів господарювання, що 

може бути застосована на машинобудівних підприємствах. Другою НДР є 

«Інклюзивна освіта та шляхи її реалізації в середніх та вищих навчальних 

закладах». Результат становлять навчально-методичні рекомендації щодо 

методики роботи з дітьми із фізичними обмеженнями в середніх навчальних 

закладах та закладах вищої освіти. У методичній розробці висвітлено також 

методологію реабілітації таких осіб. Наступною розробкою є «Адаптація 

майбутніх менеджерів до професійної діяльності в торгових організаціях». 

Результатом дослідження є навчально-методичні рекомендації з проходження 

майбутніми менеджерами виробничої практики в торгових організаціях. Сфера 

застосування НДР – підприємства оптової та роздрібної торгівлі. 

Миколаївський інститут надав інформацію стосовно НДР у вигляді 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, доктора 

економічних наук, кандидата педагогічних наук, кандидата юридичних наук. 

Всі ці розробки можуть бути використані в освітньому процесі. 

Рівненський інститут Університету «Україна» представив НДР у вигляді 

монографії «Управлінська діяльність керівників аграрних підприємств 

(гендерний аспект)». Було запропоновано методологічні підходи щодо 

оптимізації керівної діяльності жінок з урахуванням їх біологічних та 

поведінкових потреб, що систематизувало гендерні відносини в управлінській 

діяльності сільськогосподарських підприємств та може бути використано в 

галузі менеджменту. 

Хмельницький інститут соціальних технологій надав інформацію 

стосовно двох НДР: НДР «Зміст і технології педагогічної, соціально-



психологічної, реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми з 

особливими потребами». Результатами, що можуть бути впроваджені, є 

технології педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та 

інформаційної діяльності з людьми з особливими потребами. 

НДР «Соціально-психологічна діяльність психолога в соціономічній 

сфері». Результатами, що можуть бути впроваджені, є модель психологічної 

роботи з різними категоріями клієнтів у соціономічній сфері: дипломні роботи 

магістрів, монографія, статті, тези доповідей. 

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій протягом 

2017-2018 н.р. працював над НДР, метою якої є обґрунтування можливостей 

напіввільного утримання та розведення звірів і птахів, у тому числі рідкісних та 

зникаючих. На сьогодні ця розробка готова до впровадження. 

Всі перераховані наукові досягнення слід розвивати і надати їм вільний 

доступ у наукові простори інших країн. 

Дбаючи про оновлення та підготовку науково-педагогічних і наукових 

кадрів, Університет «Україна» приділяє значну увагу роботі аспірантури та 

докторантури.  

Загальна кількість штатних працівників всіх підрозділів базової 

структури та ТВСП, які підвищують наукову кваліфікацію, складає 97 осіб. Так, 

серед аспірантів – 29 працівників;  серед здобувачів – 39; серед докторантів – 

29.  

З них у цьому навчальному році захистились 11 науковців: 

аспірантів – 5 (базова структура; Вінницький соціально-економічний 

інститут; Івано-Франківська філія); 

здобувачів – 4 (Вінницький соціально-економічний інститут; Луцький 

інститут розвитку людини; Миколаївський інститут); 

докторантів – 2 (Миколаївський інститут). 

Не розвивається в цьому напрямі Новокаховський гуманітарний інститут 

та дещо відстає Дніпровська філія Університету «Україна», Білоцерківський 

інститут економіки та управління та Житомирський економіко-гуманітарний 

інститут Університету «Україна». 



Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів Університету 

«Україна» здійснюється як у самому Університеті «Україна», так і в провідних 

науково-дослідних установах країни. 

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється 

у власній аспірантурі за 8-ма науковими спеціальностями (згідно з переліком 

2011 р.), на яких навчається 57 аспірантів, та за 5-ма науковими 

спеціальностями (згідно з переліком 2016 р.), на яких навчається 47 аспірантів. 

Разом в аспірантурі університету навчається 104 аспіранти, з них із відривом 

від виробництва − 73 особи, без відриву – 31 особа. 

Підготовка аспірантів здійснюється за наступними науковими 

спеціальностями: 08.00.03 – Економіка та управління національним 

господарством – 8 осіб; 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) – 3 особи; 12.00.01 – Теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень – 5 осіб; 12.00.07 – Адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право – 13 осіб; 19.00.07 –

Педагогічна та вікова психологія – 2  особи; 24.00.03 – Фізична реабілітація – 3 

особи; 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти – 20 осіб;  23.00.04 – 

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку – 3 особи  

(згідно з переліком 2011 р.).  

  У жовтні 2016 р. отримано ліцензії на розширення провадження 

освітньої діяльності на 3 освітньо-науковому рівні вищої освіти з підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за наступними 

спеціальностями: 08 «Право» –  18 осіб, 123  «Комп’ютерна інженерія» – 15 

осіб, 051 «Економіка» – 9 осіб, 053 «Психологія» – 4 особи,  017 «Фізична 

культура і спорт» – 1 особа.  

В аспірантурах інших ЗВО навчаються 22 аспіранти та 21 здобувач 

наукового ступеня кандидата наук. 

Станом на 07.08.2018 року в аспірантурі університету навчається 104 

аспіранти, а саме: 

 № 

з/п 

Шифр і назва спеціальності  

(за переліком 2016 р.) 
К-сть осіб 



 очна заочна 

081 Право 11 7 

123 Комп`ютерна інженерія 9 6 

051 Економіка 8 1 

053 Психологія 4 - 

017 Фізична культура і спорт 1 - 

                                                 33 14 

                                                          Всього: 47 

 

№ 

з/п 

Шифр і назва спеціальності 

(за переліком 2011 р.) 

К-сть осіб 

З 

відривом 

від вир-

ва 

Без 

відриву 

від вир-ва

08.00.04 – Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної 
діяльності)  

3 - 

08.00.03-економіка та управління національним 

господарством 
8  

12.00.01-Теорія та історія держави і права; історія 

політичних та правових учень 
3 2 

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

5 8 

19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія  1 2 

23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних 

систем та глобального розвитку 
2 1 

24.00.03 – Фізична реабілітація 1 1 

05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти 17 3 

 40 17 

                                                    Всього: 57 

Разом аспірантів: 104 

 

До випускових кафедр університету для підготовки кандидатських 

дисертацій прикріплено 15 здобувачів, а саме: 

 № 

з/п 

Кафедра, шифр і назва спеціальності К-сть осіб 

Кафедра  фінансів та банківської справи: 

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

4 

Кафедра конституційного права та теоретико-правових 

дисциплін: 

12.00.01-Теорія та історія держави і права; історія 

політичних та правових учень 

3 

Кафедра цивільного, господарського, адміністративного 3 



права та правоохоронної діяльності: 
12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право  

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

1 

Науково-дослідна кафедра суспільно-політичних 

дисциплін, глобалістики та соціальних комунікацій: 

23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку 

3 

Кафедра психології: 
19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія 

1 

Всього: 15 

 

Для кожного з аспірантів в університеті створені необхідні умови для 

ефективної підготовки та якісного написання дисертації, а саме:  

• користування навчальною, науковою, виробничою, інформаційною 

базами університету; 

•  отримання всіх видів відкритої наукової інформації та наукового 

консультування. 

•  участь у науковій діяльності кафедр, до яких вони прикріплені. 

Дисертаційними роботами аспірантів керують 18 наукових керівників, з 

них – 8 мають науковий ступінь доктора наук.  

У 2017-2018 н.р.  аспірантами університету було захищено 3 кандидатські 

дисертації, з них 2 за спеціальністю 12.00.07 – «Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право»; 1 за спеціальністю 19.00.07 – 

«Педагогічна та вікова психологія». 

Упродовж 2017 року в Університеті «Україна» функціонувала 

Спеціалізована вчена рада Д 26.139.01 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – «Теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень»; 12.00.07 –

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 

За звітний період відбулося 11 захистів дисертацій, з них за 

спеціальністю  12.00.07 – захищено 2 докторські та 9 кандидатських дисертацій. 

Термін повноваження ради завершився 29 вересня 2017 р.  



Результати наукових досліджень співробітників Університету «Україна» 

опубліковані в численних провідних фахових виданнях в Україні та за 

кордоном, обговорювалися на представницьких міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференціях, семінарах, круглих столах тощо. Загалом працівниками 

університету за 2017-2018 н.р. опубліковано: 

- 50 монографій; 

- 18 підручників; 

- 95 посібники. 

Найвищий показник з цього напрямку мають підрозділи базової 

структури м. Києва. Найбільш ваговий внесок за кількістю друкованих праць 

серед ТВСП здійснили Білоцерківський інститут економіки та управління; 

Луцький інститут; Миколаївський інститут та Полтавський інститут економіки 

і права. 

Стосовно опублікування статей у наукових фахових виданнях, варто 

зазначити, що всього було опубліковано базовою структурою 148 та 246 статей 

співробітниками ТВСП у фахових виданнях із загальної кількості 726, а це 54% 

до загальної кількості статей. 

Найбільша кількість наукових публікацій у фахових виданнях у 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини – 51 стаття. 

Друге місце займає Хмельницький інститут соціальних технологій – 48 статей. 

Третє місце посідають Вінницький соціально-економічний інститут – 28 статей 

та Луцький інститут – 26 статей. 

Значно менше фахових публікацій спостерігаємо в інших ТВСП та 

взагалі відсутні показники в цьому напрямі, згідно з наданими даними, має 

Кіровоградський інститут. 

Щодо наукометричної бази даних SciVerse Scopus, згідно з наданою 

інформацією, лідируючі позиції має Мелітопольський інститут – 13 публікацій, 

базова структура – 10 публікацій, Миколаївський міжрегіональний інститут 

розвитку людини – 7 публікацій, 6 публікацій має Рівненський інститут, по 5 

публікацій у Луцькому та Хмельницькому інститутах, Вінницький інститут має 

4 публікації. Також зарекомендували себе в цьому напрямі Дубенська філія та 



Полтавський інститут, які випустили по 3 наукові публікації. Також 

розвиваються в цьому напрямі Білоцерківський інститут економіки та 

управління, Житомирський економіко-гуманітарний інститут та Івано-

Франківська філія. 

Отже, результати досліджень з найбільшим впливом на світову науку та 

суспільство були опубліковані в журналах, що включені до міжнародних 

наукометричних баз. Наявність публікацій у таких журналах створює ряд 

переваг для кар'єри вченого: публікації в міжнародному виданні необхідні для 

захисту кандидатської або докторської дисертації: 

Стосовно публікації в зарубіжних виданнях слід зазначати, що загалом 

всіма підрозділами базової структури та ТВСП було опубліковано: 

монографій та посібників – 23; 

статей – 112, з них у провідних виданнях – 37; 

тез доповідей – 112. 

За більшістю цих показників лідирує базова структура та Вінницький 

соціально-економічний інститут, у доробку яких майже половина усіх 

показників.  

Також у цьому напрямі значну перевагу має Миколаївськийо, 

Полтавський та Луцький інститути. 

Всі інші ТВСП також працюють у цьому напрямі, проте останні сходинки 

цього рейтингу займають Дубенська філія, Житомирський економіко-

гуманітарний інститут та Кіровоградський інститут. 

Більшість підрозділів подає в звіті, як власні наукові видання, збірники 

матеріалів конференції. Проте в рейтингу враховуються тільки видання, які 

зареєстровані в Міністерстві юстиції і мають свій реєстраційний номер та 

відповідне свідоцтво. Таким чином у ТВСП функціонує лише 2 видання: 

Вінницький інститут – «Подільський науковий вісник» (свідоцтво КВ №22469-

12369Р від 26.12.2016 року) та Хмельницький інститут – Збірник наукових 

праць ХІСТ Університету «Україна» (свідоцтво №15618-4090 Р від 28.08.2009). 

Також продовжили свою роботу 2 фахові видання в базовій структурі. 



Загалом 10 співробітники залучені до роботи в фахових наукових 

виданнях України, з них 6 є представниками базової структури, 3 є 

представниками Хмельницького інституту, які працюють над власним 

науковим виданням та 1 представник Мелітопольського інституту, який є 

членом редакційної колегії інших фахових видань України. 

Вчені усіх навчально-виховних підрозділів університету здійснюють 

суттєвий внесок у розвиток вітчизняної науки. В Університеті «Україна» 

систематично проводяться міжнародні наукові конференції, семінари, круглі 

столи з проблем інклюзивної освіти, економічних та правових відносин, 

міжнародної інформації тощо. 

Власними силами університету в звітному періоді організовано 

44 наукові конференції різних рівнів. За кількістю проведених наукових заходів 

лідирує Миколаївський інститут (13) та базова структура університету (12), 

Луцький та Хмельницький інститути провели 7 наукових заходів кожен, а 

Вінницьким, Новокаховським та Полтавським інститутом проведено по 6 

заходів. 

Треба зазначити, що всі підрозділи, які надали інформацію про науково-

дослідну роботу, брали активну участь в організації та проведенні наукових 

конференцій. Проте найменшу кількість наукових заходів організовано в 

Житомирському інституті, Дніпровській та Дубенській філіях (по одному).  

Щодо винахідницької діяльності, кількості поданих та отриманих 

документів на право інтелектуальної власності, то згідно з наданими даними, 

цей напрям діяльності представляє тільки базова структура, Івано-Франківська 

філія та Мелітопольський інститут. В арсеналі цих підрозділів 14 отриманих 

документів на право інтелектуальної власності. 

В університеті проводиться програма зі збільшення частки наукових 

проектів і досліджень, які фінансуються грантами. Вчені університету, 

аспіранти та студенти мають можливість брати участь у різних грантових і 

стипендіальних програмах з метою фінансування своїх досліджень і навчання. 

Розглянемо кількість позитивно реалізованих грантових проектів, до 

виконання яких долучається Університет «Україна». Основний напрямок 



фінансування – супровід інклюзивної освіти, інформування громадськості та 

зміна ставлення пересічних громадян до проблем інклюзії. 

Загальна кількість поданих на розгляд проектів за всіма підрозділами 

складає 40 проекти, 20 з них отримали позитивне рішення. 

Протягом навчального року найбільша кількість реалізованих грантових 

проектів спостерігається у Вінницькому соціально-економічному інституті – 

8 проектів із 13, поданих до розгляду. Це складає 50% від загальної кількості 

позитивно отриманих рішень всіх підрозділів ТВСП. 

Також отримали позитивні рішення Білоцерківський інститут економіки 

та управління і Новокаховський гуманітарний інститут. 

Брали участь та було подано запити на отримання фінансування наукових 

розробок від Луцького, Мелітопольського та Хмельницького інститутів. 

Інші підрозділи на даний час не брали участь у цьому напрямі діяльності. 

За кількістю установ НАН України та галузевих академій, ЗВО, із якими 

укладено договори про співробітництво підрозділів, перше місце посідає 

Луцький інститут, у доробку якого 18 укладених договорів із 57. 

Базовою структурою укладено 12 договорів, Вінницьким соціально-

економічним інститутом – 9 договорів; Карпатський інститут підприємництва 

та Хмельницький інститут уклали по 4 договори; Миколаївський інститут – 3; 

Дубенська філія, Мелітопольський та Полтавський інститути – 2; 

Білоцерківський інститут економіки та управління – 1. 

Інші підрозділи ТВСП у цьому навчальному році не брали участь у цьому 

напрямі діяльності. 

Основною метою роботи Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених (далі – НТСАДіМВ) та СННВП нашого 

навчального закладу є об’єднання найбільш талановитих, здібних студентів, які 

не обмежуються в процесі отримання професійної освіти об’ємом програмного 

матеріалу, що сприяє розвитку їх творчих здібностей. 

Загалом у всіх підрозділах університету функціонує 8 НТСАДіМВ, в яких 

задіяно близько 600 студентів; 30 СННВП з загальною кількістю студентів 



близько 500; 39 наукових гуртків з кількістю студентів 636 осіб; 11 проблемних 

груп, до яких долучились близько 200 студентів. 

Деякі НТСАДіМВ розпочали свою роботу нещодавно, тому кількість 

залучених студентів буде зростати найближчим часом. 

Відповідно до наданої інформації розглянемо загальну кількість наукових 

публікацій студентів університету, виданих у межах України за навчальний рік. 

За загальною кількістю наукових публікацій на високому рівні 

знаходяться навчальні підрозділи базової структури, Миколаївський 

міжрегіональний інститут розвитку людини і Полтавський інститут. Друге 

місце займають Вінницький соціально-економічний інститут та Хмельницький 

інститут соціальних технологій. Третє місце посідають Білоцерківський 

інститут економіки та управління, Луцький інститут.  

За кількістю статей студентів, виданих у межах України за навчальний 

рік,  лідирує Миколаївський інститут, Полтавський інститут економіки і права, 

а також Вінницький соціально-економічний інститут. Інші – Білоцерківський 

інститут економіки та управління, Луцький інститут, Хмельницький інститут 

соціальних технологій мають значно менші показники публікацій статей. А 

Карпатський інститут підприємництва займає останню сходинку в цьому 

рейтингу.  

Найбільшу кількість опублікованих тез доповідей мають студенти базової  

структури (709), Миколаївського (296) та Полтавського інститутів (283). Майже 

на однаковому рівні знаходяться показники таких підрозділів – Вінницького 

(127), Білоцерківського (124), Луцького (118) та Хмельницького інститутів 

(102).  Інші підрозділи ТВСП мають значно нижчі показники в цьому напрямі. 

А останню сходинку в цьому рейтингу займає Дніпровська філія (3).  

Окремо розглянемо підрозділи, які зазначили публікації фахових статей 

студентів. Лідером з публікацій фахових статей є Хмельницький інститут 

соціальних технологій – 15 статей. У своєму доробку мають публікації фахових 

статей студентів Миколаївський інститут – 5 статей; базова структура – 3 

статті, Вінницький соціально-економічний інститут, Івано-Франківська філія та 

Луцький інститут – по 1 статті відповідно. 



Показники інших ТВСП значно нижчі і це свідчить про те, що наукова 

діяльність студентів у цьому напрямку знаходиться ще в стадії формування і 

активується на наступних періодах функціонування підрозділів. 

Важливе значення для активізації наукової діяльності студентів має 

залучення їх до різноманітних конкурсів наукових робіт. 

В університеті традиційно проводиться Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей та 3 конкурси 

загальноуніверситетського рівня, зокрема два конкурси в рамках щорічної 

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання 

та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» та один у рамках 

Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: 

освіта, наука, духовність», присвячений Дню науки в Україні.  

Вже традиційною стала активна участь у цих конкурсах студентів 

Білоцерківського, Вінницького, Житомирського, Карпатського, Луцького, 

Мелітопольського, Миколаївського, Полтавського, Рівненського, 

Хмельницького інститутів, Івано-Франківської філії, Інституту економіки та 

менеджменту (м. Київ), Інституту права та суспільних відносин (м. Київ), 

Інженерно-технологічного інституту (м. Київ), Інституту комп’ютерних 

технологій (м. Київ), Інституту соціальних технологій (м. Київ); Інституту 

філології та масових комунікацій (м. Київ). 

У звітному навчальному році для участі в ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей було 

направлено 22 кращі наукові роботи студентів за 12 спеціальностями. 

Галузевими конкурсними комісіями були запрошені для участі в підсумкових 

наукових конференціях такі студенти Університету «Україна»: 

1. За спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія»: Пюрко В. Є., студент 

Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій отримав диплом 

III ступеня (науковий керівник Христова Т.Є., д.б.н., професор). 

2. За спеціальністю «Загальна та соціальна психологія»: Довга А.В., 

студентка Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 



отримала диплом III ступеня  (науковий керівник Базика Є.Л., к.психол.н., 

доцент). 

3. За спеціальністю «Екологія»: Ховатов В.П., Шуліка Ж.О., студенти 

Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій отримали  диплом 

учасника  (науковий керівник Сурядна Н.М.). 

4. За спеціальністю «Економіка природокористування»: Кузьменко В.Д., 

студент Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій отримав  

диплом учасника  (науковий керівник Сурядна Н.М.). 

5. За спеціальністю «Банківська справа»: Баранова Ю. В., студентка 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини отримала 

сертифікат учасника  (науковий керівник Домбровська Л.В., к.е.н., доцент). 

6. Грамоти за участь у II турі Конкурсу отримали студенти Луцького 

інституту розвитку людини Купріда О. В. (спеціальність «Право»), Юрків М. 

М. (спеціальність «Туризм»), Демчик Р. В. (спеціальність «Фізична культура і 

спорт»).  

Відповідно до наказу МОН України щодо проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

Університет «Україна» було визначено базовим ВНЗ за напрямом «Актуальні 

проблеми інклюзивної освіти» на період 2018-2020 років. Цьогорічна 

підсумкова науково-практична конференція відбулася 27 березня. У ній взяли 

участь 14 студентів-учасників Конкурсу, які представляли 11 провідних ЗВО 

України.  Диплом III ступеня отримала Осипенко А. О., студентка магістратури 

спеціальності «Соціальна робота» Інституту соціальних технологій (м. Київ), 

заохочувальний диплом отримала Боднарчук В. В., студентка спеціальності 

«Соціальна робота» Хмельницького інституту соціальних технологій .  

Студенти університету постійно беруть участь у щорічних 

університетських  конкурсах наукових робіт.  

До Дня науки в університеті був проведений конкурс студентських 

наукових робіт, у якому взяли участь 37 студентів університету. Оргкомітет 

конкурсу відзначив 22 студенти-переможці, які були нагороджені дипломами та 

преміями. Серед них студенти  Шерудило А. В., Зощенко А. О., Радванська Є. 



С., Пенський П. Ю., Сьомка О. І. (Київ); Гунявий В. В. (Вінниця);  Білоус М. В. 

(Миколаїв);  Пюрко В. Є., Зоня М. В., Решетнікова Н. В., Ховатов В. П., Шуліка 

Ж. О., Чкі В. Б., Давидова В. В., Черкасова Т. І., Грищенко О. В.,  (Мелітополь); 

Терський А. К., Сніцар О. В., Заморозна А. В., Воловник В. М.  

(Хмельницький); Радіонова Т. О., Пижик М. В. (Полтава); Петрівський М. О., 

Онищенко Я. О. (Біла Церква); Желудков Я. А., Лавроненко А. Г. (Дніпро). 

Також були нагороджені грамотами та подарунками 4 студенти, отримали 

подяки за участь 11 студентів. 

У рамках програми заходів з нагоди святкування 19-ої річниці з Дня 

заснування Університету «Україна» упродовж листопада-грудня 2017 року 

було проведено два конкурси студентських наукових робіт.  

Так, у ХV університетському конкурсі за тематикою ХVIІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання 

людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про 

права осіб з інвалідністю» взяли участь 32 студенти. Оргкомітет конкурсу 

відзначив дипломами та преміями 15 переможців. Серед них студенти: Вадова 

О. Л., Гогітідзе М. Т., Зощенко А. О., Куценко А. В., Скоростецька О. О., 

Терновий В. В., Хропко С. В. (Київ); Жакун Н. В., Зубань О. О. (Полтава); 

Климкович С. А. (Рівне); Ястребська З. Р. (Біла Церква); Боднарчук В. В., 

Яворська А. А. (Хмельницький); Падалко О. О. (Мелітополь); Дідур М. С. 

(Луцьк). Ще 9 студентів отримали грамоти та подарунки, 6 студентів – подяки. 

Традиційними в університеті є конкурси наукових робіт студентів з 

інвалідністю за тематикою наукових досліджень випускових кафедр. Так, у ХIV 

університетському конкурсі для студентів з інвалідністю взяли участь  36 

студентів.  Переможці конкурсу отримали такі іменні стипендії:  

1. Стипендію Голови ВГО «Національна Асамблея інвалідів України» 

Сушкевича В.М.: 

- за напрямом «Правознавство» – Дяченко Ю. О. (Полтава); 

- за напрямом «Соціальна робота» – Маційчук В. В. (Хмельницький); 

- за напрямом «Психологія» – Супрун К. В. (Хмельницький). 

2. Стипендію FG «Development»: 



- за напрямом «Фізична реабілітація» – Пюрко В. Є. (Мелітополь), 

Власюк Я. О. (Луцьк);                       

- за напрямом  «Економіка» – Онищенко А. В. (Миколаїв);  

- за напрямом «Українська мова та література» – Кліпацька О.І., 

(Хмельницький); 

- за напрямом «Правознавство» – Ковальчук Д. О. (Київ); 

- за напрямом «Психологія» – Осмолян В. В. (Хмельницький); 

- за напрямом «Економіка» – Фальковський В. Ю. (Київ); 

- за напрямом «Українська мова та література» – Сніцар О. В. 

(Хмельницький). 

3. Стипендію імені професора Н.П. Воллернера: 

- за напрямом «Фізична реабілітація» – Петриковець Я. В. (Київ). 

4. Стипендію імені Почесного президента ВМГОСІ «Гаудеамус»  К.О. 

Кoльченко: 

- за напрямом «Соціальна робота» – Каушан А. О., Кулініч Д. А. (Київ); 

- за напрямом «Економіка» – Янковий Б. В. (Хмельницький); 

- за напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність» – 

Кавацюк Р. О. (Біла Церква); 

- за напрямом «Правознавство» – Корольов М. Ю. (Івано-Франківськ). 

Також 13 студентів отримали грамоти і подарунки, 6 студентів – подяки. 

Студенти університету постійно беруть участь у міжнародних і 

регіональних наукових конкурсах. Так, студентка Карпатського інституту 

підприємництва Продан Н. виборола диплом ІІІ ступеня в І Міжнародному 

конкурсі студентських наукових проектів «Охорона та захист прав людини» 

(науковий керівник Шинкар І.П., к.філол.н., доцент). Студентка Хмельницького 

інституту соціальних технологій Коржук Х. Я. виборола І місце в Обласному 

конкурсі студентських наукових робіт серед студентів-правників закладів 

вищої освіти Хмельницької області (науковий керівник Якименко А.А). 

Студент Новокаховського гуманітарного інституту Магар М.В. виборов диплом 

ІІ ступеня в Обласному конкурсі творчих і наукових робіт «У слові 

розкривається душа...» (науковий керівник Косінова О.М., к.філол.н). Студенти 



Інституту права та суспільних відносин Антоненко О., Вихристюк Р., 

Ковальчук Д., Панасюк І. та Підгорецька Є. отримали подяку та цінні 

подарунки за участь у фіналі правового турніру на Кубок Головного управління 

юстиції в м. Києві до Всеукраїнського тижня права (науковий керівник Ізуїта 

П.О., к.ю.н., доцент). Безумовно, дані перемоги наших студентів сприяють 

підвищенню рівня студентської науки в університеті та зростанню його іміджу. 

Традиційним в університеті є конкурс на звання «Кращий викладач-

науковець», який щорічно проводиться до Дня заснування Університету 

«Україна». У зазначеному конкурсі до 19 річниці університету за 3 номінаціями 

взяли участь 45 викладачів. Переможцями стали в номінаціях: «Кращий 

викладач-наставник СННВП» – Базиленко А. К., Мацегоріна Н. В., Оліферчук 

О. Г. (Київ);  «Кращий викладач-керівник НДРС» – Адирхаєва Л. В. (Київ); 

Коломієць П. В. (Полтава), Островська Н. О. (Хмельницький); «Кращий 

викладач-новатор» – Габ А. І. (Київ), Гета А. В. (Полтава); Бернюков А. М. 

(Хмельницький). Переможцями в конкурсі на кращу монографію стали: 

Довгань Н. Ю., к. пед. н., доцент, за монографію «Виховання фізичної культури 

студентів (теоретико-методичний аспект)» (Миколаїв); Котик І. О., к. психол. 

н., доцент, за монографію «Психологія особистісної надійності людини в 

раціогуманістичній перспективі» (Вінниця); Сарана С. В., к. ю. н., доцент, за 

монографію «Податкові режими в Україні» (Полтава). 

Співробітники університету брали активну участь у роботі організаційних 

комітетів, журі та роботі конкурсних комісій всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів та олімпіад. Так, однакові показники мають базова структура та 

Хмельницький інститут, від яких по 11 представників брали участь у роботі 

журі на олімпіадах різних рівнів, від Вінницького – 4 співробітники. Також у 

цій роботі проявили себе представники Білоцерківського, Мелітопольського та 

Миколаївського інститутів. 

4 особи брали участь у роботі організаційного комітету конкурсів різних 

рівнів, 3 з них є представниками Вінницького інституту та 1 представник 

Луцького інституту. 

Важливим досягненням цього року є участь співробітників як опонентів в 



атестації наукових кадрів. Так, до цієї роботи протягом 2017-2018 н.р. 

долучились представники базової структури та 6 підрозділів, загалом взято 

участь у опонуванні 28 наукових робіт. Представниками Вінницького та 

Миколаївського інститутів здійснено опонування 5 робіт, Мелітопольського, 

Новокаховського, Полтавського та Хмельницького інститутів – по 1 роботі.  

Науково-дослідна робота Університету «Україна» у 2017-2018 н.р. 

забезпечується: 

• органічною єдністю змісту освіти і програм наукової діяльності; 

• поєднанням теоретичних та емпіричних досліджень; 

• створенням стандартів вищої освіти, підручників та навчальних 

посібників; 

• шляхом розвитку різних форм наукової співпраці (у тому числі й 

міжнародної) з науковими установами та організаціями; 

• безпосередньою участю науково-педагогічних працівників у виконанні 

науково-дослідних тем; 

• залученням до виконання науково-дослідних робіт аспірантів, студентів 

та слухачів, науково-педагогічних працівників та науковців інших закладів 

вищої освіти та наукових установ; 

• організацією і проведенням наукових, науково-практичних 

міжнародних та всеукраїнських конференцій, методологічних семінарів, 

круглих столів тощо; 

• участю науково-педагогічних та наукових співробітників у роботі 

науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій, 

методологічних семінарів, круглих столів у межах Університету «Україна» та в 

інших наукових установах і навчальних закладах; 

• публікацією наукових і методичних праць; 

• виданням Збірника наукових праць ХІСТ Університету «Україна», що 

включений до переліку наукових фахових видань України в галузі педагогічних 

наук (Постанова президії ВАК України №1-05/8 від 22.12.2016 р.); 

• виданням науково-практичного журналу «Подільський науковий 

вісник», заснованого в грудні 2016 року співробітниками кафедри економіки та 



менеджменту Вінницького соціально-економічного інституту (Свідоцтво про 

реєстрацію ЗМІ: КВ №22469-12369Р від 26.12.2016 р.). 

Основними видами науково-дослідної роботи у 2017-2018 н.р. є: 

• виконання кафедрами університету тем пошукових наукових 

досліджень; 

• організація і проведення конференцій, круглих столів, методологічних 

семінарів тощо; 

• участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях; 

• підготовка наукових кадрів; 

• винахідницька та раціоналізаторська діяльність; 

• видавнича діяльність; 

• організація науково-дослідної роботи аспірантів, студентів та слухачів. 

Метою науково-дослідної роботи Університету «Україна» є:  

- формування наукових кадрів високого рівня кваліфікації з метою 

забезпечення необхідного наукового потенціалу для проведення наукових 

досліджень відповідно до напрямів наукової діяльності Університету 

«Україна»; 

- забезпечення високого рівня якості наукових досліджень та їх 

виконання в запланований термін. 

Напрямками щодо поліпшення наукової діяльності Університету є: 

- забезпечення виконання наукових програм розвитку Університету 

«Україна» відповідно до плану проведення наукових досліджень, а також 

участь у виконанні всеукраїнських та міжнародних програм, грантів; 

- організація наукових досліджень у галузі гуманітарних, економічних, 

правових наук, інклюзивної освіти, проблем суспільства і людини, спрямованих 

на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки, освіти, що 

створює умови для підвищення значущості наукової діяльності в університеті; 

- формування інформації про обсяг, характер і рівень виконання науково-

дослідних робіт і тих, що безпосередньо перебувають у поточному 

провадженні; 



- підготовка та поширення рекламних матеріалів про науково-дослідну 

роботу Університету «Україна»; 

- подання пропозицій щодо публікації в засобах масової інформації 

статей, повідомлень про наукове життя в Університеті «Україна», підбір 

аналітичного матеріалу для таких публікацій; 

- постійний аналіз директивних, інформативних і теоретико-методичних 

матеріалів Міністерства освіти і науки з питань науково-дослідної роботи і 

занесення їх до банку даних Університету «Україна»; 

- здійснення підбору інформативних та інших матеріалів Міністерства 

освіти і науки з питань науково-дослідної роботи та забезпечення інформування 

структурних підрозділів Університету «Україна»; 

- подання пропозицій щодо налагодження взаємовигідних зв’язків з 

науково-дослідними підрозділами закладів вищої освіти та науково-дослідними 

установами, встановлення міжнародних науково-технічних зв’язків, виконання 

спільних науково-дослідних проектів, міжнародний обмін науково-технічною 

інформацією, спільне опублікування наукових статей, монографій; 

- участь у налагодженні наукових зв’язків Університету «Україна» з 

іншими закладами вищої освіти та науковими установами. 

Варто зазначити, що близько 40% студентів ТВСП щорічно беруть участь 

у науково-дослідній роботі. 

НДР за останні роки урізноманітнила свої форми, це: 

- виступи на засіданнях наукових студентських гуртків і проблемних 

груп; 

- участь в обласних конкурсах наукових робіт молодих дослідників; 

- участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та 

авторських проектах; 

- участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях; 

- участь у міжнародних науково-практичних конференціях. 

Отже, з метою підвищення ефективності НДР і більш тісного 

взаємозв’язку з навчальним процесом у кожного наукового керівника повинна 



бути група ініціативних студентів, які займаються вирішенням певної проблеми 

в тій чи іншій сфері. 

Розробка проблеми повинна вестися з першого курсу до дипломного 

проекту. На першому етапі студенти першого та другого курсів одержують 

навички науково-дослідної роботи. Вони вчаться шукати, відбирати, критично 

аналізувати, узагальнювати наукову літературу з теми роботи, обробляти і 

обговорювати результати, робити висновки. До третього курсу дослідні пошуки 

переростають у самостійну науково-дослідну діяльність під час написання 

курсових, а пізніше дипломних і магістерських робіт. 

Одним із найважливіших факторів залучення студентів до наукової 

діяльності є вплив на студентів першого курсу не тільки викладачів-лекторів, а 

й викладача-куратора. 

У результаті дана система не тільки буде підвищувати інтелектуальну 

активність студентів, а також буде допомагати творчо освоювати навчальний 

матеріал, розвивати наукове мислення, формувати професійно важливі 

особистісні якості, розвивати творчі здібності, необхідні для успішного 

виконання майбутньої професійної діяльності. 

У ході всієї роботи йде взаємодія (наступність) старших курсів з 

молодшими. 

Таким чином у науковій діяльності, як і в будь-якій іншій сфері, 

керівники повинні удосконалювати форми і методи виховання студентів. Але 

питання полягає в тому, щоб зробити цей принцип основним і розвинути його в 

систему. 

Дана система достатньо ефективна на практиці, забезпечує постійне 

зростання культури в науково-дослідних колективах, можливість застосування 

молодими фахівцям своїх здібностей. 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Зростання ролі освіти та науки в суспільстві, диверсифікація, а також 

інтернаціоналізація вищої освіти – ці світові тенденції характеризують 



міжнародний компонент у діяльності університету як необхідну умову його 

комплексного розвитку. 

Стратегія міжнародної діяльності Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» є програмою концептуальних положень 

університету щодо реалізації мети, завдань, пріоритетних напрямів 

інтернаціоналізації освітньо-виховного й науково-дослідницького процесу. 

Ця стратегія є основою міжнародної діяльності університету й 

забезпечення якісної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

в галузі освіти, який відповідає вимогам, що висуваються сучасним ринком 

праці. 

Основними цілями міжнародної діяльності університету є: 

- формування та закріплення іміджу університету як навчального закладу, 

що забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців на засадах сталого 

особистісного та професійного розвитку; 

- розширення географії міжнародного партнерства; 

- створення спільних дослідницьких мереж з іноземними закладами вищої 

освіти, науковими установами, організаціями. 

1. Публікації співробітників інституту у зарубіжних виданнях (у т.ч. 

близького зарубіжжя) за 2017-2018 н р. 

Стосовно публікацій у зарубіжних виданнях слід зазначити, що загалом 

всіма ТВСП та Інститутами базової структури було опубліковано 184 статті та 

тез доповідей. 

За цими показниками лідирує Полтавський інститут економіки і права – 

31 публікація; Вінницький соціально-економічний інститут та Інженерно-

технологічний інститут базової структури, у доробку яких по 28 публікацій.  

Також у цьому напрямі значна перевага в Інституту права та суспільних 

відносин базової структури – 19 публікацій; Миколаївського інституту – 13, 

Білоцерківського інституту економіки та управління – 12. 

Всі інші ТВСП та Інститути базової структури також працюють у цьому 

напрямі, проте останні сходинки цього рейтингу займають Кіровоградський 



інститут, Дубенська філія та Інститут комп’ютерних технологій базової 

структури. 

2. Кількість викладачів, співробітників та студентів, які відвідали 

зарубіжні навчальні заклади та установи в 2017-2018 н.р. 

В Університеті «Україна» значну увагу приділяють відрядженням за 

кордон науковців, викладачів та студентів для проведення наукових досліджень 

й проходження наукового стажування, а також візитам представників освіти і 

науки з країн близького й далекого зарубіжжя. Так, загальна кількість виїздів 

працівників та студентів за межі України в 2017-2018 н.р. становить 57, з них 

18 – виїзди студентів.  

Найбільша кількість співробітників та студентів, які відвідали іноземні 

навчальні заклади та установи в Карпатського інституту підприємництва – 19, з 

них – 5 співробітників та 14 студентів, та Полтавського інституту економіки і 

права – 13, з них – 9 співробітників та 4 студенти. 

Майже на однаковому рівні за кількістю відвідувань іноземних 

навчальних закладів та установ серед ТВСП знаходяться Івано-Франківська 

філія Університету «Україна» – 5; Луцький інститут розвитку людини 

Університету «Україна» – 5; Рівненський інститут Університету «Україна» – 4; 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» та 

Новокаховський гуманітарний інститут – 3. 

Щодо відвідувань іноземних навчальних закладів та установ 

працівниками базової структури, то лише в Інженерно-технологічного 

інституту їх 4. Останню сходинку в загальному рейтингу Університету 

«Україна» з цього напряму діяльності займає Інститут економіки та 

менеджменту – 1 відвідування. 

3. Міжнародні проекти, які впроваджуються спільно з іноземними 

організаціями, у складі Європейських та світових консорціумів 

Лідируючі позиції в цьому напрямі діяльності займає Карпатський 

інститут підприємництва Університету «Україна», у доробку якого 

4 міжнародних проекти. Другу сходинку в рейтингу з цього напряму діяльності 

займає Новокаховський гуманітарний інститут – 3 проекти. Полтавський 



інститут економіки і права та Інститут комп’ютерних технологій базової 

структури подав до впровадження 1 міжнародний проект. 

4. Міжнародні проекти, які подані на отримання грантів у 2017-2018 н.р. 

В університеті проводиться програма зі збільшення частки наукових 

проектів і досліджень, які фінансуються грантами. Вчені університету та 

студенти мають можливість брати участь у різних грантових і стипендіальних 

програмах з метою фінансування своїх досліджень і навчання. 

Загальна кількість поданих на розгляд міжнародних проектів за всіма 

ТВСП та базовою структурою складає 19 проектів, 5 з них отримали позитивне 

рішення та були реалізовані, а 9 знаходяться на розгляді. 

Протягом навчального року кількість реалізованих міжнародних проектів 

спостерігається тільки в Полтавському інституті економіки і права – 5 проектів 

із 11 поданих до розгляду. Це складає 26% від загальної кількості поданих до 

розгляду міжнародних проектів всіх ТВСП та базової структури. 

Зазначимо, що брали участь та було подано запити на отримання 

фінансування наукових розробок від Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна», Новокаховського гуманітарного інституту та 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 

Також було подано до розгляду проекти від базової структури – 

Інженерно-технологічний інститут – 3 проекти; Інститут комп’ютерних 

технологій – 1; Інститут права та суспільних відносин – 1. 

Інші підрозділи ТВСП та Інститути базової структури на даний час не 

розробляли цей напрям діяльності. 

Отже, враховуючи необхідність комплексного підходу забезпечення 

якості освітньої, наукової, проектної діяльності Університету «Україна» на 

міжнародному рівні та відповідність освітянської діяльності університету 

потребам національного та міжнародного ринку праці, університет визначає 

стратегічною метою міжнародної діяльності піднесення освітньої, 

дослідницької та адміністративної діяльності університету до рівня 

міжнародних стандартів, зміцнення дослідницького потенціалу університету, 



покращення привабливості університету для здобувачів освітніх послуг та 

партнерів.  

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

Аналіз фінансово-господарської діяльності Університету «Україна» 

здійснений на основі даних бухгалтерського обліку (фактичних доходів і 

видатків) та фінансової звітності за 2017-2018 навчальний рік . 

За результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році 

університет у цілому отримав дохід у сумі 134 393,11 тис. грн., з яких 49,5% або 

66 539,97 тис. грн. становить дохід базової структури та 50,5 % або 67 853,15 

тис. грн. – дохід територіально відокремлених структурних підрозділів. Крім 

того, за даний період були здійснені платежі на рахунки базової структури від 

доходів ТВСП  (15% на розвиток статутної діяльності) у сумі 8 070,38 тис. грн., 

що на 1 479,32 тис. грн. менше в порівнянні з минулим навчальним роком. 

Варто зазначити, що з рахунків базової структури на рахунки ТВСП було 

здійснене фінансування на загальну суму 2 097,73 тис. грн.. 

Питома вага надходжень від надання додаткових освітніх послуг у 

загальній сумі доходів базової структури становить 0,7 % або 502,0 тис. грн.  

Загалом, у порівнянні з 2016/2017 навчальним роком, доходи 

університету збільшились на 12 330,21 тис. грн.. Варто зазначити, що дохід 

базової структури збільшився на 13 912,27 тис. грн., а доходи ТВСП 

зменшились на 1 582,05 тис. грн.. 

Варто відзначити покращення фінансового стану таких відокремлених 

підрозділів, як Вінницький, Полтавський, Луцький, Мелітопольський 

інститути, Дубенська філія та Броварський, Васильківський, Тернопільський 

коледжі. Зазначені підрозділи не тільки збільшили контингент студентів у 

порівнянні з попереднім навчальним роком, а й відповідно – дохідну частину 

кошторису. Зменшився контингент Білоцерківського, Житомирського, 

Новокаховського інститутів та Івано-Франківської філії, але доходи цих 

підрозділів збільшились.  

Водночас варто вказати на зменшення дохідної частини таких підрозділів, 

як Миколаївський, Кіровоградський, Хмельницький інститути та значне 



погіршення фінансового стану Карпатського і Рівненського  інститутів,  

Зазначені підрозділи не тільки зменшили контингент студентів у порівнянні з 

попереднім навчальним роком, а й відповідно – дохідну частину кошторису.  

Серед ТВСП (інститут + коледж) найбільшу частку власних доходів 

отримали:  Миколаївський – 8 985,66 тис. грн., Вінницький – 7759,41 тис. грн., 

Полтавський – 7421,45 тис. грн., Хмельницький – 7279,33 тис. грн., 

Новокаховський – 5689,5 тис. грн., Луцький – 5 015,0 тис. грн. та 

Білоцерківський – 4853,81 тис. грн., 

Тепер зупинимося на витратах Університету «Україна». У 2017-2018 

навчальному році університетом було витрачено коштів на здійснення 

статутної діяльності в сумі 134 393, 26 тис. грн., у тому числі: базовою 

структурою – 72 933,95 тис. грн. та ТВСП – 61 420,09 тис. грн. 

Основною статтею видатків є витрати на фонд оплати праці. За звітний 

період видатки на заробітну плату працівників університету склали  71 906,94 

тис. грн. (53,5% від доходів у цілому або 59,7% – від освітніх послуг), у тому 

числі: базової структури – 29 548,29 тис. грн., що складає 42% від дохідної 

частини в цілому або 52% – від доходів за освітні послуги, та ТВСП – 42 358,65 

тис. грн. (66,3% або 68,8% – відповідно). 

У 2017-2018 навчальному році витрати університету на ФОП у порівнянні 

з 2016/2017 н.р. збільшились на 7 224,34 тис. грн. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Упродовж 2017-2018 навчального року проводилась робота зі зміцнення 

та поліпшення матеріально-технічної бази, яка повністю відповідає вимогам 

Державного стандарту до вищих навчальних закладів, санітарним та пожежним 

нормам. 

Зусилля господарського підрозділу були спрямовані на своєчасне, якісне і 

безперебійне забезпечення навчально-виховного процесу. Значну увагу було 

приділено протипожежним заходам, охороні праці та техніці безпеки. Всі 

студенти, що потребували проживання, були забезпечені місцями в 



гуртожитках. 

Загальна площа приміщень, які використовуються університетом, на 1 

серпня 2018 року становить 79931,34 м. кв., у т. ч. базової структури — 14568 

м. кв. Власні площі територіально відокремлених навчально-виховних 

підрозділів складають 17520,1 м. кв., власні площі базової структури складають 

14568 м. кв. 

У базовій структурі було проведено такі господарські роботи: 

відновлювальний ремонт вхідної групи будівлі за адресою: вул. Хорива, 1 Г; 

проведена заміна пошкоджених вікон в аудиторіях; проведений частковий 

косметичний ремонт приміщень будівлі; встановлені грати на 1-му поверсі 

корпусів; завдяки плідній співпраці зі Святошинською районною державною 

адміністрацією відновлене асфальтне покриття пішохідної зони на вулиці 

Львівській зі встановленням орієнтуючих засобів для людей з інвалідністю; 

проводиться асфальтування автомобільної дороги поруч з університетом з 

переміщенням переходів; здійснено фарбування металевого паркану; відновлені 

стільці аудиторій ІІІ корпусу; облаштована кімната для харчування людей з 

інвалідністю; проведена санітарна обрізка сухостійних дерев на території 

університету; проводиться активна робота із заміни приладів освітлення; 

отримані нові технічні умови та здійснена заміна датчиків газу в ГРП. 

Крім того, туалетні кімнати забезпечені санітарно-гігієнічними засобами, 

облаштовані приміщення для приймальної комісії, науково-дослідної частини, 

проведено косметичний ремонт у кімнаті студентського самоврядування. 

Власними силами відремонтовано біля 40 одиниць меблів, оновлені та 

змонтовані стенди. Значна робота проведена з благоустрою території. 

Проведений ремонт покрівлі, частково замінена пошкоджена електрична 

проводка в гуртожитку для проживання студентів університету. Своєчасно 

отримані необхідні висновки, дозволи та узгодження від різноманітних 

контролюючих органів. 

  

 


