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ВСТУП 
 

У звітному періоді діяльність Університету «Україна» була спрямована 
на виконання Рішення Конференції трудового колективу від 14 вересня 2018 р., 

в якому визначено стратегічні орієнтири підвищення ефективності діяльності 
університету як багатопрофільного вищого навчального закладу, основне 

завдання якого − доступ до освіти і культурних цінностей широких верств 

населення, в тому числі людей з інвалідністю, оновлення змісту національної 
освіти, формування високоосвіченої, конкурентоспроможної, професійної еліти 

України.  

Упродовж звітного періоду ректорат доклав чимало зусиль, створюючи в 

університеті атмосферу взаємної довіри й поваги до праці педагога та вченого, 

мотивуючи до активної роботи всіх студентів і працівників університету, 

унеможливлюючи конфлікти й суперечності в колективі. Важлива роль в 

управлінні колективом відводилась Вченій раді та виробничим нарадам. У 

звітному періоді було проведено 6 засідань Вченої ради, на яких було 

розглянуто більше 40 найбільш актуальних та важливих питань, з яких 21 –

планове. Зокрема, це питання про результати набору вступників та заходи щодо 

формування контингенту й дохідної частини бюджету університету; 

вдосконалення організації та якості навчального процесу; ліцензування та 

акредитацію спеціальностей; інформаційно-бібліографічну діяльність 

бібліотеки; науково-дослідну роботу; результати та перспективи розвитку 

міжнародної та грантової діяльності; матеріально-технічне забезпечення 

комп’ютерною технікою тощо. Одним із важливих питань, що розглядалось на 
засіданнях, є присвоєння вчених звань професора та доцента науково-

педагогічним працівникам університету. У минулому році вчене звання 

професора було присвоєно 4 (чотирьом здобувачам), у т.ч. ТВСП – 2; вчене 

звання доцента – 13 (тринадцяти здобувачам), у т.ч. базова структура – 7, ТВСП 

– 6. Питання, що потребували оперативного вирішення, за вже установленою 

традицією розглядались на засіданнях виробничих нарад. Усього проведено 23 

виробничих наради, з них 4 – розширені. 
Для підвищення ефективності організаційно-управлінської діяльності у 

звітному році було продовжено заходи, спрямовані на оптимізацію структури й 

зміну функцій деяких структурних підрозділів університету.  

Реорганізовано шляхом об’єднання: 

- кафедру фінансів та банківської справи і кафедру обліку та 

загальноекономічних дисциплін у кафедру фінансів та обліку;  

- кафедру документознавства та інформаційної діяльності і кафедру 

менеджменту туризму в кафедру туризму, документних та міжкультурних 

комунікацій; 

- кафедру видавничої справи та редагування і кафедру журналістики у 

кафедру журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування; 

- кафедру української мови, літератури та східних мов і кафедру 

іноземної філології та перекладу в кафедру української, іноземної філології та 
перекладу. 
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Кафедру здоров’я людини та фізичного виховання перейменовано в 

кафедру фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання; кафедру 

української, іноземної філології та перекладу в кафедру української мови і 
літератури, іноземних мов та перекладу. 

Реорганізовано Департамент науково-дослідної роботи і Департамент 
формування контингенту та рекламної діяльності, створено Службу з охорони 

праці. Оновлено та затверджено положення про всі структурні підрозділи 

університету та посадові інструкції працівників. 

Призупинено діяльність Нікопольського та Запорізького коледжів, 

Горлівський регіональний інститут реорганізовано в Київський регіональний 

інститут. 
Сьогодні Університет «Україна» − ЗВО IV рівня акредитації, в якому 

функціонують 100 спеціальностей різних рівнів кваліфікації, річний 

ліцензійний обсяг по яких складає понад 12 тисяч осіб. У складі університету в 

2018/2019 н. р. діяло 42 навчально-виховних підрозділи (19 інститутів, 5 філій, 

1 факультет та 17 коледжів), у т. ч. територіально відокремлених – 35). 

Контингент студентів університету на 1 грудня 2018 року складав 13 429 

осіб (5 962 студентів денної форми навчання та 7 467 – заочної), з них студентів 

з інвалідністю – 840 (6,3%). Здобувачів професійної освіти освітньо-

кваліфікованого рівня «кваліфікований робітник» – 240, студентів освітньо-

кваліфікованого рівня «молодший спеціаліст» – 2 556, освітнього ступеня 

«бакалавр» – 7 751, освітнього ступеня «магістр» – 2 882.  

Контингент студентів університету на 1 грудня 2017 року складав 13 898 

осіб (6 551 студентів денної форми навчання та 7 347 – заочної), з них студентів 

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

Контингент студентів університету на 1 грудня 2018 року складав 13 429 

осіб (5 970 студентів денної форми навчання та 7 498 – заочної), з них студентів 

з інвалідністю – 840 (6,3%). Здобувачів професійної освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» – 240, студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – 2556, здобувачів вищої освіти 

освітнього ступеня «бакалавр» – 7 751, освітнього ступеня «магістр» – 2 882. 

Частка Університету «Україна» на ринку освітніх послуг України 

становить 0,88% і дещо зменшилася порівняно з минулим роком (0,9%). 
 

Динаміка контингенту студентів за три роки 

Навчальний рік 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Київ 4 953 4 684 4 475 

ТВСП 10 710 9 245 8 954 

Разом 15 663 13 898 13 429 
 

У складі професорсько-викладацького фонду університету працювали 

видатні вчені, академіки, лауреати Державних премій у галузі науки і техніки, 

заслужені діячі науки і техніки України.  
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У 2018/2019 н. р. освітній процес здійснювало 957 викладачів, у тому 

числі зі вченими ступенями та науковими званнями – 465 (62%), з них докторів 

наук, професорів – 98 (13 %), кандидатів наук, доцентів – 367 (49 %). 

Міжнародна та грантова діяльність підрозділів університету знаходиться 

на задовільному рівні, а відтак потребує удосконалення як на етапі планування, 

так і у процесі реалізації визначених планів. Основними напрямками є: 
навчання іноземних студентів; провадження спільних наукових досліджень, 

публікація результатів науково-дослідної роботи у міжнародних виданнях 

різних рівнів; участь у роботі конференцій, семінарів, симпозіумів; спільне 

виконання грантових проектів; участь у роботі редколегій міжнародних видань 

та міжнародна експертна діяльність; реалізація програм подвійного диплому; 

стажування та програми академічної мобільності та ін. Найбільш активними 

формами такої роботи в Університеті сьогодні є навчання іноземних студентів 

та публікаційна активність.  
 

РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА ТА ІМІДЖЕВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Упродовж 2018/2019 рекламно-інформаційна діяльність спрямовувалась на 

залучення споживачів освітніх послуг Університету «Україна». Належна увага 

приділена створенню позитивного іміджу університету та забезпеченню 

профорієнтаційної діяльності рекламно-інформаційними матеріалами. 

Маркетингова діяльність здійснювалася згідно із загальноуніверситетською 

«Комплексною програмою «Абітурієнт–2019», що передбачала планування, 

реалізацію, постійний моніторинг і коригування заходів. 

Реклама в Інтернеті 
На офіційному сайті університету та його підрозділів відповідно до вимог 

МОН України висвітлено повну інформацію щодо вступної кампанії.  
Для активнішого просування офіційного сайта постійно здійснюється 

перелінковка, коригування взаємодії із соціальними мережами, чистка від 

зайвих пустих посилань. У результаті робіт із оптимізації та просування сайт 
отримав протягом серпня 2019 року приблизно 106 тис. унікальних візитів, 30% 

яких забезпечили переходи зі сторінок соціальних мереж. Отже, навіть без 
платного просування сайта органічне охоплення збільшується впевнено із 
чіткою позитивною динамікою. 

На офіційній сторінці університету в соціальній мережі Facebook 

регулярно розміщувалися рекламні пости про досягнення Університету 

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

інформація для абітурієнтів. Тут анонсуються події, розміщуються фото- і 
відеоматеріали з життя університету. Середнє охоплення аудиторії офіційної 
сторінки університету в соціальній мережі Facebook в середньому становить 

35000 людей на добу, а в пікових максимумах показник охоплення сягає 50 000 

людей на добу. Протягом зазначеного періоду кількість підписувачів сторінки 

збільшилась до 2 500 осіб. 

Успішно функціонує офіційний відеоканал Університету «Україна» на 
порталі YouTube University 'Ukraine. 
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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-сайта 
університету діє сторінка в соціальній мережі Google+. 

Інформація про університет постійно висвітлюється в Інтернет-просторі, 
зокрема, на таких сайтах, як спеціалізований освітянський сайт Osvita.ua, 

освітянський портал України Education.ua, сайт Jobs.ua (розділ «Освіта»), сайт 
www.abiturient.in.ua (розділ «Вузи України»), сайт unisvit.com (розділ 

«Университеты мира»), сайт довідника навчальних закладів abiturients.info, сайт 
для абітурієнтів www.osvitavukraini.com, сайт журналу «Сучасна освіта», сайт 
рекламно-інформаційного видання www.aspect-l.com.ua (каталоги «Освіта для 

кожного» та «Курси Києва») та інших. 

Постійно здійснюється підтримка інформаційних сторінок про 

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

систем у мережі Інтернет. 
Протягом літньої та осінньої вступних кампаній на сайті http://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 у розділі «Територіальний пошук». Із загального обсягу 46% (35 тисяч) 

переходів на офіційний сайт університету та його підрозділів здійснюється з 
цього ресурсу. 

Посилена увага приділялася зміцненню іміджу навчально-виховних 

підрозділів університету шляхом виготовлення і розміщення інформаційних 

матеріалів на сайті. На сайтах навчально-виховних підрозділів базової 
структури функціонують персональні сторінки викладачів. Найактивніше в 

соціальній мережі Facebook функціонують офіційні сторінки Дубенської філії, 
Вінницького соціально-економічного інституту та Тернопільського коледжу. 

Було прийнято рішення створити новий аккаунт в соцмережі Instagram, 

так як старий аккаунт неможливо просувати та контролювати. З серпня 

розпочато роботу над новим офіційним аккаунтом соціальної мережі Instagram. 

За перший місяць кампанії по збільшенню підписників, загальна кількість 

підписників перейшла відмітку в 500 підписників і ця цифра впевнено росте. 

До того ж було ще під’єднано Telegram канал, який планується 

використовувати для додаткового охвату аудиторії, але якихось робіт по його 

просуванню не планується. 

Реклама в освітянських довідниках 

Постійно розміщується рекламно-іміджевий блок університету та 

коледжу «Освіта» в 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). 
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З нагоди нагородження Таланчука П.М. орденом Ярослава Мудрого 

досягнення Університету «Україна» та його Президента презентовано в 

інформаційно-іміджевому ювілейному виданні «Державні нагороди України». 

Аналогічна інформація відображена у виданні «Освітньо-наукова галузь 

України: поступ і особистості». Ці друковані видання висвітлюють наукову, 

дослідно-експериментальну пошукову роботу, партнерів закладів освіти. Книги 

безкоштовно передаються 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. 

Реклама в пресі 
Щомісячно друкується кольоровий блок іміджевого характеру в 

основному освітянському друкованому виданні «Сучасна освіта». 

Суттєва увага була приділена публікаціям інформаційно-аналітичного, 

іміджевого та рекламного матеріалу в газеті Верховної Ради України «Голос 

України». 

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 проводили 

співробітники Приймальної комісії. У такий спосіб інформацію про 

Університет отримали приблизно 3000 абітурієнтів, їх батьки, 10 

уповноважених осіб Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

16 і 23 березня 2019 року в Університеті «Україна» проводилось пробне 
ЗНО з усіх предметів, у якому взяли участь приблизно 600 дітей. У період з 
21.05 по 13.06.2019 було організовано проведення 8 іспитів із різних предметів, 

у тому числі один іспит додаткової сесії ЗНО (з української мови та літератури).  

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

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

нараховувалося 600 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. Здійснюється підготовка матеріалів 

для отримання університетом, його підрозділами та їх керівництвом 

престижних міжнародних та національних нагород за результатами участі у 

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

Протягом 2018/2019 н. р. базова структура університету взяла участь у 4 

міжнародних освітянських виставках, серед яких Х Міжнародний форум 

«Інноватика в сучасній освіті» (22–24 жовтня 2018 р.), IХ Міжнародна виставка 

«Сучасні заклади освіти» (14–16 березня 2019 р.), міжнародні спеціалізовані 
виставки «Освіта та кар’єра» (у листопаді 2018 року та квітні 2019 року). 
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Інформація про університет була розміщена в офіційних каталогах цих 

виставок.  

У результаті участі в Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній 

освіті» університет нагороджено золотою медаллю в номінації «Упровадження 

інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення 

якості підготовки кваліфікованих кадрів». Президент Університету «Україна» 

був нагороджений подякою за активну організаторську діяльність зі 
впровадження інновацій в оновлення змісту освіти. Також Університет був 

нагороджений дипломом за активну інноваційну діяльність у підвищенні якості 
навчально-виховного процесу.  

Беручи участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019», 

Університет «Україна» був удостоєний сертифіката «Якість наукових 

публікацій» за показниками рейтингу міжнародної наукометричної бази даних 

Scopus. Також Університет був нагороджений золотою медаллю за 
результатами участі в конкурсі з тематичних номінацій 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 зі сталого зростання якості сучасної освіти.  

У рамках Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 

День студента 2018» Університет «Україна» нагороджений золотою медаллю в 

номінації «Розвиток студентської наукової роботи». У щорічній міжнародній 

спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2019» Університет «Україна» був 

нагороджений золотою медаллю в номінації «Компетентнісний підхід в 

освітній діяльності вищої школи». 

Реклама на зовнішніх носіях 

В університетському містечку оновлено 2 двосторонніх вуличних стенди 

для оголошень, рекламні плакати на трьох білбордах поблизу 

університетського містечка. 

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

містечка Університету «Україна» було розміщено інформаційно-рекламні 
вказівники з адресою університету та встановлено рекламний щит-вказівник. 

Реклама на телебаченні 
Протягом 2018–2019 н. р. навчального року на 5 каналі відбулися цикли 

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».  

Виготовлення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції 
Замовлення сувенірної продукції з корпоративною символікою 

здійснюється з метою поповнення представницького та призового фондів 

вечорів, конференцій, олімпіад та інших заходів. 

Для забезпечення рекламно-інформаційної та профорієнтаційної роботи у 

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 2019 рік (500 шт.), дипломи (4000 
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шт.), грамоти (2000 шт.), подяки (2000 шт.), свідоцтва (2000 шт.) та 1000 

візитівок співробітників університету. Було замовлено 50 фірмових прапорів 

для супроводження корпоративних заходів, а також значки з написами 

«Почесний професор» та «Заслужений працівник» (по 50 шт. відповідно) для 

вручення представникам колективу з нагоди 20-річчя з дати заснування 

Університету «Україна». Також для забезпечення університетських заходів 

розроблялися і виготовлялися різноманітні оголошення, плакати, запрошення.  
 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Університет «Україна» здійснює підготовку фахівців за ліцензованими 

Міністерством освіти і науки України спеціальностями освітньо-

кваліфікаційних рівнів «кваліфікований робітник» і «молодший спеціаліст» та 

освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр». 

Шифр 

галузі 
Галузь знань Код  

спеціальності 
Найменування спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Здоров’я людини) 

016 Спеціальна освіта 
017 Фізична культура і спорт 

02 Культура і 
мистецтво 

022 Дизайн 

029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 
052 Політологія 

053 Психологія 

054 Соціологія 

06 Журналістика 061 Журналістика 
07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 
075 Маркетинг 
076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

08 Право 081 Право 

09 Біологія 091 Біологія 

10 Природничі науки 101 Екологія 

12 Інформаційні 
технології 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

122 Комп’ютерні науки 

123 Комп’ютерна інженерія 
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15 Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
16 Хімічна та 

біоінженерія 

161 Хімічні технології та інженерія 

17 Електроніка та 

телекомунікації 
171 Електроніка 

18 Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 
186 Видавництво та поліграфія 

19 Архітектура та 

будівництво 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

22 Охорона здоров’я 226 Фармація, промислова фармація 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 
24 Сфера 

обслуговування 

241 Готельно-ресторанна справа 
242 Туризм 

27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 
275 Транспортні технології (за видами) 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

29 Міжнародні 
відносини 

291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

 

Згідно з ліцензією Університет «Україна» проводить професійну 

підготовку здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований 

робітник» за професіями: 

Код за 

Класифіка- 

тором 

професій  

Назва професії  
(класу класифікаційного 

угруповання)  

Код 

проф.  

Назва професії  
(у разі інтегрованої 

професії) 

4112 
Оператор комп’ютерного 

набору 
    

4112 
Оператор комп’ютерного 

набору  
4121 

Обліковець із 
реєстрації 

бухгалтерських даних  

4115 
Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи) 

    

4121 
Обліковець із реєстрації 
бухгалтерських даних  

    

4121 
Офісний службовець 

(бухгалтерія) 
    

4131 Агент із постачання      
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4144 Діловод     

4211 Касир торговельного залу     

4211 Контролер-касир     

4212 Касир (в банку)     

4221 Агент з організації туризму      

4222 Адміністратор      

5133 Соціальний робітник     

5133 Перекладач жестової мови     

5142 Покоївка     

5220 
Продавець непродовольчих 

товарів  
    

5220 
Продавець продовольчих 

товарів  
    

8322 Водій автотранспортних засобів      

 

У 2018/2019 навчальному році освітня діяльність Університету «Україна» 

здійснювалася відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, 

розміщеної на сайті МОН України 

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

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

Загальний річний ліцензований обсяг по університету становить 12 423 

особи, у т.ч. у базовій структурі (м. Київ) – 4 578 осіб. Загальний обсяг 
кваліфікованих робітників становить 965 осіб, у т.ч. у базовій структурі – 120. 

У 2018/2019 навчальному році акредитовано 13 освітніх програм та 2 

спеціальності, позитивно пройдено атестацію з видів професійної підготовки 

освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» у Миколаївському 

та Дубенському коледжах. 

Відповідно до листів-клопотань від керівників навчально-виховних 

підрозділів було перенесено терміни проходження чергової акредитації у 

2019/2020 н. р. у зв’язку з можливістю випустити студентів відповідно чинних 

сертифікатів. Акредитацію освітніх програм заплановано на наступний рік. 

Відтермінована акредитація у зв’язку з відсутністю контингенту у Запорізькому 

коледжі (спеціальність «Транспортні технології») та Васильківському коледжі 
(спеціальність «Комп’ютерно-інтегровані технології»).  

Відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№ 1187 та 10 травня 2018 року №347 та було ліцензовано спеціальність другого 

(магістерського) рівня у Хмельницькому інституті соціальних технологій – 

«Фізична культура і спорт» та збільшено ліцензійний обсяг по 3-х 

спеціальностях другого (магістерського рівня) в Інституті інженерних 

технологій – 181 «Харчові технології», на Факультеті біомедичних технологій – 

091 «Біологія» та в Мелітопольському інституті екології та соціальних 

технологій – зі спеціальності 101 «Екологія». 

 



 11 

Ліцензовані обсяги Університету «Україна» станом на 12.08.2019 
 

 Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Ліцензований обсяг 

 

Базова 

структура 

м. Київ 

бакалавр 2371 

магістр 1212 

Разом (ІІ – IV рівні) 3583 

Молодший спеціаліст 995 

РАЗОМ: 4578 

 

ТВСП 

бакалавр 5000 

магістр 1210 

Разом (ІІ – IV рівні) 6210 

Молодший спеціаліст 1635 

РАЗОМ: 7845 

Всього по університету: 12423 
 

Кваліфіковані робітники 

НВП Ліцензований обсяг 
Інститут економіки та 

менеджменту 

120 

Київський регіональний інститут 250 

Вінницький коледж  120 

Полтавський коледж 200 

Луцький коледж 120 

Дубенський коледж 35 

Миколаївський коледж  120 

РАЗОМ: 965 

 

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

Формування контингенту студентів університету здійснювалося в три 

етапи під час осіннього, весняного та літнього наборів. Крім того, додатковим 

джерелом поповнення контингенту було поновлення на навчання раніше 
відрахованих студентів та переведення з інших закладів вищої освіти, а також 

набір іноземних громадян. 

За результатами листопадового та березневого наборів студентами 

університету стали 1 335 осіб, у т. ч. 417 осіб зараховано до базової структури, 

918 – до територіально відокремлених структурних підрозділів.  

Проаналізувавши результати, видано наказ від 27.12.2018 р. № 228 «Про 

планові показники доходів та контингенту студентів навчально-виховних 

підрозділів», який визначив план формування контингенту для кожного 

навчально-виховного підрозділу, виходячи з його реальних можливостей та 
наявної кількості студентів. 



 12 

Після весняного та літнього випусків у цілому в університеті залишилося 

7669 студентів, у т.ч. 2 692 – в базовій структурі, 4 977 – у територіально 

відокремлених структурних підрозділах. Перед навчально-виховними 

підрозділами постало завдання збільшити контингент на 6 553 студентів для 

виконання планових показників. 

На початок 2019–2020 н. р. наказ № 228 в цілому по університету було 

виконано на 82,3% та сформовано контингент в 11 855 студентів, у т.ч. базова 
структура – 4 022 студентів (82,75% виконання наказу № 228), територіально 

відокремлені структурні підрозділи – 7833 студенти (83,7% виконання наказу 

№228).  

Для виконання поставлених завдань до кінця 2019 року перед навчально-

виховними підрозділами постає завдання виконати набір у кількості 2 367 осіб. 

Базовій структурі університету необхідно залучити додатково 838 вступників, а 
ТВСП – 1 529 нових вступників із середньою оплатою за навчання 17 387 грн 

(сьогодні – 14 300 грн), а ТВСП – у відповідній пропорції з урахуванням 

регіональних вартостей і рівнів заробітних плат – 1 659 студентів (молодший 

спеціаліст – 8 800 грн, бакалавр – 11 300 грн, магістр – 13 800 грн, середня в 

ТВСП – 10 665 грн). 

Слід звернути увагу, що абсолютна більшість наших територіально 

відокремлених підрозділів переглянула цінову політику на 2019/2020 н. р. у бік 

підвищення вартості навчання, в середньому підвищивши свої вартості на 
14,9%. У даному контексті варто виділити підрозділи і спеціальності з 
найбільшими підвищеннями: Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини – магістратура за спеціальністю «Психологія» з 8 500 грн до 

14 000 грн; Новокаховський гуманітарний інститут – магістратура за 

спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» з 12 000 грн до 16 000 грн; 

Полтавський інститут економіки і права – бакалаврат за спеціальністю 

«Фінанси» з 8 200 грн до 10 900 грн; Хмельницький інститут соціальних 

технологій – бакалаврат спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» з 10 000 грн до 13 200 грн; Дубенський коледж – молодший спеціаліст 
спеціальності «Право» з 7 600 грн до 10 000 грн  

Цей факт підкреслює зростаючий авторитет Університету «Україна» в 

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 №228 у повному 

обсязі виконали такі НВП: Білоцерківський коледж (130%), Інженерно-

технологічний інститут (121%), Рівненський коледж (114%), Чернігівська філія 

(107%), Тернопільський коледж (103%), Луцький інститут розвитку людини 

(101%). 

Близькі до виконання зазначеного наказу Броварський коледж (96%), 

Івано-Франківська філія (96%), Васильківський коледж (95%), Житомирський 

економіко-гуманітарний інститут (92%), Сторожинецький коледж (92%), 

Факультет біомедичних технологій (91%), Дубенська філія (91%), 
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Мелітопольський коледж (90%), Полтавський інститут економіки і права (87%), 

Інститут соціальних технологій (87%), Дубенський коледж (86%), Вінницький 

коледж (85%), Інститут комп’ютерних технологій (84%), Кіровоградський 

інститут розвитку людини (83%), Мелітопольський інститут екології та 
соціальних технологій (81%), Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини (81%), Хмельницький інститут соціальних технологій (80%).  

Разом із тим викликає занепокоєння стан виконання наказу № 228 

окремими навчально-виховними підрозділами, які сформували контингент 
значно менший від запланованого. Це, зокрема Карпатський інститут 
підприємництва (58%), Миколаївський коледж (59%), Інститут економіки і 
менеджменту (61%), Інститут права і суспільних відносин (64%), Дніпровська 

філія (64%), Інститут філології та масових комунікацій (69%). 

Дані показники мають бути враховані і значно покращені при організації 
осіннього набору 2019 року. 

У цілому слід відзначити, що на результати набору мало суттєвий 

негативний вплив низка об’єктивних та суб’єктивних факторів (введення 

Єдиного вступного іспиту за технологіями ЗНО для окремих спеціальностей, 

збільшення мінімального прохідного балу для таких спеціальностей, як 

«Право», «Публічне управління і адміністрування», «Міжнародні відносини», 

відношення до недержавних закладів вищої освіти, масовий виїзд молоді на 
заробітки та навчання за кордон, 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–2020». Програма повинна 
бути обговорена на всіх рівнях, у всіх навчально-виховних підрозділах і 
затверджена 1 жовтня 2019 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 ЗВО – 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 ЗВО, – 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 2020 року потребує переосмислення та 

визначення пріоритетних напрямків профорієнтаційної діяльності на наступний 

рік, жорсткого дотримання планів заходів. 

Упродовж 2018–2019 навчального року в базовій структурі діяли курси 

доуніверситетської підготовки. До навчання на підготовчих курсах були 
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залучені 65 осіб, учні 9-их класів – 21 особа, 11-их класів – 29 осіб, із них 11 – 

інваліди дитинства, 8-10 класи – 15 осіб.  

Вступили за цей період та занесені до ЄДБО 22 особи: після 9-го класу 12 

осіб (із них 5 абітурієнтів з інвалідністю) та на базі ПЗСО – 10 осіб (із них 5 

абітурієнтів з інвалідністю). Фінансові надходження за цей період склали 62130 

грн, а заробітна плата викладачів 41480 грн, або 66,7% від надходжень.  

Для порівняння у 2017–2018 н. р. з підготовчого відділення вступили в 

Університет «Україна» 51 особа, з них 3 інваліди дитинства, які досі 
навчаються. Фінансові надходження становили 67 642 грн, а витрати на 
заробітну плату 25 620 грн, або 37,8% від надходжень. 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 
 

Освітній процес в Університеті «Україна» – це структурована система 

організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти 

певного освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) відповідно до 

вимог стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти. 

Освітній процес організовується з урахуванням можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, 
гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових 

знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в 

соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління 

та організації праці в умовах ринкової економіки. 

Нормативно-правовою базою організації освітнього процесу в 

університеті є Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

передвищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу», 

освітньо-професійні програми підготовки фахівців відповідних спеціальностей 

і освітніх рівнів, навчальні плани, індивідуальні навчальні плани студентів, 

робочі програми навчальних дисциплін і програми різних видів практик та 
інші. 

З метою кардинального підвищення якості освіти і наукової діяльності та 

зміцнення корпоративної культури розроблено «Кодекс академічної 
доброчесності». 

Для студентів інженерних і природничих спеціальностей дуже важливою 

складовою якісної підготовки фахівців є сучасна лабораторна база. Так, 

наприклад, в Інституті комп’ютерних технологій в минулому році створена 
науково-навчальна лабораторія кіберфізичних систем і вже чудово 

зарекомендувала себе як місце, де талановиті студенти працюють над своїми 

індивідуальними проектами у вільний час. В Інституті комп’ютерних 

технологій зареєстровано у Microsoft та відкрито академію Cisco, яка працює 
вже рік і здійснює навчання за програмою IT Essentials. В освітній процес 
включено використання віртуальної лабораторії «Electronics Lab» компанії 
Autodesk. В Інженерно-технологічному інституті функціонують 4 сучасно 

оснащені лабораторії на базі університету, а також використовуються 

лабораторні приміщення для проведення лабораторних робіт на базі двох 

інститутів Національної академії наук України, Навчально-наукового центру 
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АПН України, НТУУ «КПІ» та Ліцею водного транспорту. На факультеті 
біомедичних технологій діє оснащена навчально-виробнича лабораторія 

мікробіології, імунології та біотехнології, функціонує навчальна аптека для 

підготовки фахівців спеціальності «Фармація, промислова фармація». 

Надзвичайно важливим чинником для підготовки фахівців галузі 
«Охорона здоров’я» спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» є наявність 

реабілітаційних центрів (Інститут соціальних технологій, Хмельницький 

інститут соціальних технологій). 

Упродовж 2018/2019 н. р. в університеті активно застосовувалась система 

Інтернет-підтримки навчального процесу. Проведено оновлення базових 

документів, які врегульовують впровадження сучасних інтернет-технологій в 

освітній процес. Оновлено Концепцію запровадження Інтернет-підтримки 

навчального процесу в Університеті «Україна», Положення про дистанційне 
навчання, розроблено Положення про електронний навчальний курс та його 

сертифікацію, інструктивні та методичні матеріали щодо розробки навчального 

змісту курсів, тестових завдань. 

Вперше для процедури сертифікації курсів розроблені та використані 
Google-форми, за допомогою яких проходила науково-методична експертиза 

курсів, розміщено анкету для визначення якості курсів з точки зору студентів. 

Продовжено роботу з Інтернет-підтримки таких освітніх елементів, як: 

• самостійна робота студентів із електронними курсами; 

• отримання (онлайн, офлайн) консультацій, порад, оцінок у віддаленого 

(територіально) експерта (викладача), можливість дистанційної взаємодії; 
• своєчасна цілодобова доставка електронних навчальних матеріалів у 

будь-яке місце; 
• залучення навчальних веб-ресурсів для очної та заочної форм 

навчання; 

• доступність для будь-якої категорії користувачів. 

Курси, які розміщені на сайті, адаптовані для навчання людей із 
проблемами слуху або зору (включаються відеоматеріали з субтитрами або 

аудіоматеріали). 
 

Статистика сайту Інтернет-підтримки навчального процесу за 

попередній та поточний навчальний рік: 
 

№ Показник 2017/2018 н. р. 2018/2019 н. р. 

1 Максимальна активність 

користувачів 

282 000 за місяць 221 000 за місяць 

2 Кількість ідентифікованих 

користувачів 

14288 13965 

3 Максимальна активність 

менеджерів 

3 555 за місяць 6 683 за місяць 

4 Максимальна активність 

викладачів 

30 000 за місяць 21 000 за місяць 

5 Кількість унікальних курсів 2 260 2 890 
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на платформі 
6 Максимальна активність 

електронних курсів за рік 

24 000 

(Інформатика, 

Добровіцька О.О.) 

29 000 (Інклюзивне 

суспільство, Іванова 
І.Б.) 

 

Перші два показники об’єктивно зменшились через зменшення 

загального контингенту студентів в університеті. Збільшення активності 
менеджерів дистанційного навчання (далі – ДН) у підрозділах пов’язано з 
двома причинами: встановлення оплати за роботу в кількості, яка дорівнює 100 

годинам педагогічного навантаження, і збільшення організаційного 

навантаження на кожному окремому курсі. Четвертий показник є 
характеристикою того, що базові курси на платформі вже створені, і робота 
викладача перейшла у площину управління курсом. Узагальнюючи зміни, які 
відбуваються на платформі, можна говорити, що відбувається робота з 
покращення змістової якості наповнення платформи, електронних курсів, їх 

експертизи та розширення функціоналу використання можливостей MOODLE. 

Вперше в усіх НВП на платформі було проведено попереднє тестування з 
англійської мови для випускників-бакалаврів. 

Активно використовуються можливості ведення електронних журналів, 

організація форумів, чатів, ведення сторінок коментарів. Необхідно звернути 

увагу всіх користувачів Інтернет-платформи, що сайт є україномовним! Тому, 

всі коментарі, які ведуться російською мовою, крім коментарів для студентів-

іноземців, видаляються з сайту без попередження, а обліковий запис викладача 
блокується. 

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

повну автономію для формування навчально-методичного забезпечення 

супроводу освітнього процесу. 

В університеті продовжує працювати постійно діючий семінар з 
підвищення кваліфікації для викладачів, які працюють у системі ДН. Семінари 

організовані як очні або дистанційні курси з повним методичним 

забезпеченням, у т.ч. відеолекціями та практичними заняттями. Випусковою 

роботою для учасників семінару є розроблений електронний курс із певної 
дисципліни. Для оволодіння співробітниками університету основними 

уміннями роботи у віртуальному освітньому середовищі розроблені спеціальні 
матеріали, які містять усі необхідні інструкції, пояснювальний матеріал, 

приклади тощо. 

За річною статистикою найактивнішими курсами були (розташування 

відповідно до рейтингу від 1 місця до 10): 

1. Інклюзивне суспільство (Інститут соціальних технологій); 

2. Інформатика (Хмельницький інститут соціальних технологій); 

3. Основи програмування CS-50 (Інститут комп’ютерних технологій); 

4. Кримінальний процес (Хмельницький інститут соціальних технологій); 

5. Загальна психологія (Хмельницький інститут соціальних технологій); 

6. Самоменеджмент (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку 

людини); 
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7. Основи інклюзії (Хмельницький інститут соціальних технологій); 

8. Модуль HTML (Інститут комп’ютерних технологій); 

9. Політична економія (Інститут економіки та менеджменту); 

10. Основи наукових досліджень (Хмельницький інститут соціальних 

технологій). 

Абсолютним лідером за якісними показниками та активністю роботи на 
платформі залишається Хмельницький інститут соціальних технологій. Серед 

сотні найактивніших курсів – 68 курсів цього інституту. Необхідно відмітити 

позитивні якісні зміни змісту та дизайну електронних курсів в інститутах 

комп’ютерних технологій, економіки та менеджменту, соціальних технологій та 
Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини. 

Відсоток студентів, які вчасно склали сесію в 2018/2019 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 

2018/2019 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 у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна»» здійснено випускову атестацію студентів та видано 

документи про освіту. 

За навчальний рік випущено 5 224 фахівців за акредитованими 

спеціальностями, серед них 367 (7%) дипломів із відзнакою. З метою 

підготовки якісних додатків до дипломів підготовлено зразки додатків з усіх 

спеціальностей базової структури та створено базу дисциплін українською та 

англійською мовами. 
 

№ Назва 

ОКР 

ДФ
Н 

З них із 
відзнакою 

ЗФН З них із 
відзнакою 

Разом З них із 
відзнакою 

Зимовий випуск 

1 Молодший 

спеціаліст 
21  60  81 - 

2 Бакалавр 40 15 249 31 289 46 

3 Магістр 625 33 709 58 1 334 91 

 Разом 686 48 1 018 89 1 704 137 

Літній випуск 

1 Молодший 

спеціаліст 
506 35 398 17 904 52 
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2 Бакалавр 1 183 102 1 165 74 2 348 176 

3 Магістр 10  21 2 31 2 

4 Кваліфікований 

робітник 

35  202  237 - 

 Разом 1 734 137 1 786 93 3 520 230 

 Разом літній + 

зимовий 

випуск 

 

2 420 

 

185 

 

2 804 

 

182 

 

5 224 

 

367 

 

Зокрема, за денною і заочною формами навчання випущено: 

Освітні рівні «бакалавр» – 2637 фахівців, «магістр» – 1365 фахівців. 

Освітньо-кваліфікаційні рівні «молодший спеціаліст» – 985 фахівців, 

«кваліфікований робітник» – 237. 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 

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

об’єднань (далі – НМО) університету в 2018/2019 навчальному році 
здійснювалась відповідно до затверджених планів роботи. До централізованої 
організаційно-методичної роботи залучено як членів НМР – 76 працівників, так 

і членів НМО – 181 працівника. 

У 2018/2019 навчальному році проведено 4 засідання науково-методичної 
ради, на яких заслухані питання: 

- організації навчального процесу; 

- навчально-методичного забезпечення дисциплін; 

- затвердження положення про організацію видавничої діяльності в 

університеті; 
- затвердження положення про проведення та оцінювання відкритих 

занять науково-педагогічних працівників в університеті; 
- про розгляд та пропозиції до Положення про організацію навчально-

методичної роботи в університеті;  
- укладання плану відкритих занять викладачів; 

- затвердження навчальних видань; 

- затвердження обов’язкової частини циклу загальної підготовки 

навчальних планів 2019/2020 н. р.;  

- впровадження інноваційних методик у навчальний процес;  

- стан виконання графіка ліцензування та акредитації. 
Постійно проводиться робота щодо удосконалення освітніх програм, 

видано «Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих 

навчальних планів на 2019/2020 н. р. на основі освітніх програм» з метою більш 

повного додержання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик кожної зі 
спеціальностей, ефективного використання навчального часу, впровадження 

новітніх освітніх технологій. 

Сформовано загальноуніверситетську базу дисциплін, закріплених за 

викладачами кафедр і циклових комісій НВП. Оновлено базу анотацій 
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дисциплін у кількості 2 260. Для розробки робочих програм навчальних 

дисциплін у відповідності до Закону України про вищу освіту видано нові 
«Методичні рекомендації зі створення робочих програм навчальних 

дисциплін». 

Сформовано базу, що відображає проходження практики студентами 

університету. 

У 2018/2019 навчальному році в університеті діяло 20 НМО за різними 

галузями знань. На засіданнях НМО і виробничих нарадах відбувався обмін 

досвідом та обговорення актуальних навчально-методичних проблем. 

Актуальними питаннями, що розглядалися на засіданнях НМО, були 

питання, пов'язані з проблемами навчального та методичного забезпечення 

студентів і, зокрема, студентів з особливими потребами.  

Головними результатами роботи об’єднань можна визнати такі:  
- розроблені описи освітніх програм; 

- уніфікація навчальних планів навчально-виховних підрозділів; 

- напрацювання механізму узгодження методичних матеріалів із новими 

стандартами освіти; 

- аналіз кваліфікаційних вимог роботодавців та внесення відповідних змін 

до освітньо-професійних програм та навчальних планів. 

Визначальними аспектами роботи НМО є: 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 2018–2019 н. р.; 

розгляд освітньо-професійних програм і навчальних планів на 2019/2020 

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 

конкретних навчальних дисциплін, 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, тощо. 

Якість навчання здобувачів вищої освіти значною мірою формується 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 всіх без винятку навчальних дисциплін. Для 

реалізації цієї спроможності, а також урахування специфічних потреб 

викладання за спеціальностями проводилося погодження 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. 



 20 

У 2018–2019 н. р. проводились заходи для стимулювання підвищення 

рівня методичного забезпечення, зокрема, було проведено черговий «Конкурс 
підручників, навчальних посібників, монографій і конспектів лекцій». 

Авторами кращих монографій визнано: колективну монографію 

співавторів – Сука Л.К., доктора економічних наук, професора, завідувача 

кафедри фінансів та обліку, Сука П.Л., кандидата економічних наук, 

Нестеренко С.С., директора Інституту економіки та менеджменту, 

«Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції»; Кравчук Л.С., 

кандидата педагогічних наук, доцента, професора кафедри фізичної терапії, 
ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних 

технологій, «Корекція розумової працездатності студентів із дитячим 

церебральним паралічем у навчальній діяльності»; Куценка С.І., кандидата 
юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту права та 

суспільних відносин, «Процесуальні норми в адміністративному праві 
України»; колективну монографію за редакцією Волинець Н.В., кандидата 
психологічних наук, доцента, доцента кафедри психології та соціальної роботи 

Хмельницького інституту соціальних технологій, «Соціально-психологічна 
діяльність психолога в соціономічній сфері». 

Кращими навчальними посібниками визнані: «Соціально-педагогічна 
робота з молоддю з інвалідністю в інклюзивному освітньому просторі» 

Чайковського М.Є., Добровіцької О.О. (Хмельницький інститут соціальних 

технологій), «Кримінальне право України» Дадерка Л.Ф., Ізуїти П.О. (Інститут 

права та суспільних відносин), навчальний посібник «Наноматеріали та 
нанотехнології» Кущевської Н.Ф., Терещенко О.Я., Папроцької О.А., 

Малишева В.В. (Інженерно-технологічний інститут). 
Кращим конспектом лекцій стала «Статистика (в рисунках та таблицях): 

опорний конспект лекцій» Домбровської Л.В. (Миколаївський міжрегіональний 

інститут розвитку людини). 

Також був проведений конкурс на звання кращого викладача 

Університету «Україна» за 4 номінаціями: «Кращий викладач з фаху» – 17 

викладачів, «Кращий викладач-новатор» – 3 викладачі, «Кращий викладач-

керівник НДРС» – 4 викладачі, «Кращий викладач-наставник СННВП» – 1, 

усього 25 викладачів визнано кращими. 

Для покращення методичного забезпечення освітнього процесу впродовж 

звітного періоду проводилось постійне оновлення всіх електронних курсів. 

Здійснювався моніторинг виконання плану видання навчально-методичної 
літератури Видавничо-друкарського комплексу «Університет «Україна», 

результати якого неодноразово заслуховувались на засіданнях Науково-

методичної ради. 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ 
 

Бібліотека Університету «Україна» є інтегрованою інформаційною 

системою, до складу якої входять бібліотека базової структури та 20 бібліотек 

територіально відокремлених підрозділів. Загальний бібліотечний фонд на 1 
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липня 2019 р. становить 675 925 примірників універсальних за змістом, 

багатогалузевих документів. Фонд бібліотечних ресурсів базової структури на 1 

липня 2019 р. становить 235 276 примірників документів. 

Пріоритетними напрямами модернізації бібліотеки були: інформаційно-

бібліотечний супровід інклюзивного навчання, інтеграційна діяльність і 
запровадження міжнародних інформаційних ресурсів та інноваційних послуг 
для підтримки якісного навчання, викладання та наукової діяльності. 

Робота бібліотеки базувалася на забезпеченні вільного доступу до 

інформації і документів усім категоріям користувачів незалежно від місця їх 

перебування. Книгозбірня була максимально наближена до відвідувачів, а для 

віддалених користувачів щоденно здійснювалась електронна доставка 
документів. 

Удосконалено сайт бібліотеки та його інформаційне наповнення, де 
представлено проекти бібліотеки, актуалізовано нове положення про 

бібліотеку, висвітлено тематико-типологічний план комплектування і 
періодичних видань, план проведення бібліотечних уроків, план організації 
тематичних виставок, інформація про електронні ресурси, масові заходи і 
наукові семінари, новини бібліотек-філій.  

Організація обслуговування користувачів 

Протягом року бібліотечну установу читачі відвідали 5 030 разів. У 

бібліотеці базової структури до використання інформаційних ресурсів залучено 

3449 читачів, із них 3 020 студентів. Користувачам надано 12 452 примірники 

документів. Студенти використали 5 620 електронних документів із баз даних. 

На початку року студентам I–II курсів було підготовлено 399 комплектів 

навчальної літератури та видано 4 379 примірників документів.  

Створюючи нову модель сучасної бібліотеки, колектив орієнтується на 
внутрішню самореалізацію та саморозвиток підрозділу, наполегливо вивчає 
коло наукових інтересів викладачів, аспірантів, студентів і постійно пропонує 
нові послуги з інформаційного забезпечення. Так, бібліотекою університету 

надано доступ до ліцензійних повнотекстових баз даних: онлайн-бібліотеки 

Центру учбової літератури, Роlpred сom, Elibrary.ru. Поступово відбувається 

інтеграція у світовий інформаційний простір. Передплачено повнотекстову 

міжнародну базу даних наукових статей «Cambridge University Press» 

(Великобританія). У бібліотеці встановлено програму Zotero, що дозволяє 
експортувати відфільтровані наукові публікації у створені робочі кабінети 

викладачів із баз даних університетів Гарварда і Кембриджа та ін. Також разом 

із бюджетними установами в межах програми МОН України за кошти 

держбюджету за підтримки провайдера доступу Державної науково-технічної 
бібліотеки України директором бібліотеки Н.П. Колесниковою було досягнуто 

домовленостей про відкриття для Університету «Україна» річного 

безкоштовного доступу до наукометричних міжнародних баз даних Web of 

Scienсe (Філадельфія, США) та Scopus Elsevier (Нідерланди). Компанією 

«Glarivate Analitics» у липні 2019 р. проведено безкоштовну серію вебінарів про 

застосування платформи Web of Scienсe, в яких брали участь бібліотечні 
працівники і співробітники університету.  
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Інформаційно-бібліотечний супровід інклюзивного навчання 

Інформованість студентів з інвалідністю в нашому інтегрованому 

середовищі означає повноцінну освіту, активну участь в університетському 

житті, чітку спрямованість на професійну діяльність. Тому кожного 

навчального року бібліотека стає більш адаптованою до потреб студентів з 
інвалідністю. Співробітники бібліотеки активно працюють над підвищенням 

комфортності їхнього обслуговування та інформування. Всі сервісні послуги в 

першу чергу надаються студентам з інвалідністю. Наприклад, позачергове 

обслуговування на абонементі, резервування двох останніх примірників 

навчальної літератури, бронювання літератури за замовленням, виконання 

різноманітних довідок, усне і письмове консультування, визначення індексів 

УДК й авторського знаку, інформування за визначеною темою, редагування 

бібліографічного списку до наукової роботи, електронна доставка документів.  

З метою забезпечення інформаційної доступності для інклюзивного 

середовища у бібліотеці встановлена програма NVDA, що дозволяє студентам 

із порушеннями зору користуватися операційною системою Windows, 

здійснювати автоматичне читання тексту. Програма підтримує брайлівські 
дисплеї для студентів, що володіють брайлівською клавіатурою для набору 

тексту шрифтом Брайля. NVDA перекладено на 54 мови. 

Проведено круглий стіл та вивчено досвід Центральної спеціалізованої 
бібліотеки для сліпих ім. М. Островського. З метою розширення спеціальних 

послуг для студентів бібліотека Університету «Україна» та спеціалізована 
бібліотека досягли домовленостей про перспективну співпрацю, уклали угоду 

про книгообмін. У межах цієї угоди від бібліотеки-партнера отримано книжки у 

спеціальних форматах: видання, що виготовлені рельєфно-крапковим шрифтом 

Брайля, та англійські видання мовою оригіналу збільшеним плоско-друкованим 

шрифтом для студентів із порушеннями зору. Також для цієї категорії студентів 

було поповнено фонд електронних ресурсів, зокрема українською та світовою 

художньою й історичною літературою (182 док.). 

Протягом року бібліотека здійснювала інформаційний супровід 

університетських наукових заходів. Організовано роботу книжкових виставок-

переглядів: «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», «Інклюзивна освіта: 
сьогодення та перспективи», «Інклюзивне навчання в Університеті «Україна» 

та проведено низку бібліографічних оглядів за темою: «Інклюзивне навчання в 

інтегрованому середовищі».  

У подарунок від письменниці О.А. Осмаловської отримано художню 

літературу, що висвітлює життя людей з інвалідністю, їхні життєві досягнення. 

На web-сайті бібліотеки оформлено віртуальну виставку «Інклюзивна 

література». З метою формування навичок просторового орієнтування 

студентів-першокурсників з інвалідністю бібліотечними працівниками 

проведено індивідуальні екскурсії бібліотекою та індивідуальні тренінги із 
практичного використання вітчизняних і міжнародних баз даних. Таким чином 

у бібліотеці університету розширено номенклатуру спеціальних послуг 
студентам з інвалідністю.  
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Культурно-виховна робота  

Бібліотека зберігає інформацію про досягнення професорсько-

викладацького колективу, створює архів їхніх видань, активно популяризує 
надбання університету. Наприклад, розроблена наукова віртуальна виставка 
книг «Під зоряним знаком таланту», яка присвячена науковій і публіцистичній 

діяльності Президента університету Петра Михайловича Таланчука.  

До 20-річчя Університету «Україна» було організовано фестиваль виїзних 

книжкових виставок. У велику експозицію теоретичного надбання 

професорсько-викладацького колективу увійшли книжкові виставки «Наукова і 
духовна скарбниця Університету «Україна»: праці викладачів», «Інклюзивне 
навчання», «Творча спадщина». Книжкові вітрини були заповнені 
монографіями, підручниками, посібниками, збірниками наукових праць, 

матеріалами наукових конференцій, творчими роботами студентів – есе, 
поезією (понад 250 док.). Фестиваль книжкових виставок відвідали численні 
гості, студенти, викладачі. Бібліотечні працівники проводили коментовані 
огляди, надавали відповіді на запитання відвідувачів. Під час роботи фестивалю 

виставок активізувалися фотосесії з авторами праць. 

У колі діяльності лекторію «Світло науки» на «замовлення» кафедри 

української мови і літератури, іноземних мов та перекладу оформлено 

виставки-перегляди і проведено бібліографічні огляди в навчальних аудиторіях 

за темою «Функціональні стилі сучасної української літературної мови та 

розвиток офіційно-ділового в сучасних умовах».  

Учасники бібліоклубу «Світоч» збирались у залі бібліотеки. До Дня 

української писемності та мови було організовано гостинне привітання 

«бібліосвіточан». Студенти з інвалідністю від клубу брали участь у XVIII 

Всеукраїнському радіо-диктанті національної єдності та в конкурсі читців 

поезії, присвяченому 205-тій річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. 

З метою розвитку індивідуальних здібностей і таланту творчої молоді за 

напрямом «Культурне дозвілля» діяла творча майстерня. Наприклад, під час 
творчого фестивалю «Університетське літо–2019» проведено майстер-класи 

«Твій ангел-оберіг», «Таємничий світ ляльки-мотанки», апробовано новий 

майстер-клас «Мистецтво оріґамі». 

Усього за 2018/2019 н. р. було організовано та проведено: заходів 

лекторію «Світло науки» – 4, засідань бібліоклубу «Світоч» – 3, заходів Творчої 
майстерні – 1, тематичних виставок – 27, тематичних полиць – 3, виставок 

«Нові надходження» – 16, виставок-переглядів – 9, виставок-персоналій – 2, 

виставок на «замовлення» – 4, фестивалів книжкових виставок – 1, віртуальних 

виставок – 25, коментованих та бібліографічних оглядів – 16. 

Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування  

На web-сайті бібліотеки представлено інформаційні списки «Праці 
викладачів Університету «Україна» і «Дисертації та автореферати дисертацій, 

захищених в Університеті «Україна», а також інформаційні бюлетені бібліотеки 

«Нові надходження» (з 2011 до 2018 рр.).  

Бібліотека сприяла розвитку інформаційної культури користувачів. За 

програмою факультативу «Основи бібліотечно-бібліографічних знань» 
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проведено бібліотечні уроки за темами: «Бібліотека університету: її 
інформаційний потенціал», «Права й обов’язки користувачів», «Послуги і 
сервіс бібліотеки університету», «Бібліотечні фонди: замовлення і бронювання 

традиційної літератури», «Інформаційні ресурси бібліотеки: замовлення та 

електронна доставка документів», в яких брали участь студенти коледжу 

«Освіта», інститутів комп’ютерних технологій і економіки та менеджменту.  

Організовано декаду інформування для навчально-виховних підрозділів 

нашого закладу. У низці заходів брали участь представники всіх інститутів, 

факультету та коледжу. Студентам і викладачам представлено виставки-

перегляди нових надходжень за всіма спеціальностями освітнього процесу 

університету (понад 420 док.). Багато корисного матеріалу студентами засвоєно 

з бібліографічних оглядів: «Від якісного підручника – до професійної 
компетентності майбутніх фахівців», «Наукові та фахові періодичні видання за 

спеціальностями», «Навчаємося за сучасними англомовними посібниками». Дні 
інформування відвідало понад 140 осіб. 

Розширено географію бібліографічного інформування споживачів, 

збільшено кількість респондентів із територіально відокремлених структурних 

підрозділів. Здійснено індивідуальне і групове інформування за темами: 

«Високопродуктивні обчислення», «Нейронні мережі», «Штучний інтелект», 

«Логістика», «Фізична терапія», «Фізичне виховання», «Мікробіологія», 

«Імунологія», «Сучасний український правопис», «Коректура», «Експертиза 
продовольчих товарів» тощо. Практикується систематичне забезпечення 

бібліографічною інформацією згідно з довготривалими запитами, наприклад, 

«Методологія наукової роботи», «Інновації в сучасній педагогіці», «Інклюзивне 

навчання», «Інклюзивний туризм», «Український націоналізм», «Новації в 

бібліотечній сфері», «Бібліометричні бази даних», «Автоматизоване управління 

дискретними технологічними процесами» та інші. 
Бібліотека активно взаємодіє зі структурними підрозділами університету, 

пропонує інформаційні ресурси та послуги для підтримки науково-

дослідницьких програм. Наприклад, працівниками бібліотеки надано допомогу 

викладачам у складанні та редагуванні бібліографічних списків літератури, що 

увійшли до монографій «Теоретико-методологічні засади та технології інклюзії 
у ЗВО», «Інклюзія в школі в оптичному дискурсі сьогодення» (14). Студентам 

за темами їхніх дипломних робіт визначено шифри УДК (66). Віддаленим 

користувачам надіслано web-інформацію на «замовлення» (147). 

Всього за 2018 /2019 н. р. проведено: днів інформування – 8, занять 

факультативу – 4, групових та індивідуальних консультацій – 9, тематичних, 

адресних, фактографічних довідок – 25, екскурсій бібліотекою – 4, у т.ч. 

іміджевих екскурсій – 1, індивідуальних екскурсій – 2, групових тренінгів – 5, 

індивідуальних тренінгів – 10. 

Формування фондів та організація довідково-пошукового апарату  

Фонд бібліотечних ресурсів базової структури на 01.07.2019 р. становить 

235 276 прим. документів. За видами: книг – 229 460 прим. док. (97,53% ), 

періодичних видань – 4 479 прим. док. (1,9 %), електронних ресурсів на знімних 

носіях – 351 док. (0,15% ), неопублікованих документів – 986 (0,42%) прим. 
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док.; за мовами: державною – 219 028 (93,09), російською – 11 268 (4,79%), 

іноземними мовами – 4 980 (2,12%); за цільовим призначенням: наукових – 18 

834 прим. док. (8,01 %), навчальних – 211 970 прим. док. (90,09%), літературно-

художніх – 4 389 прим. док. (1,86%), цінних і рідкісних (раритетних) – 83 прим. 

док. (0,04%). 

У 2018/2019 н. р. формували оптимальний склад фонду різноманітних 

видань, а також здійснювали проблемно-орієнтоване комплектування фонду 

навчальної літератури на основі обліку незабезпечених запитів користувачів у 

видачі навчальних матеріалів. Протягом року до бібліотеки надійшло нових 

видань – 3 360 прим. док. на загальну суму 386 492 грн, у т.ч. подаровано 

видань – 1 197 прим. док. на загальну суму 117 857 грн 

Проведено оптимізацію кількісних показників друкованого фонду 

шляхом вилучення з фонду непрофільних, застарілих і зношених видань (2 559 

прим. док.). 

Наукова робота 

З метою сприяння науково-дослідній роботі університету співробітники 

бібліотеки працювали над створенням науково-допоміжного бібліографічного 

покажчика «Інклюзивне навчання – від ідеї до втілення». Покажчик містить 

понад 1 300 бібліографічних записів. Зміст бібліографічного покажчика є 
результатом наукового внеску професорсько-викладацького складу колективу у 

скарбницю знань України. 

Бібліотека університету систематично надає науково-методичну 

допомогу в організації бібліотечно-інформаційного обслуговування 

бібліотечним працівникам територіально відокремлених структурних 

підрозділів університету.  

У межах діяльності Школи професійної майстерності бібліотекою 

організовано і проведено науково-практичні семінари-тренінги: «Практичне 
використання електронних ресурсів онлайн-бібліотеки «Cambridge University 

Press» (жовтень 2018 р.), «Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів 

в інклюзивному середовищі закладів вищої освіти» (квітень 2019 р.) і засідання 

круглих столів «Збереження і популяризація бібліотечних фондів у закладах 

вищої освіти» (січень 2019 р.), «Бібліотечне забезпечення користувачів із 
порушеннями зору» (березень 2019 р.). Також протягом року працівники 

бібліотеки брали участь у конференціях, присвячених перспективам розвитку 

університетських бібліотек. До цих заходів бібліотечними працівниками 

підготовлено 8 виступів. У липні на Вченій раді університету було заслухано 

доповідь директора бібліотеки Н.П. Колесникової на тему: «Інформаційно-

бібліографічна діяльність бібліотек університету». 

Робота бібліотек територіально відокремлених структурних 

підрозділів 
Аналіз діяльності бібліотек навчально-виховних підрозділів показав, що 

значно активізувалася масова та інформаційно-бібліографічна робота. 

У бібліотеці Мелітопольського інституту екології та соціальних 

технологій для читачів розроблено веб-бібліографічні списки за темами 

«Бібліотечний простір в Інтернеті», «13 унікальних сайтів, про які ви не знали», 
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які ознайомлювали зі зручними онлайн-сервісами. На початку навчального 

року проводились інформаційні заходи: «Вересневі зустрічі». 

Бібліотека Полтавського інституту економіки і права брала участь у II 

універсальній книжковій виставці-ярмарку «Пошук». До загальної експозиції 
надано монографії і навчальну літературу викладачів інституту. Протягом року 

в бібліотеці проводились бібліографічні огляди книжкових і періодичних 

видань. 

У Дубенській філії бібліотекою надавалась допомога кураторам 

навчальних груп у підготовці і проведенні інформаційних і виховних заходів із 
використанням електронних презентацій, відеофільмів. Оформлювались 

книжково-ілюстративні виставки до Всесвітнього дня книги та авторського 

права, до Міжнародного дня людей з інвалідністю, до дня виборів.  

В Івано-Франківській філії бібліотека систематично брала участь у 

міжвузівській конференції «Сучасна наука: стан, проблеми та перспективи 

розвитку». Представлено наукову і навчальну літературу філії та базової 
структури, праці Президента Університету П.М. Таланчука під час 
профорієнтаційних заходів у школах, коледжах, технікумах та в період 

проведення міських заходів «Ярмарок професій» і «День студента–2018». 

У Новокаховському гуманітарному інституті бібліотекаркою на 
професійному рівні представлено низку виставок-переглядів нових надходжень 

та періодичних видань на кафедрах. Для першокурсників організовано курс 
«Основи інформаційної культури», а для магістрантів – «Науковий пошук 

інформації». Проведено дні кафедр із правознавства та психології. 
У Луцькому інституті розвитку людини бібліотечним працівником 

оформлено книжкові перегляди до міжнародних науково-практичних 

конференцій «Наукова і духовна скарбниця ЛІРоЛ Університету «Україна», 

«Навчально-методичні та наукові видання професорсько-викладацького складу 

інституту», проведено бібліотечні уроки за темами: «Сучасна бібліотека та її 
довідково-інформаційний апарат», «Правила користування бібліотечним 

фондом», «Складання списку літератури». 

У Хмельницькому інституті соціальних технологій від бібліотеки 

влаштовано екскурсію «Культура спілкування бібліотечного працівника та 
студента», день кафедри психології з бібліографічним оглядом «Дивовижний 

світ психології», організовано творчу зустріч з лауреатом Міжнародної 
літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша письменником 

Богданом Теленьком, автором романів «Хроніки пересмішника», «Ґалицька 
рапсодія». 

Бібліотеку Житомирського економіко-гуманітарного інституту було 

переміщено в нову аудиторію, після чого книгозбірня стала більш сучасною і 
комфортною для відвідувачів. 

Однак, у діяльності бібліотечної мережі є певні труднощі. У бібліотеках-

філіях відсутня стабільна система фінансування в обсягах, достатніх для їх 

ефективної діяльності і розвитку. Не функціонує бібліотека у 

Сторожинецькому коледжі. У бібліотеці базової структури є недоліки у 

кадровому забезпеченні: недостатня кількість штатних одиниць і 
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кваліфікованого персоналу, що заважає реалізації сучасних напрямів 

діяльності. 
 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

У звітному періоді ректоратом, керівниками навчально-виховних 

підрозділів та завідувачами кафедр вживалися відповідні організаційні та 

практичні заходи щодо вирішення найбільш складної проблеми у процесі 
становлення і розвитку університету – формування стабільного осередку 

науково-педагогічних кадрів. Ці питання неодноразово розглядалися на зборах 

трудових колективів, засіданнях Вченої ради та виробничих нарадах.  

В результаті в 2018/2019 н. р. в університеті освітній процес 
забезпечували 957 працівників, зокрема у філіях, інститутах та на факультеті 
749 науково-педагогічних працівників (78%), у коледжах – 208 педагогічних 

працівників (22%). 

У числі науково-педагогічних працівників університету з науковими 

ступенями і вченими званнями налічувалось 465 осіб, або 62% викладацького 

складу, зокрема, докторів наук, професорів – 98 або 13%, кандидатів наук, 

доцентів – 367 або 49%. 

У числі педагогічних працівників коледжів налічувалось 97 викладачів 

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

в Коледжі «Освіта» базової структури на постійну основу було залучено лише 2 

працівники цієї категорії. 
У навчально-виховних підрозділах базової структури університету 

освітній процес забезпечували 256 науково-педагогічних працівників, із яких 

166 із вченими ступенями та званнями (65%), зокрема, докторів наук, 

професорів – 41 (16%), кандидатів наук, доцентів – 125 (49%).  

У базовій структурі університету в м. Києві діє 20 кафедр, із яких 14 

очолювали доктори наук, професори та 4 – кандидати наук, доценти. 

Досягнуто певних результатів щодо залучення науково-педагогічних 

працівників для роботи на постійній основі. В минулому навчальному році 
працювало 453 працівники або 60% від їх загальної кількості, для яких робота 
на викладацьких посадах була основною. 

У базовій структурі на постійній основі працювало 138 (54%), за 
сумісництвом – 118 (46%) науково-педагогічних працівників.  

Зокрема, основне місце роботи для викладачів було на кафедрах: 

міжнародного права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних 

дисциплін – 89%, конституційного права та теоретико-правових дисциплін – 

88% відповідно. 

У ТВСП 315 (64%) науково-педагогічних працівників були 

працевлаштовані на постійній основі. Так, у Луцькому інституті розвитку 

людини таких працівників налічувалось 87%, Полтавському інституті 
економіки та права – 81%, Хмельницькому інституті соціальних технологій – 

75%, Вінницькому соціально-економічному інституті – 67%; Миколаївському 

міжрегіональному інституті розвитку людини – 63%, Кіровоградському 
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інституті розвитку людини – 60%, Карпатському інституті підприємництва – 

56%. 

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 відповідно до ліцензійних вимог. 
Серед 138 основних науково-педагогічних працівників базової структури 

з науковими ступенями та вченими званнями було 89 (64%), у т.ч. докторів 

наук, професорів – 23 (26%), кандидатів наук, доцентів – 66 (74%).  

З числа науково-педагогічних працівників – сумісників базової структури 

(118 осіб (46%)) з науковими ступенями та вченими званнями –77 (65%), у т.ч. 

докторів наук, професорів – 18 (23%), кандидатів наук, доцентів – 59 (77%)  

Серед 315 (64%) штатних науково-педагогічних працівників ТВСП із 
науковими ступенями та вченими званнями 201 (64%), у тому числі докторів 

наук, професорів – 37 (12%), кандидатів наук, доцентів – 164 (52%).  

Кількість науково-педагогічних працівників – сумісників ТВСП 

становила 178 осіб (36%), серед яких із науковими ступенями та вченими 

званнями 98 (55%), у т. ч. докторів наук, професорів – 20 (11%), кандидатів 

наук, доцентів – 78 (44%).  

Що стосується педагогічних працівників коледжів, то слід зазначити, що 

в коледжах університету в 2018–2019 навчальному році працювало 59 осіб 

(28%) за основним місцем роботи та 149 (72%) сумісники. 

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

науково-педагогічних кадрів мають місце недоліки та упущення. 

Не повною мірою 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 із 
викладацьким складом за основним місцем роботи серед територіально 

відокремлених структурних підрозділів склалась у Дубенській (3%) та Івано-

Франківській (44%) філіях. 

Що стосується територіально відокремлених коледжів, то там ситуація 

взагалі патова, оскільки навчальний процес, як правило, забезпечують 

працівники, що мають основне місце роботи в інститутах, на базі яких вони 

розташовані, та не мають у своєму штаті жодного педагогічного працівника, 
для якого коледж був би основним місцем роботи. Так, наприклад, у 

Білоцерківському, Дубенському, Хмельницькому коледжах взагалі немає 
жодного основного працівника викладацького складу.  

На кафедрі обліку та фінансів Інституту економіки та менеджменту 

кількість науково-педагогічних працівників, що працюють на постійній основі, 
становить лише 38%, мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та 
імунології факультету біомедичних технологій – 46%; цивільного, 

господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності – 42%. 

Хоча в університеті і ведеться постійна планомірна робота із залучення 

до навчально-виховного процесу науковців та фахівців із досвідом практичної 
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роботи, не всі кафедри, у т.ч. і випускові, укомплектовано науково-

педагогічними кадрами відповідної кваліфікації. Так наприклад, на кафедрах 

маркетингу та української мови і літератури, іноземних мов та перекладу 

взагалі відсутні завідувачі кафедр. 

Для забезпечення навчального процесу викладачами неефективним 

залишається конкурсний відбір. 

Якщо ж говорити про вік якісного складу, то слід зауважити, що 

керівникам підрозділів слід проводити роботу щодо негайного його 

омолодження. Адже наприклад, середній вік докторів наук, професорів серед 

викладацького складу базової структури університету, які працюють за 

основним місцем роботи, становить 68 років. 

Найгірша ситуація склалась на кафедрах: дизайну, де цей показник 

становить 93 роки, міжнародного права, міжнародних відносин та соціально-

гуманітарних дисциплін – 89 років, інформаційних технологій та 
програмування – 84, комп’ютерної інженерії – 81, цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної діяльності – 79 відповідно. 

Не краща ситуація і з кандидатами наук, доцентами на кафедрах 

університету: кафедра технології харчування – 72 роки, автомобільного 

транспорту та соціальної безпеки – 60 років. 

У 2018/2019 навчальному році керівникам департаментів та навчально-

виховних підрозділів необхідно здійснити низку заходів щодо значного 

поліпшення роботи для комплектування підрозділів науково-педагогічними 

кадрами. Необхідно розробити і реалізувати плани поліпшення якісного складу 

викладачів освітньо-професійних програм, які упродовж двох 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 із роботою щодо формування якісного професорсько-

викладацького складу вживались заходи для підвищення ролі адміністративно-

господарського та допоміжного персоналу в організації та проведенні 
освітнього процесу. 

У 2018/2019 навчальному році в цілому по університету налічувалось 484 

працівники адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного, науково-

виробничого та господарського персоналу, серед яких 343 (71%) особи 

адміністративного та господарського персоналу, 141 (29%) – навчально-

допоміжного персоналу, в тому числі 56 адміністративно-управлінського та 19 

навчально-допоміжного персоналу коледжів університету. 

У базовій структурі університету в м. Києві працювало 147 працівників 

адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного та науково-

виробничого складу, з них на постійній основі – 130 осіб (88%); за 
сумісництвом – 17 (12%) осіб.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ,  

ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ НАВЧАННЯ 
 

Університет «Україна» – це поки єдиний в Україні заклад вищої освіти, 

котрий з початку свого заснування розвиває інклюзію, метою якої є 
забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти всім членам суспільства, 

зокрема людям з інвалідністю. 

Упродовж 2018/2019 навчального року в Університеті «Україна» 

навчалось 840 студентів з інвалідністю (514 на денній формі, 326 – на заочній), 

із них 518 – у ТВСП (266 на денній формі, 252 – на заочній); у базовій структурі 
навчалось 322 студенти з інвалідністю (248 на денній формі, 74 – на заочній). 

Порівняно з минулим 2017/2018 навчальним роком загальна кількість 

студентів з інвалідністю у 2018/2019 навчальному році збільшилась із 728 до 

840 студентів. 

Завдяки діяльності Центру інклюзивних технологій навчання (далі – 

Центр ІТН) студентам з інвалідністю надавались професійні послуги із 
супроводу, а саме: педагогічний, психологічний, медичний, соціальний, 

технічний.  

Було створено і розіслано всім організаціям презентацію про 

впровадження інклюзії в Університеті «Україна». Розроблена і надрукована 
пам’ятка з інклюзії «Правила комунікації в інклюзивному закладі». Поширено 

ролики, статті, пости про інклюзію в Університеті. Надано і розміщено 

інтерв’ю про університет у ЗМІ. Створено групу в соціальних мережах, через 
яку поширювалася інформація про інклюзивність університету. Через 
створений чат у «Телеграм» студентам з інвалідністю надається інформація про 

проведення заходів в університеті чи наявність вакансій.  

Завершено формування нової системи електронної форми зберігання та 
використання баз даних студентів з інвалідністю.  

Центр ІТН провів аудит доступності приміщень університету згідно із 
нормами нового ДБН.  

У співпраці з Центром технічного забезпечення навчального процесу 

розроблено пілотний проект запису лекцій для можливості дистанційного 

навчання студентів, яким важко дістатись до університету.  

За безоплатної технічної підтримки центру «Все для вуха» продовжили 

надавати в користування студентам із порушенням слуху  слухові апарати. 

Спільно з кафедрою соціальної роботи і педагогіки Інституту соціальних 

технологій брали участь у командних психологічних рольових іграх та 
тренінгах. 26 вересня 2018 року у стінах Університету «Україна» пройшла 

перша просвітницько-виховна лекція «Толерантність до різноманіття в умовах 

інклюзивного освітнього середовища». Учасники лекції, а саме студенти 

першого курсу Коледжу «Освіта» та їх вчителі дізнались про такі важливі 
питання, як: Що таке інклюзія? Історія виникнення поняття «інклюзія»; Види 

суспільства. Що таке інвалідність?; Моделі інвалідності; Особливості 
комунікації в інклюзивному закладі освіти тощо… 
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29 вересня 2018 року в Києві відбувся Всеукраїнський форум «Право на 
життя», який організовували наші друзі та партнери – «Всеукраїнське 
громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» 

(НАІУ). Метою заходу стало привернення уваги до ситуації в Україні стосовно 

прав людей з інвалідністю та виконання зобов’язань держави щодо реалізації 
положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Представники 

Університету «Україна» взяли участь у мирній ході вулицею Хрещатик (дозвіл 

Київської міської державної адміністрації) та проведенні зібрання на майдані 
Незалежності. 

10 жовтня в Університеті «Україна» відбулась зустріч із відомим 

громадським діячем, українським екстремальним мандрівником та почесним 

працівником туризму України – Подрезаном Миколою Володимировичем. 

Відомий мандрівник та рекордсмен поділився зі студентами цікавими 

історіями, які траплялись із ним у поїздці за маршрутом Олімпійського вогню – 

2004. Наш гість розповів студентам про те, як об'їхати 55 країн світу на візку, а 
також про те, як у кожній із цих країн ставляться до людей з інвалідністю. 

16 жовтня відбулась зустріч із моделлю, володаркою титулу «Міс Краса 
без обмежень – 2016», фіналісткою і володаркою титулу «Міс 
Індивідуальність» першого світового конкурсу краси «Мiss Wheelchair World 

2017» та засновницею і директоркою Благодійного Фонду «Нескорені» 

Оксаною Кононець у межах проекту «ТИ МОЖЕШ» («YOU CAN»). 

29 жовтня в базовій структурі Університету «Україна» відбулася зустріч 

із всесвітньо відомим мотиваційним спікером із США Ніком Вуйчичем. Нік – 

людина, що народилася без рук і ніг. Він зміг не просто реалізувати себе, але 
надихнути своїм прикладом тисячі людей. Нік уже вшосте приїздив до України, 

активно просуваючи питання інклюзивної освіти та боротьби із цькування в 

навчальних закладах. Виступ пройшов у межах проекту «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. За нашим запрошенням Нік 

погодився приїхати до Університету «Україна» лише тоді, коли дізнався про те, 

що Університет «Україна» є єдиним в Україні інклюзивним закладом вищої 
освіти. 

21 листопада в Університеті «Україна» відбулась конференція 

«Інклюзивна освіта: український та міжнародний досвід» у рамках роботи 

XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі 
реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю». 

3 грудня у приміщенні кінотеатру «Жовтень» із нагоди відзначення 

Міжнародного дня людей з інвалідністю, а також 10-ї річниці підписання 

Україною Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю Всеукраїнське 
громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю» за 

підтримки Українського товариства глухих та Українського товариства сліпих 

за участю представників понад 120 громадських організацій осіб з інвалідністю 

з усієї України організували прем’єрний показ документального фільму «Право 
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на життя». На цю подію були запрошені студенти нашого університету. Після 

завершення показу відбулася відкрита дискусія за участю державних діячів, 

правозахисників та національних лідерів громадського руху осіб з інвалідністю. 

Також 3 грудня у приміщенні Університету «Україна» було проведено 

фотовиставку двох соціально-просвітницьких проектів «Нескорена краса» та 
«Можливо все – ти тільки вір», метою яких є популяризація позитивного образу 

людей з інвалідністю. 

Наприкінці 2018 року з метою соціальної адаптації та інтеграції в 

суспільство студентської молоді з інвалідністю Університет «Україна» спільно 

з 23 територіально відокремленими структурними підрозділами університету 

провів XVI Студентський фестиваль творчості «Сяйво надій», спрямований на 

розвиток творчих здібностей молоді з інвалідністю. 

З нагоди святкування 20-ї річниці Університету «Україна» до «КНИГИ 

РЕКОРДІВ УКРАЇНИ» був внесений рекорд «Найбільша кількість випускників 

з інвалідністю в Україні», який належить нашому університету. 

19 березня 2019 року Центр ІТН провів для викладачів Університету 

«Україна» навчання особливостям інклюзивного викладання. Основним 

меседжем цього тренінгу було те, що включення потребує кожен, адже 
інклюзивний підхід не зосереджується на конкретних цільових групах або 

вимірах різноманітності, але прагне до того, щоб вища освіта стала доступною, 

актуальною та цікавою для всіх здобувачів вищої освіти. 

20 березня 2019 року відбувся правопросвітницький тренінг «Перші 
уроки політичної участі» для молоді, зокрема, для студентів з інвалідністю, які 
голосують вперше. На даному тренінгу студенти дізналися чому важливо брати 

участь у виборах, як визначитися, за кого голосувати, про 5 кроків для успішної 
участі у виборах, а також отримали інші корисні поради, як зробити так, щоб їх 

голос був насправді почутий. Тренінг відбувся в межах проекту «Моя участь 

важлива», що реалізовується ГО «Боротьба за права» за підтримки Посольства 
США в Україні. 

24 квітня 2019 року з метою просування питань інклюзії та налагодження 

зв’язків із Міжнародними організаціями захисту прав та інтересів осіб з 
інвалідністю в університеті відбулася Міжнародна конференція під патронатом 

депута Європарламенту Марека Плюри та за участю представників українських 

і польських організацій і закладів освіти. На даній конференції обговорювались 

питання освіти та реабілітації дітей з інвалідністю. 

Наші ТВСП у цьому навчальному році також впроваджували у себе 
інклюзивні технології. 

У цьому навчальному році Білоцерківський інститут економіки та 

управління провів міський семінар для керівників навчальних закладів ІІ–ІV 

рівнів акредитації на тему: «Інклюзія в освітньому просторі закладів 

професійно-технічної та вищої освіти: проблеми, досягнення, перспективи». 

Підготовлена доповідь, презентація та роздатковий матеріал для всіх учасників 

семінару.  

Броварський коледж уклав договір про співпрацю з медико-

реабілітаційним центром «Прагнення», де є всі необхідні умови та фахівці для 
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проведення соціальної, фізичної та фізкультурно-спортивної реабілітації 
студентів з інвалідністю. На базі центру проходили практику студенти як з 
інвалідністю, так і інші. Вони беруть активну участь у волонтерській роботі, у 

роботі з батьками дітей з інвалідністю. Також укладений договір про співпрацю 

з дитячим навчально-реабілітаційним центром «Мозаїка». Волонтери з числа 
студентів Броварського коледжу активно допомагають у підготовці та 

проведенні заходів із залученням дітей з інвалідністю. 

Особливості організації роботи зі студентами з інвалідністю вивчались 

під час постійно діючого у 2018–2019 н. р. практичного тренінгу з інклюзії для 

працівників Вінницького інституту Університету «Україна», участі у круглому 

столі на тему: «Доступність та універсальний дизайн», організованому 

Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України у рамках проекту 

«РівноДоступність» (28 листопада 2018 року), практичного семінару 

«Інклюзивне навчання: основні принципи та дієві технології» (4 грудня 2018 

року); VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивна освіта: 
досвід та перспективи» (16 травня 2019 року). Було проведено тренінг для 

людей з інвалідністю та членів їхніх родин «Толока: толерантність, освіченість, 

креативність», в якому взяли участь студенти ВСЕІ Університету «Україна», 

що мають інвалідність, клієнти центру реабілітації «Обрій» та члени їх сімей. 

Так, наприклад, було проведено Workshop «Психологічні особливості роботи з 
людьми із когнітивними порушеннями» в рамках VI міжнародної науково-

практичної конференції «Інклюзивна освіта: досвід і перспективи». Організація 

супроводу студентів з інвалідністю здійснювалась через СННВП «Юридична 

клініка «Феміда», що надавала допомогу в роботі з Вінницьким відділенням 

Фонду України соціального захисту інвалідів, здійснювала співпрацю із ГО 

«Соціальна перспектива», реабілітаційним центром «Україна», сприяла участі 
здобувачів у волонтерській роботі Вінницького інституту Університету 

«Україна». Для студентів, які мають вади слуху, розроблялися презентаційні 
матеріали, пропонувалися відеоматеріали із субтитрами, студенти залучалися 

до роботи з базою MOODLE. Для студентів із вадами зору та зі складними 

порушеннями опорно-рухового апарату формуються аудіозаписи лекційного 

матеріалу, проводиться диктофонний запис занять та консультацій. Під час 

практичних занять застосовувалися елементи арт-терапевтичних технік, 

психодрама для демонстрації та аналізу проблемних ситуацій, 

використовувався індивідуальний роздатковий матеріал, короткі конспекти 

лекцій та практичних занять, тестування та анкетування. 

У Дніпровській філії з метою корекції знань, умінь та навичок студентів з 
інвалідністю організовано індивідуальні заняття з предметів, надається 

допомога у придбанні, першочерговому та безкоштовному тиражуванні 
навчальної літератури, методичних розробок, конспектів лекцій. Професорсько-

викладацький склад працює над розробкою та поступово впроваджує у свою 

роботу нові технології навчання, елементи дистанційної освіти, які 
допомагають засвоїти запропоновані знання всім категоріям студентів з 
інвалідністю. У навчальний процес запроваджується практика використання 

студентів-тьюторів, які допомагають слухачам засвоїти найважливішу частину 



 34 

матеріалу, повторити його після заняття та перевірити, що студенти зрозуміли. 

Традиційно проводиться робота щодо психологічного супроводу студентів з 
інвалідністю. Це індивідуальні консультації, психотренінги, консультації з 
фахівцями певної галузі та інші заходи. Особлива увага приділяється 

організації самостійної роботи студентів. Робота цього року була спрямована на 

підготовку та використання електронних підручників, посібників та інших 

засобів навчання. 

У Дубенській філії перед початком навчального року завідувачі кафедр та 
голови циклових комісій знайомлять викладачів із контингентом студентів з 
інвалідністю і зауважують на необхідності застосування до таких студентів уже 

існуючих індивідуальних навчальних програм та розробок нових, враховуючи 

особливості вад студентів-інвалідів, які щойно прийшли до закладу. З 

викладачами постійно ведеться консультативна і просвітницька робота з метою 

пошуків індивідуальних підходів до студентів з інвалідністю. Так, для 

студентів з особливими освітніми потребами впроваджуються подовжені 
терміни складання іспитів чи написання контрольних робіт, індивідуальні 
програми та індивідуальні графіки навчання, надання консультаційної 
допомоги та додаткових занять. Студенти з інвалідністю мають можливість 

користуватися електронною бібліотекою. Одним із напрямків підвищення 

ефективності та якості корекційного та навчального процесу студентів з 
інвалідністю у Дубенській філії та Дубенському коледжі є впровадження 

методики, що базується на використанні комп’ютерних технологій. Це надає 
можливість вийти за межі традиційних методів навчання, розширити сферу 

використання різних аналізаторних систем у процесі роботи, сприяє створенню 

під час занять різноманітних ситуацій спілкування, виробленню у дитини 

самостійності у навчанні та самоконтролю, розвитку дрібної моторики у 

дитини, оволодінню основами комп’ютерної грамоти. 

У Житомирському економіко-гуманітарному інституті систематично 

проводяться науково-практичні семінари, які мають за мету обмін практичним 

досвідом та теоретичними знаннями щодо оптимізації навчально-виховного 

процесу студентами з інвалідністю. Зокрема, 17 грудня 2018 року в 

Житомирському економіко-гуманітарному інституті відбулося щорічне 

традиційне святкування Дня Святого Миколая, на який були запрошені діти з 
інвалідністю.  

25 грудня 2018 року студенти інституту взяли участь як волонтери у 

спортивних заходах на запрошення Житомирської міської громадської 
організації «Сімейний клуб спеціальної олімпіади». У клубі нараховується 40 

вихованців, які є також членами міжнародної організації «Special Olympics», що 

займається питаннями організації спортивних заходів для осіб із розумовими 

відхиленнями та є основним організатором Спеціальних Олімпійських ігор, які 
проводяться раз на 4 роки. 6 березня 2019 року студенти інституту підготували 

святковий концерт для матусь діток з інвалідністю ГО «Спеціальна олімпіада», 

щоб привітати зі святом весни, жіночності, надії та тепла. Поки матусі були 

присутні на концерті, студенти організували соціальний проект, завдяки якому 
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були наставниками для діток з інвалідністю та спільно зробили привітальні 
листівки для матусь.  

28 травня 2019 року Обласний центр соціальної реабілітації дітей-

інвалідів спільно з викладачами Житомирського економіко-гуманітарного 

інституту Університету «Україна» на базі Житомирського вищого 

професійного училища-інтернату провели курси підвищення кваліфікації для 

фахівців із фізичної реабілітації. Кандидат педагогічних наук Бородіна О.С. і 
старший викладач кафедри менеджменту та туризму Мулярчук Г.О. 

підготували лекційний матеріал, презентацію, провели опитування на тему 

«Інклюзивне середовище та психоемоційне вигорання в ньому», а Фещенко 

О.Я. провела мінікурс з фізичної реабілітації у клініці нервових хвороб.  

Викладачі інституту беруть участь у науково-дослідній роботі, що 

пов’язана з навчально-виховним процесом осіб з інвалідністю, готують 

публікації для участі в науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі 
реалізації конвенції ООН про права осіб з інвалідністю», систематично 

проводиться робота з удосконалення методичного забезпечення, що 

використовується у процесі навчання студентів з інвалідністю. 

Івано-Франківська філія спільно з Міським центром соціальних служб 

для дітей, сім'ї та молоді реалізує Програму заочного, дистанційного навчання 

студентів з інвалідністю. Дана Програма забезпечує навчання студентів з 
інвалідністю через викладача-тьютора, надає можливість отримати 

консультацію у працівників Фонду України соціального захисту інвалідів – 

психолога, лікаря; пропонує участь у тренінгах та круглих столах з питань 

інклюзивної освіти. Щорічно на базі Міського центру соціальних служб для 

дітей, сім'ї та молоді проводиться круглий стіл на тему: «Вища освіта людей з 
особливими потребами». Для успішної реалізації цієї Програми раз на місяць 

проводяться інструктивні наради з адміністрацією філії та дирекцією центру. 

На сьогодні актуальним питанням є співпраця з обласним Фондом України 

соціального захисту інвалідів для впровадження такої ж Програми.  

У філії функціонують 4 місця для студентів з інвалідністю, оснащені 
спеціалізованим програмним забезпеченням (Javs 7.0, «Говорилка»). 

Облаштовано місця за першими рядами парт без стільців, що призначені для 

під'їзду інвалідного візка, наявна кімната санітарно-гігієнічного призначення. 

Викладачі-тьютори працюють за спеціально розробленим графіком, що дає 
можливість проводити індивідуальні заняття та консультації. Вони працюють 

за технологією ситуаційного навчання (кейс-методу). Студенти денної форми 

навчання з інвалідністю здійснюють навчання в академічних групах. 

Актуальним на сьогоднішній день є навчання студентів з інвалідністю через 
платформу Moodle. 

У Кіровоградському інституті розвитку людини зі студентами з 
інвалідністю проводяться додаткові індивідуальні заняття, бесіди. На кожного 

студента викладачами кафедри здоров’я людини розписано реабілітаційну 

програму з рекомендаціями з лікувальної фізичної культури, фітотерапії та 
ароматерапії. Розроблено «Валеологічний посібник для дітей з особливими 
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потребами» і «Методичку з курортології та рекреації» з рекомендаціями щодо 

лікування, оздоровлення та загартовування студентів. На базі інституту працює 
реабілітаційна лабораторія з кімнатою психологічного розвантаження 

(аромалампи, музика-релакс, заспокійливі чаї та коктейлі), апаратами 

фізіотерапії, масажними столами та апаратом для приготування синглентно-

кисневих коктейлів. 

На базі Луцького інституту розвитку людини проводився захід «Разом ми 

єдині!» – виступ театру акторів з інвалідністю «ТАМІ» з музичною п’єсою 

«Язиката Хвеська». В СК «Адреналін» була проведена першість інституту з 
настільного тенісу серед студентів з інвалідністю; на базі Центру реабілітації 
«Крок» і лабораторії функціональної діагностики інституту проходили заняття 

з адаптивного фізичного виховання та здійснювався медико-діагностичний 

контроль за студентами з інвалідністю. На базі Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, Навчально-методичного центру 

профспілок Волинської області для вчителів загальноосвітніх навчальних 

закладів, соціальних працівників викладачі інституту читають лекції, надають 

методичну допомогу із проблем впровадження нових технологій навчання, 

методів соціального та правового захисту.  

Науково-педагогічна діяльність викладачів Мелітопольського інституту 

екології та соціальних технологій та Мелітопольського коледжу за звітний 

період була спрямована на створення відповідних умов для успішної соціальної 
адаптації до навчання у ЗВО, засвоєння нових соціальних ролей, становлення 

професійної самоідентичності студентів з інвалідністю. Здійснено покращення 

вже існуючих об’єктів навколишнього середовища, вдосконалено систему Wi-

Fi в будівлі, зменшено кількість порогів у приміщені, введено деталі 
архітектурної доступності (використання спеціальних маркерів та міток). 

Протягом березня 2019 на базі Мелітопольського міського краєзнавчого 

музею відбулась серія тренінгових занять із налагодження комунікації, 
взаємодії та супроводу людей з інвалідністю в рамках мікропроєкту 

«Інклюзивна майстерня демократичного діалогу» при підтримці 
Представництва DVV International в Україні та Федерального міністерства 
іноземних справ Німеччини. Участь у цих тренінгах взяли і студенти з 
інвалідністю Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій.  

За кожним студентом з інвалідністю закріплюється тьютор-консультант, 
метою діяльності якого є пізнання особистісних якостей підопічного, допомога 

в освоєнні нових методів навчання, сучасних Інтернет-технологій, 

налагодження процесу спілкування і взаємодії в освітньому просторі та 

забезпечення рівних можливостей для участі в суспільному житті.  
При навчальному закладі створено студентський клуб «Рельєф», що 

працює у спеціально обладнаному тренажерному залі, кімнаті ЛФК, масажному 

кабінеті. З метою покращення реабілітаційних оздоровчих послуг договори про 

співпрацю укладено з Мелітопольським Центром комплексної реабілітації та 

пансіонатом «Валок», що надає можливість для оздоровлення студентів з 
інвалідністю на пільгових умовах.  
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Для покращення результатів педагогічного супроводу налагоджена 

співпраця з Мелітопольським Інклюзивно-ресурсним центром та Фондом 

України соціального захисту інвалідів. 

З метою комплексної допомоги студентам з інвалідністю в 

Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини на базі Центру 

медіації, психології та права проводилася рання соціально-психологічна 
адаптація, корекція комунікативних навичок, медична, психологічна, 

логопедична допомога, фізично-терапевтичні заходи. Упродовж року Центром 

проведено 25 консультацій із правових, соціально-побутових питань для 

батьків студентів та самих студентів. Фахівці Центру проводять 

консультування за принципом «рівний–рівному», консультації на «телефоні 
довіри» з питань СНІДу, проведені аутотренінги на адаптацію та соціалізацію 

до умов навчального закладу. Центр став науковою базою для розроблення й 

упровадження у навчальний процес системи супроводу навчання студентів з 
інвалідністю, яка передбачає створення необхідних умов для їх успішної освіти 

в інклюзивному освітньому просторі. Викладачі та фахівці Центру інклюзії в 

рамках «Школи педагогічної майстерності» провели семінар із основ 

української жестової мови.  

Викладачі беруть активну участь у роз’яснювально-просвітницьких 

заходах для роботодавців та інвалідів, у Днях соціального партнерства та 

Ярмарках вакансій, у роботі круглих столів «Інтеграція молоді з інвалідністю у 

суспільство», «Спільні дії – вагомий результат», надають інформаційні та 
консультаційні послуги.  

11-12 квітня 2019 року проведений ІІІ Освітній форум з міжнародною 

участю «Молодь як ресурс модернізаційної стратегії держави» за сприяння 

Фонду імені Фрідріха Еберта. У рамках форуму 11 квітня 2019 року відбулася 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології розвитку 

людини в інтегрованому суспільстві», учасниками якої стали науковці з усієї 
країни, педагоги, студенти, керівники органів місцевого самоврядування, 

відділів освіти, керівники ЗВО, ПТНЗ, інтернатних закладів. Під час 
конференції відбулося засідання порталу інклюзивних інновацій «Від рівних 

прав – до рівних можливостей», під час якого розглядалися питання створення 

інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти Миколаєва, 

інклюзії в практичних діях закладів загальної середньої освіти міста, шляхів 

соціалізації дітей з особливими освітніми потребами, навчання осіб з 
інвалідністю в умовах професійно-технічної освіти. 

З метою супроводу студентів з інвалідністю та для організації їх 

індивідуальної роботи в Рівненському інституті запроваджений такий напрям 

роботи, як тьюторство. Розроблені та затверджені «Положення про тьютора» та 
«Функціональні обов’язки тьютора». Тьютори координують студентів з 
інвалідністю, а студенти-тьютори супроводжують їх, активізуючи їх до 

культурного дозвілля з огляду на їх фізичну та психологічну спроможність. 

Питання щодо організації тьюторської роботи періодично заслуховуються на 
засіданнях кафедр, науково-методичних семінарах. Студенти з інвалідністю 

забезпечуються роздатковими навчально-методичними матеріалами, які 
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формуються залежно від ступеня та форми хвороби. Під час навчального 

процесу проводяться індивідуальні консультації з дисциплін, що вивчаються.  

Розроблені електронні варіанти завдань, підручників, комплексних 

контрольних робіт, мультимедійні презентації, відеолекції. Комп’ютеризовані 
робочі місця студентів мають доступ до мережі Інтернет. При складанні іспитів 

та заліків письмові форми контролю можуть бути замінені на усні та навпаки. 

При потребі надається додатковий час для виконання завдань, підготовки до 

заліків чи іспитів.  

Укладено угоду про співпрацю з Рівненським міським територіальним 

центром медико-соціального обслуговування інвалідів, у штаті якого лікарі, 
масажисти, інструктори, Рівненським центром інвалідного спорту «Інваспорт», 

Рівненським міським центром соціальних служб для дітей, сімї та молоді, 
Рівненською обласною організацією «Українське товариство глухих».  

При кафедрі психології діє Школа тренерської майстерності. У школі 
проводяться тематичні тренінги, спрямовані на адаптацію першокурсників, 

подолання конфліктності, агресивності, формування комунікативних умінь, 

особистісного зросту, підготовки до працевлаштування; створені групи 

взаємопідтримки та допомоги. 

Тернопільським коледжем налагоджено партнерські зв’язки з 
Теребовлянським навчально-реабілітаційним центром Тернопільської обласної 
ради для дітей із вадами слуху, Тернопільською спеціальною 

загальноосвітньою школою-інтернатом І–ІІІ ступенів Тернопільської обласної 
ради для дітей зі зниженим слухом та Тернопільською спеціалізованою 

загальноосвітньою школою-інтернатом для дітей із ДЦП. У цих закладах 

проводяться зустрічі студентів із учнями, організовуються викладачами 

майстер-класи, проводяться презентації та дні знайомств із професією. 

Налагоджена спільна діяльність педагогічних колективів цих ЗОШ та коледжу з 
метою обміну досвідом, формами та методами роботи. 

У Хмельницькому інституті соціальних технологій впроваджуються 

новітні технології навчання з урахуванням специфіки контингенту студентів з 
особливими потребами життєдіяльності. Розроблені адаптовані по нозологіях 

матеріали для самостійної роботи студентів із усіх дисциплін навчальних 

планів усіх освітніх програм інституту та коледжу.  

Функціонує ресурсний кабінет, обладнаний слухомовленнєвим 

тренажером, спеціальними збільшувальними лупами та іншими спецзасобами 

для навчання студентів із вадами зору та слуху. Обладнання закуплене в рамках 

реалізації мікропроєкту УФСІ «Соціально-педагогічний супровід навчання 

соціально-вразливих груп студентів».  

Розроблені електронні курси з дисциплін навчальних планів усіх 

спеціальностей в обсязі 94% для Інтернет-супроводу навчального процесу 

студентів, у тому числі і з інвалідністю. Також у процесі розробки 

аудіовідеоматеріали для самостійної роботи студентів з інвалідністю по 

нозологіях з усіх дисциплін навчальних планів усіх освітніх програм інституту 

та програмне забезпечення ПК для слабкозорих (тифлопрограми).  
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У 2018–2019 н. р. на базі Центру соціальної інклюзії проведені семінари з 
такої тематики: «Особливості супроводу навчання людей із наслідками ДЦП в 

інклюзивному освітньому просторі»; «Особливості супроводу навчання 

студентів із вадами зору в інклюзивному освітньому просторі»; «Особливості 
супроводу навчання студентів із вадами слухомовленнєвого апарату в 

інклюзивному освітньому просторі»; «Психологічна корекція властивостей 

особистості»; «Методики розвитку інклюзивної компетентності студентів в 

інклюзивних академічних групах».  

Інститут співпрацює зі спеціалізованою ЗОШ для дітей із вадами слуху та 

мовлення, громадською організацією «Школа життя», СЗОШ №8, в якій 

створені інклюзивні класи для дітей із вадами ОРА.  

За звітний період проведені І Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Реабілітація учасників бойових дій в Україні: досвід та 
перспективи» (23 листопада 2018 року); ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: 
теорія та практика» (19 квітня 2019 року).  

 

ВИХОВНА РОБОТА 
 

Виховна робота в університеті здійснювалася через діяльність відділу 

організації виховної роботи, кураторів, студентських адміністраторів, 

студентського самоврядування, первинної профспілкової організацію 

співробітників та студентів, гуртків Центру художньої творчості, Науково-

освітнього центру патріотичного виховання молоді, Спортивного клубу та тісну 

взаємодію цих підрозділів із ректоратом і всіма навчально-виховними 

підрозділами Університету «Україна». Така співпраця створила належні умови 

для організації та проведення запланованих загальноуніверситетських та 
культурно-виховних заходів. Налагоджена тісна взаємодія з органами 

студентського самоврядування територально відокремлених структурних 

підрозділів Університету «Україна» щодо реалізації поставлених завдань. 

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. 

Упродовж року проводились щотижневі старостати в інститутах, на 
факультеті та в коледжі, а також загальноуніверситетські старостати за участі 
ректорату. 

Щомісяця проводилась індивідуальна робота зі студентами, які мали 

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

отримували попередження про відрахування з університету. 

Кожну останню суботу місяця в університеті відбувалися Дні відкритих 

дверей, до участі в яких активно долучалися всі підрозділи. Кожен День 

відкритих дверей мав свою тематику – «Хелловін», «Здорово бути здоровим», 

Новий рік, Масляна, «Студентська каша», Великдень та «Козацькі забави». А 
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взимку на Водохреще студенти разом із викладацьким складом пірнали в 

лунку. 

Традиційні виховні заходи спрямовувались на масове залучення 

студентства до загальноуніверситетської культурно-масової, соціальної та 

волонтерської діяльності. Таким є широкомасштабний спортивно-дозвільневий 

захід для студентів та викладачів «День здоров’я», який 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 2018 року було проведено восьмий масовий забіг «Мій вибір – 

здоров’я». Учасники забігу долали визначену дистанцію в Гідропарку. До 

наших студентів приєднались викладачі. 
Було проведено XX Раду лідерів студентського самоврядування 

Університету «Україна», яка відбулась у квітні 2019 року на оздоровчій базі 
«Петрівська слобода». Були присутні делегати з базової структури університету 

та 7 філій, розташованих у Луцьку, Хмельницькому, Вінниці, Дубно, Івано-

Франківську, Хусті та Полтаві, які протягом трьох днів обмінювалися досвідом, 

набували нових організаторських навичок, розробляли спільні студентські 
проєкти. 

Доброю традицією стало проведення Фестивалю студентської творчості 
«Університетське літо», присвяченого річниці Університету, який уже 16-й рік 

поспіль дає змогу обдарованій студентській молоді розкрити свої різнобічні 
таланти, а в цьому році гала-концерт фестивалю відбувався на Площі знань 

університету. 

Упродовж 2018-2019 навчального року в університеті було організовано 

та проведено низку виховних заходів, що сприяють формуванню активної 
позиції у студентів, розвивають їх організаторські здібності, серед них День 

знань; Посвята першокурсників у студенти; День працівника освіти; Дебют 
першокурсника; святковий концерт до Дня студента; новорічний вогник, 

випускні вечори. 

Також відбувся турнір із боулінгу між студентами університету в ТРЦ 

«Dream town», студенти отримали багато задоволення та чудовий настрій. 

Цього року відбулися зустрічі з видатними особистостями, серед яких – 

Нік Вуйчич, посол Індії, представники Міністерства юстиції, Школи жестової 
мови, громадської організації «Право на щастя» та інші. 

До Дня народження Т.Г. Шевченка організовано «Тиждень національної 
творчості», де команди-учасники брали участь у станційних іграх на знання 

українських звичаїв, обрядів, національної кухні, пісень та літературної 
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спадщини Т.Г. Шевченка. Друга частина свята традиційно присвячена 
вшануванню літературної спадщини Т.Г. Шевченка, декламуванню його віршів. 

У рамках заходу відбулось урочисте нагородження переможців конкурсів 

«Кращий інститут», «Краща група інституту», «Краща група університету» та 

президентських стипендіатів. 

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

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

стилі «Бохо». 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. 

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 близько 200 учасників, серед яких студенти та випускники 

університету і скаути об’єднання «СОУС». 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 залучаються студенти всіх ТВСП та випускники, 

наприклад, сходження на вершину г. Говерла чи відпочинок на базі «Петрівська 
слобода». 

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, навчитися працювати в команді 
та розкрити свої лідерські якості. Це є важливою складовою адаптації 
першокурсників у студентському середовищі. 
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Традиційними виховними заходами в університеті є: «Солодкий ранок»; 

«Ніч Кіно. Хеловін» та «Ніч кіно. Новорічна»; «Подаруй» – привітання жінок та 
дівчат солодкими подарунками з нагоди Міжнародного жіночого дня. 

Також студенти активно долучалися до міських заходів як волонтери, 

куратори та організатори. Такими заходами були: «Помічники Миколая» та 

«Юнь Києва», «Вшанування пам’яті жертв голодомору», на якому ми 

запалювали пам’ятні лампадки біля Меморіалу жерт голодомору. До цього 

заходу долучилися наші територіальні відокремлені структурні підрозділи.  

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

з кожним роком лише збільшується. Наразі це Червоний хрест; «Не дай СНІДу 

Шанс»; 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»; 

Національний олімпійський комітет; Клуб настільних ігор «Ігромаг»; 

«Рogorodu.com.»; КМЦ. Завдяки ФБУ (федерації баскетболу України) та Київ-

Баскет, Фан-клубу «Динамо» та Федерації гандболу України наші студенти 

мають змогу відвідувати баскетбольні матчі безкоштовно. 

Вагомим напрямком 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. 

У студентського самоврядування базової структури є традиція 

відвідувати дитячі будинки, цю діяльність підтримують і студентські активи 

територіально відокремлених структурних підрозділів. 

Велика кількість ТВСП і базова структура взяли участь у заході «Місто 

професій». ТВСП також долучилися до таких заходів, як флешмоб «Герої не 

вмирають», вулична акція «Хода за свободу», турнір серед студентів-правників 

закладів вищої освіти «БИТВА ВУЗів». Хустська філія долучилася до зимового 

благодійного балу. 

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. 

Таким чином, організація комплексної виховної роботи в Університеті 
«Україна» упродовж 2018-2019 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 спрямувань. 

Патріотичне виховання молоді 
Національно-патріотичне виховання молоді – це комплексна системна і 

цілеспрямована діяльність щодо формування у молодого покоління високої 
патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про 

добробут свого народу, готовності до виконання громадянського і 
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конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, 
незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, 
соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного 

виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського 

народу, Батьківщини, держави, нації. З цією метою в університеті діє Науково-

освітній центр патріотичного виховання, який організовує низку заходів, 

спрямованих на виконання поставленої мети.  

У 2018–2019 н. р. Центром організовано та проведено низку науково-

практичних конференцій, семінарів, круглих столів, а саме: Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Митрополит Петро Могила – маловідомі 
сторінки життя» (смт Ворзель, ЦК «Уваровський дім»); Всеукраїнський 

науково-практичний семінар для директорів дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів Луганської обл. (м. Сєвєродонецьк); 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Впровадження козацько-

лицарського виховання в освітній простір України» (м. Умань, Черкаська 
область); Всеукраїнський науково-практичний семінар «Національно-

патріотичне виховання дітей і молоді на традиціях українського козацтва» (м. 

Запоріжжя); Всеукраїнський семінар-практикум «Національно-патріотичне 

виховання дітей і молоді засобами козацької педагогіки та краєзнавства» (м. 

Львів); Міжнародна науково-практична конференція «Освітньо-виховні та 

патріотичні традиції українського козацтва в контексті слов’янських та 
загальноєвропейських цивілізаційних процесів»; Науково-практична 
конференція учнівської та студентської молоді «Україна – козацька держава»; 

семінар-практикум «Роль краєзнавчих досліджень у патріотичному вихованні 
учнівської молоді». 

Оригінальним і знаковим став відеоскайп-зв'язок із Центром 

позашкільної освіти в місті Краматорськ Донецької області, під час якого 

відбулося спілкування та обмін досвідом освітян Сходу і Заходу України. 

Для студентів базової структури проведено «Уроки мужності», виховні 
години з учасниками Революції гідності, бійцями та волонтерами ОСС. 

Розроблено туристичні маршрути та програми проведення оздоровчих 

літніх таборів «Карпатська Січ» на базі готельно-оздоровчого комплексу 

«Петрівська Слобода». 

Неодноразово студенти відвідали Музей гетьманства та Національний 

музей Т.Г. Шевченка,  

Підготовлено і проведено заходи до дня Українського козацтва та 

Захисника України. 

З метою створення дієвого студентського осередку «Молода Січ» 

упродовж навчального року проводились виховні заходи, вишколи, тренування. 

Проведено анкетування, за результатами якого відібрано 37 студентів. 

Розроблено і затверджено навчальний план роботи осередку «Молода Січ». Для 

студентів осередку «Молодої Січі» та учнівських осередків джур, молодих 

козаків проведено одноденний козацько-лицарський вишкіл за навчальною 

програмою «Захист Вітчизни» та окремими видами гри «Джура». Студенти 



 44 

осередку «Молода Січ» були активними учасниками Фестивалю 

«Університетське літо». 

У рамках проведення щорічної Спартакіади для студентів ТВСП було 

розроблено Програму окремих видів Козацького гарту, налагоджено співпрацю 

з волонтерами вишкільного центру «Азовець» Оболонського району м. Києва. 

Сформовано і передано через волонтерів книги з національно-

патріотичного виховання для навчальних закладів Луганської і Донецької 
областей. Зокрема, такі добірки книг було передано волонтерами до військових 

шпиталів, бійцям батальйону Національної гвардії України ім. Генерала 

Кульчицького, бійцям 72 ОМБ «Чорних Запорожців». На своїх сторінках у 

Facebook бійці висловили подяки. 

Проведено заходи до Дня пам’яті Героїв Крут, організовано тематичну 

виставку. До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

проведено виховні години та організовано зустрічі з ветеранами. 

З нагоди Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля в академічних групах 

проведено виховні години, відбулись зустрічі з воїнами-ліквідаторами 

техногенної катастрофи на ЧАЕС. 

Для учнівської молоді Луганської області проведено краєзнавчу 

екскурсію на тему: «Пам’ятки козацької доби Київщини». 

До Дня примирення проведено освітньо-патріотичні заходи, зокрема, 

козацько-лицарський вишкіл студентської й учнівської молоді «Козацькій славі 
жити у віках». 

Згідно з робочим планом Центру проведено щорічний козацько-

лицарський вишкіл для учнівської і студентської молоді «Криївка УПА». 

Центр художньої творчості 
Важливим напрямком виховної роботи є виявлення молодих талантів, 

підтримка творчості студентів, підвищення художнього рівня аматорського 

мистецтва. З метою розвитку та підтримки юних обдарувань, виховання гідних 

громадян України Центр художньої творчості здійснює велику різноманітну 

роботу. У складі Центру діють студентський ансамбль «Веремія» (керівник 

Гаврилюк Н.В.), ансамбль співробітників «Живиця» (керівник Кисляк Т.А.), 

народний аматорський колектив театр-студія «Данко» (керівник Лелюх А.), 

танцювальний гурт «A.N.G.E.L.». 

У звітному році вихованці Центру взяли участь у 20 масових заходах. 

Особливу популярність набули «Посвята у студенти», святкові концерти до Дня 

працівника освіти та 20-ї річниці від дня заснування Університету «Україна», 

фестивалі «Сяйво надій» і «Університетське літо», Новорічний вогник, 

«Ісламський день миру», Конкурс читців до річниці Т.Г. Шевченка тощо. До 

Дня захисника України проведено святковий концерт для воїнів АТО, які 
лікуються у Київському міському клінічному шпиталі ветеранів ВВВ у Пущі-
Водиці. 

Народний аматорський колектив театр-студія «Данко» брав участь у 

спільному проекті з Чоловічою хоровою капелою ім. Л. Ревуцького 

«Народжена вільною», приуроченому до Дня захисника України; у XVІІІ 
Всеукраїнському фестивалі аматорських театрів «Театральний форум–2018» з 
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тіньовою виставою «Мавка» за мотивами твору Л. Українки (Гран-прі 
фестивалю); у поздоровлені хворих дітей від Святого Миколая та Снігуроньки 

в реанімаційному відділенні Національного інституту серцево-судинної хірургії 
імені М. Амосова; у Фестивалі театральних мініатюр «Навчаємося, граючи S’» 

Інституту філології Київського університету ім. Б. Грінченка з тіньовою 

мініатюрою «Тополя». Колектив нагороджено професійною театральною 

премією «Київська пектораль» з нагоди Міжнародного дня театру як вищою 

відзнакою, визнанням і вшануванням кращих акторів, режисерів, представників 

інших професій, пов’язаних із театральним мистецтвом професійних та 
аматорських колективів м. Києва.  

28 червня 2019 р. вокальний ансамбль співробітників «Живиця» узяв 

участь у ІІ Міжнародному фестивалі козацької пісні «Козацькій славі жити у 

віках», за що отримав Диплом «Українське козацтво» і статуетку фестивалю. 

У роботі гуртків художньої самодіяльності Центру художньої творчості 
упродовж 2018–2019 н. р. брали участь представники студентської молоді всіх 

навчально-виховних підрозділів університету. Найактивнішими виявилися 

Федюк М., Корбут К., Шадюк А., Ширай Ж., Кияшко К., Жарова Л., 

Алексейчук Л., Павлова Я., Богодюк Д., Бичкова А. Загалом у колективах 

Центру у 2018–2019 н. р. займалося 43 студенти та 11 співробітників 

університету. 

Спортивна робота 

Студенти Університету «Україна» залучені до спортивної роботи на рівні 
навчально-виховних підрозділів, міста, області, України та міжнародному. 

Для залучення студентів до систематичних занять фізичними вправами в 

Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини організована 

спортивна секція з настільного тенісу, у Дубенській філії працюють секції з 
волейболу, баскетболу та футболу, в Мелітопольському інституті екології та 

соціальних технологій відкрили студентський фітнес-клуб «Рельєф», секції 
аеро-йоги та фітнесу. 

17 років поспіль проводиться загальноуніверситетська спартакіада серед 

студентів із пляжного волейболу, пляжного футболу, стрітболу, настільного 

тенісу, шахів, легкої атлетики, армспорту, козацького гарту. У спартакіаді 
беруть участь переможці змагань у навчально-виховних підрозділах із 
вищезгаданих видів спорту, які проводяться у квітні – травні на навчальних 

базах ТВСП.  

13 жовтня 2018 року в Київському гідропарку у змаганнях взяли участь 

264 студенти із 15 навчально-виховних підрозділів Університету «Україна». 

Були задіяні студенти із Хмельницького інституту соціальних технологій, 

Інституту соціальних технологій, Інженерно-технологічниого інституту, 

Карпатського інституту підприємництва, Білоцерківського інституту економіки 

та управління, Інституту економіки та менеджменту, Дубенської філії, Коледжу 

«Освіта», Інституту філології та масових комунікацій, Інституту комп’ютерних 

технологій, Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини, 

Луцького інституту розвитку людини, Вінницького соціально-економічного 

інституту, Інституту права та суспільних відносин.  



 46 

Переможцями в загальнокомандному заліку стали студенти 

Хмельницького інституту соціальних технологій, які вибороли перші місця з 
армспорту, жіночого пляжного волейболу, пляжного футболу, легкої атлетики 

та козацького гарту. Студенти Інституту соціальних технологій базової 
структури посіли друге загальнокомандне місце, вигравши змагання зі 
стрітболу та пляжного волейболу серед чоловіків. Третє місце виборола 
команда Інженерно-технологічного інституту. Карпатський інститут 

підприємництва посів четверте місце, виборов другі місця з армспорту, стріт-
болу, козацького гарту і третє місце з легкої атлетики.  

Білоцерківський інститут економіки та управління, виборовши другі 
місця з пляжного волейболу і легкої атлетики, залишився на п’ятому місці. 

З окремих видів спорту перемоги отримали Інститут комп’ютерних 

технологій – 1 місце з шахів, Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини – 1 місце з настільного тенісу, Луцький інститут розвитку 

людини – 2 місце з пляжного волейболу серед чоловіків. 

Наступним загальноуніверситетським спортивним заходом, який відбувся 

у звітному році разом зі спартакіадою університету, є ІХ Відкриті масові 
змагання з легкої атлетики «Мій вибір – здоров’я». У змаганнях взяло участь 

понад 200 студентів, викладачів та співробітників. Переможцями змагань стали 

студенти Коледжу «Освіта». 

Студенти ТВСП Університету «Україна» беруть активну участь у 

місцевих змаганнях. Чемпіонами м. Хмельницький із футзалу стали студенти 

Хмельницького інституту соціальних технологій. ІІІ загальнокомандне місце з 
вільної та греко-римської боротьби і ІІ місце з легкої атлетики в ХІV обласній 

літній Універсіаді серед студентів ЗВО Івано-Франківська виборола команда 
Івано-Франківської філії Університету «Україна».  

Велику увагу фізкультурно-оздоровчій роботі серед студентів та 

студентів з інвалідністю приділяють у Полтавському інституті економіки і 
права. Серед основних напрямків можна виділити такі заходи, як «Дві години 

на колесах» – захід, присвячений Дню працівника фізичної культури; 

фізкультурно-спортивний захід «Уроки мужності»; ІІІ регіональна науково-

практична конференція «Сучасні реабілітаційно-спортивні технології: теорія і 
практика»; спортивно-масові заходи, присвячені Міжнародному Дню студента 

та інші. 
У літній Універсіаді ЗВО ІІІ–IV р.а. Закарпатської області з 

легкоатлетичного кросу та стрітболу команда Карпатського інституту 

підприємництва стала третьою.  

Студент Луцького інституту розвитку людини Степенко І. посів ІІ місце у 

чемпіонаті Волинської області з легкої атлетики на дистанції 400 та 200 метрів. 

Команда Новокаховського гуманітарного інституту зайняла 2 місце в 

літній Універсіаді ВНЗ ІІІ–IV р.а. серед ЗВО Херсонської області. 
На всеукраїнських змаганнях значних успіхів досягли студенти 

Університету «Україна»:  

– Бобраніцький К. (Білоцерківський інститут економіки та управління) у 

змаганнях із таїландського боксу виборов 1 і 2 місця; 
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– Кальков Д. посів ІІ місце на Чемпіонаті України з легкоатлетичних 

метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків у м. Мукачево (Луцький 

інститут розвитку людини); 

– Степенко Іван зайняв ІІІ місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики 

на дистанції 400 м. у м. Суми (Луцький інститут розвитку людини); 

– Чемес М. та її партнер Кирилюк В. зайняли перше місце на 

Всеукраїнських змаганнях зі спортивного танцю «Відкритий Кубок Волині» 

(Луцький інститут розвитку людини); 

– Федоренко М. – чемпіон України з параканое в класі VL1, п’ятикратний 

чемпіон України у штовханні ядра в класі F53 (Полтавський інститут економіки 

і права); 

– Онуфрей О. – учасниця Чемпіонату України з паралімпійського виду 

спорту «Боча» у м. Одеса. Бронзова призерка Чемпіонату області у м. Полтава. 

Отримала перемогу на Відкритому Чемпіонаті міста з армлестлінгу серед 

спортсменів з інвалідністю у категорії «жінки» у м. Горішні Плавні. У квітні 
2019 р. отримала 1 місце на Чемпіонаті області серед спортсменів з 
інвалідністю у паралімпійському виді спорту «Метання булави» (Полтавський 

інститут економіки і права); 

Мірошниченко В. – учасник Чемпіонату України з паралімпійського виду 

спорту «Боча» серед спортсменів з інвалідністю (м. Одеса, 2019 р.). Золотий та 
срібний призер Чемпіонату області з цього виду спорту. Учасник Спартакіади з 
рекреаційних видів спорту (м. Світловодськ, 2018 р.). І місце на Чемпіонаті 
України з футболу 2018 р., м. Івано-Франківськ, І місце у Кубку України з 
футболу 2018 р., м. Полтава (Полтавський інститут економіки і права);  

Хиль Т.О. – чемпіонка України з карате 2018 р., м. Полтава (Полтавський 

інститут економіки і права). 

На міжнародних змаганнях гідність України захищали: 

Федоренко М. – друге місце на Чемпіонаті Європи з параканое в класі 
VL1. Срібний призер Кубку Світу з параканое в класі VL1 (Полтавський 

інститут економіки і права); 

Оленич О., Черепенко В., Верещака О. – чемпіони Європи – 2019 з 
футболу серед спортсменів із вадами слуху (Полтавський інститут економіки і 
права); 

Новожилова І. – чемпіонка України 2018 року з метання молота 
(Новокаховський гуманітарний інститут);  

Регеда С. – володар першої медалі України в легкій атлетиці на ХХХ 

Літній Універсіаді в Неаполі 9 липня 2019 року (Новокаховський гуманітарний 

інститут). 
За високі спортивні досягнення на міжнародній арені державні нагороди 

отримали: 

Оленич О. – майстер спорту України з футболу. Нагороджений орденом 

«За мужність» ІІІ ступеня (Полтавський інститут економіки і права); 

Хиль Т. – студентка ІІ курсу спеціальності «Спеціальна освіта» – майстер 

спорту України з карате. Нагороджена орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня 

(Полтавський інститут економіки і права). 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
 

У 2018/2019 навчальному році науково-дослідна робота в університеті 
проводилась відповідно до плану заходів у рамках підготовки до відзначення 

20-ої річниці від Дня заснування Університету «Україна». Упродовж звітного 

періоду наукові дослідження в навчально-виховних підрозділах університету 

проводились відповідно до Перспективного плану фундаментальних та 
прикладних наукових досліджень викладачів і студентів на 2018-2020 р.р.  

Тематика наукових досліджень навчально-виховних підрозділів 

університету відповідає «Пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки на 
період до 2020 року», Державній програмі «Стратегія сталого розвитку 

«Україна – 2020», «Державній програмі прогнозування науково-технологічного 

розвитку» та ін. 

У звітному навчальному році в університеті виконувались прикладні та 
фундаментальні дослідження в галузях педагогічних, економічних, юридичних, 

технічних, психологічних, біологічних, медичних, філологічних, політичних 

наук та ін. 

Пріоритетною темою наукових досліджень Університету «Україна» є 
розроблення та впровадження теоретико-методологічних засад і сучасних 

технологій інклюзивного навчання у вищій школі. За даною тематикою 

працюють науковці Інституту соціальних технологій, Інституту права та 

суспільних відносин, Інженерно-технологічного інституту, Інституту 

комп’ютерних технологій (Київ), Вінницького, Житомирського, 

Кіровоградського, Луцького, Миколаївського, Полтавського, Рівненського та 
Хмельницького інститутів. 

Так, в Інституті соціальних технологій на кафедрі фізичної терапії, 
ерготерапії та фізичного виховання продовжувалось виконання НДР 

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

д.пед.н., доцент, 0110U000020). В Інституті права та суспільних відносин 

виконувалась НДР «Правове регулювання суспільних відносин на основі 
правових режимів: адміністративний, фінансовий та правоохоронний аспекти» 

(Сарана С.В., к.ю.н., доцент). На кафедрі технології харчування виконувалась 

НДР «Розробка новітніх технологій продуктів харчування з оздоровчими 

властивостями» (Калакура М.М., к.т.н., професор, 0114U001836). 

У Вінницькому інституті продовжувалось виконання НДР «Інклюзивна 
освіта: методологія впровадження та шляхи практичної реалізації» (Давиденко 

Г.В., д.пед.н., професор). У Миколаївському інституті продовжувалось 

виконання НДР «Психолого-педагогічні засади формування особистості в 

інклюзивному освітньому просторі» (Білокриницький В.С., д.мед.н., професор). 

У Полтавському інституті виконувалась НДР «Теоретичні та методичні основи 

розробки здоров’язберігаючих технологій для осіб із відхиленнями у стані 
здоров’я в процесі адаптивного фізичного виховання та фізичної реабілітації» 

(Бойко Г.М., д.пед.н., професор, Заслужений тренер України). У Рівненському 
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інституті виконувалась НДР «Особи з обмеженими можливостями як цільова 
група діяльності соціальних працівників» ( Цимбалюк О.М., к.пед.н., доцент).  

Науковці Хмельницького інституту продовжували виконання НДР «Зміст 
і технології педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та 
інформаційної діяльності з людьми з особливими потребами» (Чайковський 

М.Є., д.пед.н., професор). 

За матеріалами наукових досліджень у царині розроблення та 
впровадження технологій інклюзивного навчання упродовж 20 років діяльності 
Університету «Україна» науковцями університету була видана колективна 
монографія «Теоретико-методологічні засади та технології інклюзії у ЗВО. 

Досвід Університету «Україна» (за науковою редакцією П.М. Таланчука). 

У звітному році завершилося виконання 18 науково-дослідних тем, 

зокрема 13 – у ТВСП, 5 – у базовій структурі університету. Серед них: 

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

закладах» (Калюжна О.В., к.пед.н., доцент, Кропивницький); «Наукове 

обґрунтування та проект створення вольєрного господарства (підрозділу)» 

(Лисенко В.І., д.б.,н., професор, Мелітополь); «Подолання деструктивних 

соціальних явищ у молодшому шкільному віці» (Шпак С.Г., к.психол.н., 

доцент, 0113U008159, Рівне); «Удосколення змісту та розробка моделей 

психолоічної роботи з різними категоріями клієнтів» (Волинець Н.В., 

к.психол.н., доцент, Хмельницький, 0116U006969); «Теоретичні та практичні 
аспекти використання функціональних сумішей у кондитерських виробах» 

(Калакура М.М., к.т.н., професор, 0114U001837, Київ); «Соціально-педагогічні 
умови формування екологічної компетентності» (Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., 

доцент, 0112U001420, Київ); «Розробка пропозицій щодо формування 

іміджевого простору Університету «Україна» (Гук Л.Й., професор, Київ), 

«Сучасна технологія фізичного виховання студентів з інвалідністю і 
порушенням здоров’я в умовах ВНЗ» (Адирхаєв С.Г., д.пед.н., професор, 

01100U000020, Київ) та ін. 

Науковці НДІ екології та альтернативної енергетики мають вагомі 
здобутки у галузях захисту довкілля, нанотехнологій, енергетики (Монастирьов 

М.К.). Розроблена та готова до впровадження низка новітніх технологій, 

зокрема «Технології очищення повітря від органічних та неорганічних 

забруднень, дезінфекції та дезодорації», «Енергоефективні електричні 
електродні системи локального опалення», «Отримання субмікронних та 

нанодисперсних металевих порошків», «Технологія очищення фільтратів 

полігонів твердих побутових відходів» (на замовлення уряду Угорщини), 

«Промислова утилізація рідких радіоактивних відходів», «Аеродинамічна 
модель вітрогенератора» та багато інших.  

Результати наукових досліджень викладачів і працівників університету 

знайшли відображення в численних наукових публікаціях.  

Так, упродовж 2018/2019 н. р. було опубліковано 61 монографію, 6 

підручників, 99 навчальних посібників, 32 наукових видання, 772 наукових 

статті (453 у фахових виданнях, що становить 59% від загальної кількості), 983 

тези доповідей на конференціях різних рівнів.  
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Порівняно з минулим навчальним роком збільшилась кількість 

опублікованих монографій (було 50), навчальних посібників (було 95), 

наукових статей (було 726, із них 394 у фахових виданнях, 54% від загальної 
кількості статей). Натомість зменшилась кількість опублікованих підручників 

(було 17), тез доповідей (було 1 232).  

У звітному навчальному році науковцями університету в зарубіжних 

наукових виданнях опубліковано 30 монографій, 4 посібники, 157 наукових 

статей (із них 39, індексованих у наукометричних базах Scopus або Web of 

Science, 25% від загальної кількості статей; 36 у провідних наукових виданнях, 

23% від загальної кількості статей), 86 тез доповідей. Порівняно з минулим 

навчальним роком збільшилась кількість опублікованих монографій та 

навчальних посібників (було 24), наукових статей (було 112). Натомість 

зменшилась кількість опублікованих тез доповідей (було 112).  

Найбільшу кількість зарубіжних публікацій мають такі навчально-

виховні підрозділи:  

- Полтавський інститут – 6 монографій, 13 наукових статей (із них 3 

індексовані в наукометричних базах Scopus або Web of Science), 5 у фахових 

виданнях, 8 тез доповідей; 

- Вінницький інститут – 3 монографії, 4 навчальних посібники, 22 наукові 
статті, 21 теза доповідей; 

- Мелітопольський інститут – 3 монографії, 12 наукових статей (із них 7 

індексованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science), 1 у фахових 

виданнях, 2 тези доповідей;  

- Миколаївський інститут – 3 монографії, 11 наукових статей (із них 4 

індексовані в наукометричних базах Scopus або Web of Science), 4 у фахових 

виданнях, 3 тези доповідей;  

- Інститут економіки та менеджменту – 3 монографії (з них 2 колективні), 
9 статей (із них 8 індексовані в наукометричних базах Scopus або Web of 

Science) та 15 тез доповідей;  

- Інженерно-технологічний інститут – 11 статей (із них 1 індексована в 

наукометричних базах Scopus або Web of Science) та 8 тез доповідей; 

- Інститут права та суспільних відносин – 8 статей (із них 3 індексовані в 

наукометричних базах Scopus або Web of Science) та 7 тез доповідей.  

Науковий імідж університету та якість підготовки фахівців значною 

мірою визначаються рівнем розвитку та результативністю діяльності наукових 

шкіл. Мають вагомі наукові здобутки і нарощують свій потенціал наукові 
школи, які очолюють відомі вчені, доктори наук, професори Таланчук П.М., 

Забара С.С., Малишев В.В., Лисенко В.І., Чайковський М.Є., Давиденко Г.В., 

Бойко Г.М., Бебик В.М., Пихтін М.П., Євтух О.Т. та ін. Плідно розвиваються і 
мають хороші перспективи розвитку наукові школи, якими керують доктори 

наук, професори: Адирхаєв С.Г., Барна Н.В., Кущевська Н.Ф., Калакура М.М. 

(Київ); Чернецький Ю.О. (Житомир); Пахолок З.О., Чижик В.В. (Луцьк); 

Скупський Р.М., Шаповалова І.О. (Миколаїв) та ін. 

Належна увага в університеті приділяється підвищенню наукової 
кваліфікації працівників університету. Нині докторантами є 24 працівники 
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університету, у т.ч. 14 штатних, в аспірантурі університету навчаються 135 

аспірантів та 12 здобувачів наукового ступеня доктора філософії. В 

аспірантурах інших ЗВО та наукових установ навчаються 17 працівників, 

здобувачами наукового ступеня доктора філософії є 20 працівників. 

Упродовж 2018/2019 н. р. працівниками та аспірантами університету було 

захищено 6 кандидатських дисертацій, із них 4 особи – Київ і 2 – ТВСП.  

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється 

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

2011 р.), на яких навчаються 55 аспірантів, із них із відривом від виробництва − 

40 осіб, без відриву від виробництва – 15 осіб. Підготовка аспірантів 

проводиться за такими науковими спеціальностями: 08.00.03 – Економіка та 
управління національним господарством – 1 особа; 08.00.04 –- Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності) – 9 осіб; 

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 – 12 осіб; 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія – 3 

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 – 2 особи. 

З жовтня 2016 р. в університеті здійснюється підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії за 5 спеціальностями, зокрема 08 «Право», 

123 «Комп’ютерна інженерія», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 017 

«Фізична культура і спорт». На цих спеціальностях навчаються 80 аспірантів, із 
них на спеціальності 08 «Право» – 25 осіб, на спеціальності 123 «Комп’ютерна 
інженерія» – 31 особа, на спеціальності 051 «Економіка» – 15 осіб, на 
спеціальності 053 «Психологія» – 8 осіб, на спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт» – 1 особа. 

Станом на 05.08.2019 року в аспірантурі університету навчається 135 

аспірантів, а саме: 

№ 

з/п 

Шифр і назва спеціальності  
(згідно з переліком 2016 р.) 

К-сть осіб 

 очна заочна 

1 081 Право 18 7 

2 123 Комп’ютерна інженерія 24 7 

3 051 Економіка 14 1 

4 053 Психологія 8 - 

5 017 Фізична культура і спорт - 1 

 Всього 64 16 

 Разом 80 

 

№ 

з/п 

Шифр і назва спеціальності 
(згідно з переліком 2011 р.) 

К-сть осіб 

З відривом 

від вир-ва 

Без відриву 

від вир-ва 

1 08.00.04 – Економіка та управління 9 - 
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підприємствами (за видами економічної 
діяльності) 

2 08.00.03 – Економіка та управління 

національним господарством 
1 - 

3 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; 

історія політичних та правових учень 
2 3 

4 12.00.07 – Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право 

5 7 

5 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія 3 - 

6 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних 

систем та глобального розвитку 
- 2 

7 24.00.03 – Фізична реабілітація 3 - 

8 05.13.05 – Комп’ютерні системи та 

компоненти 
17 3 

Всього 40 15 

Разом 55 

Всього аспірантів 135 

 

На кафедрах університету для підготовки кандидатських дисертацій 

навчаються 12 здобувачів, а саме: 

 

№ 

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

1 

Кафедра теорії та історії держави і права: 

12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія 

політичних та правових учень 

1 

2 Кафедра конституційного, адміністративного та 

фінансового права: 
12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право  

3 

3 Кафедра менеджменту 4 

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

1 

5 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку 

1 

6 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія 1 

7 24.00.03 – Фізична реабілітація 1 

Всього: 12 

 

Аспіранти навчаються на 2 формах навчання: очною та заочною (згідно з 
п.2 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 

2016  р.). 
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В університеті для кожного з аспірантів 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 і наукового 

консультування. 

- участь у науковій діяльності кафедр, до яких вони прикріплені. 
Так, для аспірантів спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія 

функціонує науковий семінар під керівництвом академіка НАН України А.В. 

Палагіна та професора С.С. Забари. 

Дисертаційними роботами аспірантів керують 18 наукових керівників, із 
них 8 – доктори наук, професори, решта наукових керівників – кандидати наук, 

доценти, провідні вчені у відповідних галузях наук.  

У 2018/2019 н. р. аспірантами та здобувачами університету було 

захищено 4 кандидатські дисертації, з них 2 по спеціальності 23.00.04 – 

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, 1 по 

спеціальності 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право, 1 по спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит (за видами економічної діяльності). 

У звітному навчальному році в навчально-виховних підрозділах 

університету проведена робота щодо розширення нових можливостей для 

підвищення наукової кваліфікації працівників. Відповідно до рішень Вченої 
ради Університету «Україна» від 28 лютого 2019 р., 1 липня 2019 р. в 

університеті відкрито докторантуру по спеціальності 081 – Право та 123 – 

Комп’ютерна інженерія. Також в Інституті права та суспільних відносин 

підготовлено для МОН України пакет документів для поновлення повноважень 

спеціалізованої вченої ради Д 26.139.01 із правом прийняття до розгляду та 
проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії та доктора наук у галузі 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. Питання вирішується в МОН України. 

В Інституті комп’ютерних технологій підготовлено пакет документів для 

відкриття спеціалізованої вченої ради із правом прийняття до розгляду та 
проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії в галузі технічних наук за спеціальностями 01.05.03 – Математичне 
та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем, 05.13.05 – 

Комп’ютерні системи та компоненти. 

Патентною діяльністю плідно займаються працівники Інженерно-

технологічного інституту, які підготували 7 заявок на отримання патентів на 

корисну модель, з них отримано 6 патентів. Працівниками Вінницького 

інституту отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права, 1 свідоцтво 

– Івано-Франківська філія. 
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Упродовж звітного навчального року навчально-виховними підрозділами 

було підготовлено 11 грантових проектів, із яких отримали фінансування 3 

проекти, зокрема: 

1. Вінницький інститут – від Представництва Фонду Фрідріха Еберта в 

Україні на проведення практичних майстер-класів «Інклюзивна освіта: досвід 

та перспективи» (14 500 грн); 

2. Кіровоградський інститут – від Головного територіального управління 

юстиції в Кіровоградській області на створення інформаційно-правового 

електронного видання «Правовий порадник»; 

3. Полтавський інститут – від Еразмус + European Sport YMCA на участь 

студентки в семінарі на тему молодіжного спорту (Македонія) в рамках 

виконання соціального проекту «CooL – Cooperative Learning through Sports and 

Outdoor Activities»; 

4. Новокаховський інститут бере участь у двох проектах «Кордон Європи, 

2018 р.» і «Greenways «Соляна дорога» на умовах волонтерства; 

5. Хмельницький інститут – у рамках стипендіальної програми імені 
Лейна Кіркланда розглядається питання щодо стажування викладача в одному 

із провідних ЗВО Польщі. 
Також знаходяться на розгляді 4 проекти базової структури, зокрема: 
- Інженерно-технологічний інститут подав до МОН України 3 проекти на 

загальну суму 420 тис. грн; 

- Інститут права та суспільних відносин підготував проект «Підтримка 
реформ децентралізації в Україні» на суму 9 250 євро. 

Інші навчально-виховні підрозділи у звітному навчальному році не брали 

участь у цьому напрямку діяльності, на що потрібно звернути серйозну увагу в 

наступному навчальному році та виправити цю ситуацію. 

Порівняно з минулим навчальним роком грантова активність навчально-

виховних підрозділів університету зменшилась, зокрема було підготовлено 27 

грантових проектів, із яких було отримано 12. 

Важливе місце в діяльності університету займає наукова співпраця з 
науковими установами НАН України, галузевими академіями наук, вищими 

навчальними закладами, іншими організаціями та установами в галузі наукової 
та науково-технічної діяльності. Науковці університету співпрацюють із цими 

структурами, спільно виконуючи наукові дослідження за пріоритетними 

напрямками в галузях сучасних педагогічних технологій, нанотехнологій, 

інформаційних технологій, біотехнологій, ресурсо- та енергозберігаючих 

технологій.  

Так, навчально-виховними підрозділами університету укладено 43 угоди 

про співробітництво з установами НАН України, галузевими академіями наук 

та закладами вищої освіти, зокрема 34 – у ТВСП та 9 – у базовій структурі 
університету в м. Києві.  

Договорами передбачено проведення спільних наукових досліджень, 

спільних наукових заходів, підготовка наукових публікацій, участь у роботі 
спеціалізованих вчених рад тощо. Плідною є співпраця Вінницького (9 угод), 
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Кіровоградського (9 угод), Миколаївського (5 угод), Хмельницького (5 угод), 

Карпатського (4 угоди) інститутів. 

Навчально-виховними підрозділами базової структури університету 

укладено 17 договорів про співробітництво з установами НАН України, 

галузевими академіями наук, закладами вищої освіти, реабілітаційними 

центрами, з них 8 – в Інженерно-технологічному інституті, 9 – в Інституті 
соціальних технологій.  

Продовжується співпраця науковців кафедри сучасної інженерії та 
нанотехнологій із установами НАН України, зокрема Інститутом загальної та 
неорганічної хімії, Інститутом колоїдної хімії та хімії води, Інститутом проблем 

матеріалознавства, Інститутом металів і сплавів (Кущевська Н.Ф., д.т.н., 

професор). Договорами передбачено проведення спільних наукових 

досліджень, підготовка спільних грантових проектів, наукових публікацій, 

залучення провідних науковців академічних інститутів до викладання 

навчальних дисциплін на вищих рівнях підготовки фахівців, а також 

керівництво дипломними роботами. У рамках співпраці з Національним 

науково-природничим музеєм НАН України старший викладач кафедри 

дизайну Ломовський А.І. здійснював науково-творчу реконструкцію діарами 

«Органічний світ ранньопалеозойського моря». 

Науковці кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання в 

рамках угоди з Національним університетом фізичного виховання і спорту 

України виконують спільні наукові дослідження в галузі розвитку технологій 

фізичного виховання та спортивної діяльності студентів з інвалідністю.  

Відповідно до Плану проведення наукових заходів у 2018/2019 н. р. 

навчально-виховними підрозділами університету було проведено 66 науково-

практичних конференцій, зокрема 15 міжнародних, 20 всеукраїнських, 16 

регіональних та 15 університетських. Також проведено 9 наукових семінарів та 

2 круглі столи. Міжнародні науково-практичні конференції були проведені в 

базовій структурі університету (5), Вінницькому (2); Миколаївському (2), 

Білоцерківському, Житомирському, Кіровоградському, Луцькому, 

Мелітопольському, Полтавському інститутах – по одній.  

Серед них «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в 

інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права 

осіб з інвалідністю» (Київ), «Теоретичні та прикладні аспекти новітніх 

технологій інфокомунікацій» (Інститут комп’ютерних технологій (с. Вишків 

Івано-Франківської області), «Соціально-економічний потенціал України та 
країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку» (Інститут 
економіки та менеджменту), «Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі» 

(Інститут філології та масових комунікацій), «Інклюзивна освіта: досвід і 
перспективи» (Вінниця), «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-

економічних умовах» (Житомир), «Актуальні питання права та соціально-

економічних відносин» (Кропивницький), «Актуальні проблеми сучасної освіти 

та науки в контексті євроінтеграційного поступу» (Луцьк), «Соціальні та 
екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (Мелітополь), 

«Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві» (Миколаїв), 
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«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного 

розвитку України: виклик глобального світу» (Полтава). 

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є важливою складовою 

освітньо-наукової діяльності ЗВО, що сприяє формуванню професійної 
компетентності й конкурентоспроможності майбутніх випускників на ринку 

праці. 
Упродовж 20 років діяльності в університеті створені належні 

організаційні та матеріально-технічні умови для творчого наукового зростання 

студентів, розвитку їхньої пізнавальної активності, індивідуальних здібностей, 

розширення теоретичного світогляду та ерудиції, набуття практичних навичок 

майбутньої професійної діяльності. 
Тематика студентських наукових досліджень відображає основні 

напрямки наукових досліджень кафедр університету.  

Результати наукових досліджень студентів університету опубліковані у 

402 наукових статтях, із них 7 у фахових виданнях, що становить близько 2% 

від загальної кількості статей, та 2 146 тез доповідей на конференціях різних 

рівнів.  

Порівняно з минулим навчальним роком збільшилась кількість 

опублікованих тез доповідей (було 2 083). Натомість зменшилась кількість 

опублікованих наукових статей (було 449, із них 27 у фахових наукових 

виданнях, що становило близько 6% від загальної кількості статей). 

Найбільшу кількість наукових публікацій студентів в абсолютному вимірі 
мають такі навчально-виховні підрозділи, як Полтавський (386), Миколаївський 

(281), Хмельницький (264), Вінницький (204) інститути, Інститут права та 
суспільних відносин (173), Інститут філології та масових комунікацій (152), 

Інститут економіки та менеджменту (133), Білоцерківський (129), Луцький 

(112) інститути.  

Аналіз студентських наукових публікацій у відсотках до загальної 
кількості студентів денної форми навчання показує, що найкращі показники 

публікаційної активності студентів мають такі інститути: Хмельницький 

(126%), Полтавський (115%), Житомирський (90%), Рівненський (84%), 

Кіровоградський (75%), Мелітопольський (74%), Білоцерківський (70%), 

Вінницький (68%), Карпатський (61%); Дубенська філія (87%). 

Найменшу кількість студентських публікацій в абсолютному вимірі 
мають Дніпровська (8), Дубенська (20), Івано-Франківська (32) філії, 
Новокаховський (42), Карпатський (36) інститути. Аналіз наукових публікацій 

студентів у відсотках до загальної кількості студентів денної форми навчання 

підтверджує, що найменша публікаційна активність студентів у 

Новокаховському інституті (13%), Дніпровській (15%) та Івано-Франківській 

(29%) філіях. 

Керівникам цих навчально-виховних підрозділів та завідувачам 

випускових кафедр слід провести належну роботу щодо виправлення цієї 
ситуації.  

За кількістю наукових статей студентів, опублікованих у межах України 

за навчальний рік, результативність наших навчально-виховних підрозділів 
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така: Хмельницький (105), Миколаївський (71), Кіровоградський (62), 

Полтавський (52), Вінницький (48), Білоцерківський (31) інститути. Луцький та 
Рівненський інститути мають по 13 опублікованих статей студентів. Решта 

наших навчально-виховних підрозділів не мають опублікованих наукових 

статей студентів взагалі. Звісно, що цю ситуацію необхідно обов’язково 

виправляти в новому навчальному році.  
Результати наукових досліджень студентів базової структури 

опубліковані в 4 наукових статтях (Інженерно-технологічний інститут – 3 статті 
у фахових виданнях; Інститут філології та масових комунікацій – 1 стаття) та 
716 тезах доповідей на конференціях різних рівнів. Порівняно з минулим 

навчальним роком збільшилась кількість опублікованих тез доповідей (було 

709). Натомість зменшилась кількість опублікованих наукових статей (було 8, 

із них 3 у фахових наукових виданнях, 3 у зарубіжних виданнях, 2 – в інших). 

Найбільша кількість тез доповідей в абсолютному вимірі опублікована 
студентами Інституту права та суспільних відносин (173), Інституту філології 
та масових комунікацій (152), Інституту економіки та менеджменту (133). 

Результати інших інститутів такі: Інженерно-технологічний інститут – 86, 

Інститут соціальних технологій – 83, факультет біомедичних технологій – 78. 

Найменша кількість тез доповідей студентів в Інституті комп’ютерних 

технологій – 11. 

Аналіз студентських наукових публікацій у відсотках до загальної 
кількості студентів денної форми навчання показує, що результати 

публікаційної активності студентів базової структури університету такі: 
факультет біомедичних технологій (90%), Інститут права та суспільних 

відносин (70%), Інститут економіки та менеджменту (57%), Інститут 
соціальних технологій (35%), Інститут філології та масових комунікацій (31%), 

Інженерно-технологічний інститут (19%), Інститут комп’ютерних технологій 

(3%). Директорам Інституту комп’ютерних технологій та Інженерно-

технологічного інституту необхідно вжити дієвих заходів для виправлення цієї 
ситуації. 

Публікаційна активність студентів є важливим рейтинговим показником 

науково-дослідної роботи студентів і вагомим чинником для підвищення якості 
підготовки фахівців в університеті. Тому керівникам усіх навчально-виховних 

підрозділів та завідувачам випускових кафедр необхідно вжити необхідних 

заходів для підвищення публікаційної активності студентів, у першу чергу 

магістерського рівня підготовки. 

Участь студентів у різноманітних наукових заходах (конференціях, 

форумах, конкурсах) є однією з важливих форм інтеграції науки в освітній 

процес і вагомим підґрунтям для їхнього становлення як майбутніх  науковців.  

Традиційно кращі студенти-науковці беруть участь у роботі 
міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових конференцій, які 
проводяться в університеті і стали справжньою візитівкою кожного із 
підрозділів. 

Важливе значення для активізації наукової діяльності студентів має 
залучення їх до різноманітних конкурсів наукових робіт. 
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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 конференції «Молодь: освіта, наука, духовність», присвячений 

відзначенню Дня науки в Україні. У звітному навчальному році в 

університетських конкурсах студентських наукових робіт брали участь 112 

студентів.  

Вже традиційною стала активна участь у цих конкурсах студентів 

Білоцерківського, Вінницького, Житомирського, Карпатського, Луцького, 

Мелітопольського, Миколаївського, Полтавського, Рівненського, 

Хмельницького інститутів, Дніпровської філії; Інституту соціальних 

технологій, Інституту економіки та менеджменту, Інституту права та 
суспільних відносин, Інженерно-технологічного інституту.  

Щорічно студенти університету беруть участь у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.  

У звітному році було подано 32 конкурсні роботи студентів, із них для 

участі у ІІ турі Конкурсу було направлено 19 кращих наукових робіт студентів 

за 14 напрямами. Галузевими комісіями були запрошені для участі у 

підсумкових наукових конференціях такі студенти Університету «Україна»: 

1. За напрямом «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю»: Горбачова 
А.О., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини отримала диплом 

III ступеня (науковий керівник: Крамаренко І.С., к.е.н., доцент). Студентки цього 

ж інституту Писарєва А., Хмелик О. отримали грамоти за участь у II турі 
конкурсу, а студентка Бєлокобила Д. – сертифікат учасника. 

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

курсу магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій отримав грамоту 

за кращу аргументовану та розгорнуту відповідь (науковий керівник: Казакова 
С.М., к.б.н., доцент). 

Відповідно до наказу МОН України щодо проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

Університет «Україна» було визначено базовим ЗВО за напрямом «Актуальні 
проблеми інклюзивної освіти» на період 2018-2020 р.р. Цьогорічна підсумкова 
науково-практична конференція відбулася 4 квітня. В ній взяли участь 27 

студентів-учасників Конкурсу, які представляли 19 ЗВО України, в яких 

навчаються студенти з інвалідністю. Серед призерів Конкурсу студенти 

Університету «Україна»: 

- Жутник Ю.О., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Соціальна 
робота», Інститут соціальних технологій, Київ. Науковий керівник: Іванова І.Б., 

к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки; 
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- Сокіл Л.В., студентка I курсу магістратури спеціальності «Соціальна 
робота», Хмельницький інститут соціальних технологій. Науковий керівник: 

Островська Н.О., к.пед.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи. 

Студенти університету постійно беруть участь у щорічних 

університетських конкурсах наукових робіт.  
У рамках програми заходів з нагоди святкування 20-ої річниці з Дня 

заснування Університету «Україна» впродовж листопада-грудня 2018 року було 

проведено два конкурси студентських наукових робіт.  
Так, у ХVI університетському конкурсі взяли участь 20 студентів 

університету. Оргкомітет відзначив дипломами та преміями 6 переможців, ще 3 

студенти отримали грамоти та подарунки, 7 – подяки. Серед переможців 

конкурсу студенти: Зощенко А.О., Лідіч Б.В. (Інститут права та суспільних 

відносин, Київ); Шкаруба І.П. (Полтава); Цимбалюк Р.М., Надовська О.І. 
(Хмельницький); Куляс А.А. (Вінниця). 

Традиційним в університеті є конкурс наукових робіт студентів з 
інвалідністю за тематикою наукових досліджень випускових кафедр. 

Так, у ХIV університетському конкурсі для студентів з інвалідністю взяли 

участь 27 студентів. Студенти Університету «Україна» отримали такі іменні 
стипендії:  

1. Голови ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» 

Сушкевича В.М.: 

- за напрямом «Правознавство» Фалейтор А.О. (Вінниця); 

- за напрямом «Екологія довкілля» Пюрко В.Є. (Мелітополь); 

- за напрямом «Дизайн» Шум А.О. (Інженерно-технологічний інститут, 
Київ); 

 

2. Стипендією ПП «Галафрут»: 

- за напрямом «Менеджмент» Бодачов Д.В., Гайдар О.Ю. (Миколаїв); 

- за напрямом «Психологія» Осмолян В.В., Баліцька В.В. 

(Хмельницький), 

- за напрямом «Фізична терапія» Степенко І.М. (Луцьк), Омелич Ж.С. 

(Полтава); 

- за напрямом «Правознавство» Войтова Р.А. (Хмельницький). 

 

3. Стипендією імені професора Н.П. Воллернера:  
- за напрямом «Менеджмент» Мороз І.В. (Інститут економіки та 

менеджменту, Київ); 

 

4. Стипендією імені Президента ВМГО студентів з інвалідністю 

Катерини Кольченко:  

- за напрямом «Соціальна робота» Шаблюк А.І. (Рівне), Маційчук В.В. 

(Хмельницький), Чигринський В.Г. (Миколаїв).  

Також грамоти та подарунки отримали 6 студентів, подяки – 6 студентів. 
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До Дня науки в Україні в університеті був проведений конкурс 

студентських наукових робіт, в якому взяли участь 33 студенти університету. 

Оргкомітет конкурсу відзначив 14 студентів-переможців, які були нагороджені 
дипломами та преміями. Серед них отримали:  

- I місце – Довгань С.В. (Хмельницький); Гончарук І.М., Куценко А.В. 

(Інститут соціальних технологій, Київ); Зощенко А.О. (Інститут права та 
суспільних відносин, Київ); Решетнікова Н.В., Демчишен М.Г., Костенко С.О., 

Сурядний Ю.В. (Мелітополь); Томчишин Р.Р. (Інститут комп’ютерних 

технологій, Київ); 

- II місце – Дунай А.А. (Мелітополь); Толмачова І.Ф. (Інститут 
соціальних технологій, Київ); Семеняк Т.Р. (Біла Церква); Черевань М.Д. 

(Інститут комп’ютерних технологій, Київ); 

- III місце – Турчак В.В. (Вінниця); Вербовецька А.В. (Інститут права та 

суспільних відносин); Іванов А.А. (Інститут комп’ютерних технологій, Київ). 

Також були нагороджені грамотами та подарунками 9 студентів, 

отримали подяки за участь 8 студентів. 

Безумовно, все це сприяє 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 звітному навчальному році у конкурсі до 20-ої річниці 
університету за 3 номінаціями взяли участь 39 викладачів. Переможцями стали 

у номінаціях: «Кращий викладач-наставник СННВП» Войцих І.В., к.психол. н. 

(Хмельницький); «Кращий викладач-керівник НДРС» Тугай Т. І., д.б.н., 

професор, Орловська І.Г., к.ю.н., доцент (Київ); Бацман О.С. (Полтава); 

Кандюк-Лебідь С.В., к.філол.н. (Миколаїв); «Кращий викладач-новатор» 

Балахонова О.В., д.е.н., професор (Вінниця), Базиленко А.К., к.психол.н. (Київ), 

Кондратюк С.М., к.психол.н., доцент (Хмельницький). 

Переможцями в конкурсі на кращу монографію стали: Сук Л.К., д.е.н., 

професор, Сук П.Л., д.е.н., професор, Нестеренко С.С., к.е.н., доцент, за 

монографію «Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції» 

(Інститут економіки та менеджменту, Київ); Кравчук Л.С., к.пед.н., доцент, за 
монографію «Корекція розумової працездатності студентів із дитячим 

церебральним паралічем у навчальній діяльності» (Хмельницький інститут 

соціальних технологій); Куценко С.І., к.ю.н., доцент, за монографію 

«Процесуальні норми в адміністративному праві України» (Інститут права та 
суспільних відносин, м. Київ); Волинець Н.В., к.психол.н., доцент, Кондратюк 

С.М., к.психол.н., доцент, Левицька Л.В., Фрадинська А.П., Войцих І.В., 

к.психол.н., доцент, Новікова О.М., за колективну монографію «Соціально-

психологічна діяльність психолога в соціономічній сфері» (Хмельницький 

інститут соціальних технологій). 

Важливе значення для формування іміджу Університету «Україна» має 
залучення провідних науковців університету до роботи у складі членів журі та 

оргкомітетів всеукраїнських та міжнародних конкурсів та всеукраїнських 

олімпіад з навчальних дисциплін. Серед них члени галузевої конкурсної комісії 
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Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2018/2019 н. р. з галузі «Актуальні проблеми інклюзивної 
освіти» Давиденко Г.В. (голова), Ілініч С.Ю. (Вінниця); Чайковський М.Є. 

(Хмельницький), Таланчук І.В., Базиленко А.К. (Київ); член журі обласного 

етапу ХIХ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Божко 

О.П. (Миколаїв); член конкурсної комісії IХ міжнародного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка Жалко Т.Й. (Луцьк) і багато 

інших.  

Провідні науково-педагогічні працівники Університету «Україна» 

входять до складу експертних рад та науково-методичних комісій МОН 

України, зокрема Барна Н.В., Поєдинок Н.Л. (Київ); Швед В.В (Вінниця); 

Кравченко О.В. (Кропивницький). 

Продовжувалась науково-видавнича діяльність університету. У звітному 

році вийшли друком збірники тез доповідей ХVIII міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в 

інтегрованому освітньому середовищі», 2 частини), «Вісник Університету 

«Україна», серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», 

збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету «Україна», Подільський науковий вісник (Вінниця), збірники 

наукових праць Миколаївського, Білоцерківського, Карпатського, 

Кіровоградського інститутів, збірник наукових праць молодих вчених 

(Хмельницький), матеріали та тези доповідей численних наукових конференцій. 

Готуються до видання збірник наукових праць «Вісник Університету 

«Україна», серія «Право»; «Вісник Університету «Україна», серія 

«Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика»; збірник тез доповідей 

ХVI Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: 

освіта, наука, духовність». 
 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Міжнародна та грантова діяльність підрозділів університету провадиться 

на задовільному рівні, а відтак потребує удосконалення як на етапі планування, 

так і у процесі реалізації визначених планів. 

Основними напрямками, за якими університет активно провадить наукову 

та власне академічну діяльність на міжнародному рівні, є: навчання іноземних 

студентів; провадження спільних наукових досліджень, публікація результатів 

науково-дослідної роботи у міжнародних виданнях різних рівнів; участь у 

роботі конференцій, семінарів, симпозіумів; спільне виконання грантових 

проектів; участь у роботі редколегій міжнародних видань та міжнародна 
експертна діяльність; реалізація програм подвійного диплому; стажування та 
програми академічної мобільності та ін. Найбільш активними формами такої 
роботи в університеті сьогодні є навчання іноземних студентів та публікаційна 

активність.  

У Білоцерківському інституті економіки та управління Університету 

«Україна» згідно з договором про міжнародне співробітництво продовжується 

плідна робота з Німецько-українським науковим об’єднанням ім. Юрія Бойка-
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Блохина в Мюнхені в галузі розгортання ефективного співробітництва у вищій 

освіті та науковій діяльності на засадах тісної співпраці, координації дій та 
регулярних взаємних консультацій (договір про співпрацю від 28 вересня 2012 

року).  

У 2018/2019 н. р. міжнародна діяльність Карпатського інституту 

підприємництва була спрямована на поступовий розвиток співробітництва з 
відомими зарубіжними університетами, організаціями, фондами, установами. 

Керівництво Карпатського інституту підприємництва постійно налагоджує 
співпрацю із зарубіжними закладами вищої освіти, підприємствами, 

установами, товариствами тощо. Зокрема підписані договори з: 
- Закарпатським Угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ; 
- Науково-дослідним інститутом україністики імені М. Мольнара; 

- Національним інститутом фізіотерапії, бальнеології, курортології 
(Румунія); 

- Вищою школою міжнародних відносин та американістики (Польща). 

Міжнародне співробітництво Кіровоградського інституту розвитку 

людини «Україна» спрямоване на інтеграцію інституту до європейського та 
світового освітнього простору і є невід’ємною частиною його діяльності. 
Сьогодні географія міжнародних зв’язків Кіровоградського інституту розвитку 

людини «Україна» охоплює такі країни, як: Польща, Білорусь, Грузія, Болгарія 

тощо. Із вищими навчальними закладами цих країн укладено договори про 

співпрацю. Кіровоградський інститут розвитку людини став учасником 

міжнародного консорціуму в рамках програми Decentralization Brings Better 

Results and Effectiveness, яка підтримується Агентством США з Міжнародного 

Розвитку USAID. 

Міжнародні партнери Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету «Україна»: 

- Вища Педагогічна Школа в Лодзі (м. Лодзь, Польща) – 2016-2021 рр.; 

- Вища Школа теології та гуманітарних наук (м. Подкова Лєсна, Польща) 

– 2016-2021 рр.; 

- Університет Вітаутаса Великого (м. Кауно, Литва) – 2018-2023 рр. 

Базовою структурою за 2018-2019 н. р. було підписано низку угод 

міжнародного співробітництва, зокрема, відбулось підписання меморандумів 

між Університетом «Україна» та Cyber University of Korea, між Університетом 

«Україна» та Incheon National University, договору про співпрацю з 
Білоруською державною академією зв’язку. 

Завдяки співпраці з Британською радою в Україні сьогодні реалізовується 

проект «ІСТАР» (Інклюзивна освіта для соціальної трансформації, доступності 
та відповідальності). У рамках проекту команда університету із 7 учасників 

пройшла спеціальне навчання – низку тренінгів iз лідерства та 
трансформаційної діяльності. У рамках цієї ж співпраці відбувся навчальний 

візит до Портсмутського університету, що дав можливість обмінятись досвідом, 

представити Університет «Україна» на міжнародному рівні, розширити мережу 

активних контактів університету, а також дав натхнення для ініціювання низки 

інновацій у роботі університету. 
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Переважна більшість грантових проектів, що провадяться в університеті у 

співпраці з міжнародними організаціями або у складі міжнародних 

консорціумів, є результатом чималих докладених зусиль та ефективної 
особистої активності найбільш результативних НПП. Важливо відзначити 

діяльність Українсько-корейського центру інформаційного доступу (Вєдєнєєва 

О.А.), співпрацю із Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні 
(Коротєєва А.В.), співпрацю з Британською радою в Україні (Давиденко Г.В.), 

успішну діяльність у рамках реалізації білатеральних науково-дослідних 

проектів (Малишев В.В.), а також активність Дробязко С.І, Тугай Т.І., 
Монастирьова М.К., Усатенка О.В., Майбороди О.В. та ін. 

Публікаційна активність Університету за кордоном є загалом 

задовільною. Упродовж 2018-2019 н. р. опубліковано 30 монографій і видано 4 

посібники; в зарубіжних фахових виданнях вийшли друком 36 статей; 39 статей 

у виданнях, включених у наукометричні бази Web of Science чи Scopus; у 

зарубіжних виданнях, включених до інших наукометричних баз, загалом 

опубліковано 82 наукові статті. Організовано 17 міжнародних конференцій. 

Загалом у різноманітних наукових заходах за кордоном упродовж 2018-

2019 н. р. взяли участь 72 особи. Відвідано більше 20 країн світу. 

Основними цілями візитів є обговорення результатів попередніх спільних 

досліджень, підготовка спільного проекту для участі в двосторонніх проектах у 

рамках міждержавних угод; обговорення змісту навчальних програм для 

навчання студентів; участь у міжнародних форумах, конференціях, 

симпозіумах, тренінгах, курсах тощо; налагодження ділових наукових 

контактів; підготовка та участь у спортивних змаганнях. 

З метою викладання систематично перебуває за кордоном Майборода 
О.В. (Університет соціальних наук, Польща), провадить науково-дослідну та 

практичну діяльність Усатенко М.В. (Практикум у стаціонарі: радіаційна 
медицина, Rambam Medical Center, Хайфа, Ізраїль; Iнститут кріохірургії клініки 

Рудольфинерхаус (Rudolfinhaus) Відень, Австрія).  

Вищу активність у закордонних заходах за 2018-2019 навчальний рік 

показали Кіровоградський, Полтавський, Вінницький інститути, Інститут 
економіки та менеджменту, Інженерно-технологічний інститут.  

Адміністрація та НПП університету активно долучаються до 

міжнаціональних та міжнародних заходів, що проходять в Україні за сприяння 

іноземних посольств. Активною є діяльність університету й щодо встановлення 

нових зв’язків із іноземними інституціями та установами (Асоціацією 

приватних університетів Грузії, Університетом Ліннея (Швеція), Фолькс 
Університетом (Швеція), Шяуляйським університетом (Литва)). Упродовж року 

з лекціями для студентів виступали колеги з Індії, США, Швеції, Польщі, 
Німеччини, Китаю, Кореї та ін. 

Загалом упродовж року відвідали різні країни світу у рамках програм 

стажування 20 викладачів та 6 студентів із 6 навчально-виховних підрозділів – 

Інституту економіки та менеджменту, Інституту соціальних технологій, 

Вінницького, Житомирського, Миколаївського та Полтавського інститутів. 
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Тільки 5 стажувань фінансувались за рахунок коштів міжнародних програм, 

інші 9 реалізовано за кошти співробітників.  

Найбільш активно програма академічної мобільності працює з 
Шяуляйським університетом у рамках активної співпраці та реалізації 
програми подвійного диплому (57 студентів із Литви та 17 осіб із України). 

Активною є програма з міжнародного стажування спільно з Департаментом 

міжнародного туризму Комітету прав захисту людини при Міністерстві 
закордонних справ України (2018 року 75 студентів старших курсів 

стажувалися в Туреччині та Болгарії).  
Програми паралельного навчання реалізовуються із вищими навчальними 

закладами Республіки Польща (Академія суспільних наук, Академія фінансів і 
бізнесу «Вістула», Вища школа міжнародних відносин і американістики, Вища 

теологічно-гуманітарна школа (107 студентів).  

Упродовж 2018/2019 н. р. в університеті навчалося 107 іноземних 

громадян. На підготовчому відділенні за напрямом «Підготовка іноземних 

громадян до вступу у заклади вищої освіти» – 5 осіб, із них громадяни Іраку – 

2, Ізраїлю – 1, Єгипту – 2 особи. Під час навчання на підготовчому відділенні 
іноземні слухачі вивчали в основному українську мову, було додано такі 
дисципліни, як російська мова, хімія та біологія. 

Підготовку за спеціальностями в університеті проходили 102 особи на 

денній та заочній формі навчання, а також за програмами академічної 
мобільності. В Інституті права та суспільних відносин – 15, Інституті філології 
та масових комунікацій – 10, Інженерно-технологічному інституті – 4, Інституті 
економіки та менеджменту – 4 особи та за програмою академічної мобільності 
ще 6 студентів, Інститут комп’ютерних технологій – 1, Факультет біомедичних 

технологій – 4, Інститут соціальних технологій – 1 особа, але за програмою 

академічної мобільності в цьому ж Інституті навчалося 57 литовців. 

Більшу частину студентів складають громадяни Литви, які навчаються за 

програмою академічної мобільності з Шяуляйським університетом і громадяни 

Грузії – 12 осіб. Решту студентів складають громадяни Азербайджану, Іраку 

(Курдистан), Ірак (Багдад), Єгипет, Молдова, Білорусія, Російська Федерація, 

Італія, Лівія, Узбекистан, Казахстан. 

Упродовж 2018-2019 н. р. основна увага відділу міжнародної діяльності 
була спрямована на впорядкування алгоритму взаємодії, системи винагород для 

агентів; було здійснено аудит контингенту, відраховано студентів, які 
систематично порушували умови договору; упорядковано особові справи 

студентів; відпрацьовано механізм внутрішньої та зовнішньої нострифікації 
документів про освіту; здійснено аудит чинних контактів із агентами, а також 

договорів про набір студентів, актуалізовано найбільш ефективні теплі 
контакти; відлагоджено роботу підготовчого відділення для іноземців та 
загальний супровід студентів-іноземців. Упорядковано ціноутворення. 

Підготовлено сучасні конкурентоспроможні буклети. 

Наукова, грантова та міжнародна діяльність університету загалом та 
кожного його науково-педагогічного працівника тісно по’вязані між собою і є 
різними відображеннями одного і того ж процесу, кінцевим результатом якого є 
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позитивний імідж навчального закладу, а відтак – стабільний контингент, 
зростання прибутків, гідна заробітна платня персоналу. А тому в ефективному 

провадженні цієї діяльності зацікавлений кожен із нас – від аспіранта до 

Президента. 
 

5. ФІНАНСОВО-ГОСІІОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Аналіз фінансово-господарської діяльності Університету «Україна» 

здійснений на основі даних бухгалтерського обліку (фактичних доходів і 
видатків) та управлінської звітності за 2018/2019 навчальний рік, за період з 
01.07.2018 по 30.06.2019 рік. 

За результатами фінансово-господарської діяльності у міжсезоння 

університет у цілому отримав дохід (виручку) в сумі 137,351.4 тис. грн, із яких 

50,4% або 69,250.2 тис. грн становить дохід базової структури та 49,6% або 

68,101.2 тис. грн – дохід територіально відокремлених структурних підрозділів. 

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

від доходів ТВСП (відрахування на розвиток статутної діяльності) в сумі 
8,480.0 тис. грн. 

У порівнянні зі звітом за 2018 фінансовий рік доходи, отримані 
університетом, збільшились на +3,5%. Зростання виручки спостерігається за 

всіма джерелами її походження, а саме: +3,0% надходження від освітньої 
діяльності, +7,5% фінансові надходження, +15,8% інші надходження. Головним 

фактором приросту послужило збільшення виручки від надання освітніх послуг 
(+2,9%), фінансові надходження внесли +0,1% за рахунок отримання 

безповоротної допомоги на рахунок Новокаховського гуманітарного інституту, 

інші надходження додали +0,6% у показник приросту. 

Надходження від додаткових освітніх послуг університету в порівнянні з 
фінансовим роком збільшились на +12,3% і склали 743,5 тис. грн, із них 476,1 

тис. грн отримали підрозділи регіональної мережі та 267,4 тис. грн – базова 
структура. 

В результаті фінансово-господарської діяльності у періоді червень 2018 – 

липень 2019 року витрати університету склали 130,950.1 тис. грн Витрати 

регіональної мережі становили 65,571.2 тис. грн (50,1%), а базової структури 

65,378.9 тис. грн (49,9%), що на 2,7% менше ніж за фінансовий рік. 

Основною статтею витрат є фонд оплати праці (62% у загальних 

витратах). За звітний період витрати на фонд оплати праці склали 81,150.8 тис. 

грн, із яких ФОП базової структури становить 36,174.8 тис. грн або 55,3% від 

усіх витрат і доходів, а регіональної мережі – 44,976.0 тис. грн або 68,6% від 

витрат чи 62,5% від доходів. 

В цілому в університеті – як у базовій структурі, так і в ТВСП, відсутня 

системна робота з розширення асортименту освітніх послуг та залучення 

додаткових джерел фінансування. 

Вкотре наголошується на необхідності розширювати спектр основних та 
додаткових освітніх послуг, втілювати попередні рішення щодо того, які 
напрямки діяльності розширювати, а які скорочувати в залежності від їх 

прибутковості. 
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Слід відзначити покращення фінансового стану таких відокремлених 

підрозділів, як Вінницький, Полтавський, Хмельницький інститути. Зазначені 
підрозділи підвищили доходну частину кошторису. Крім вказаних підрозділів, 

покращення фінансового стану і зростання доходної частини продовжується в 

таких підрозділах, як: Івано-Франківська філія (+18,4%), Житомирський 

економіко-гуманітарний інститут (+16,2%), Тернопільський коледж (+13,5%), 

Мелітопольський комплекс (+12,5%), Дніпровська філія (+12,2%), Дубенський 

комплекс (+11,7%). 

Особливої уваги заслуговує Луцький комплекс, хоча зростання цього 

підрозділу відбулось на + 1,3%, його доходна частина в абсолютному 

вираженні склала 5,248.4 тис. грн, що підтверджує прогнозований поворот у бік 

зростання. 

Водночас, вкотре спостерігається значне погіршення фінансового стану 

таких відокремлених підрозділів, як Карпатський і Рівненський інститути. 

Зазначені підрозділи не тільки зменшили контингент студентів у порівнянні з 
попереднім навчальним роком, а й, відповідно, доходну частину кошторису. До 

цієї категорії також можна віднести і Сторожинецький коледж. 

Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних 

бухгалтерського обліку та достовірно і повно подає в усіх суттєвих аспектах 

фінансову інформацію про вищий навчальний заклад «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Упродовж 2018–2019 навчального року проводилась робота зі зміцнення 

та поліпшення матеріально-технічної бази, яка повністю відповідає вимогам 

державного стандарту для вищих навчальних закладів, санітарним та 
пожежним нормам. 

Зусилля управління матеріально-технічного забезпечення були 

спрямовані на своєчасне, якісне та безперебійне забезпечення навчально-

виховного процесу. Значну увагу було приділено протипожежним заходам, у 

тому числі проведені об’єктові навчання за участю управління ДСНС 

Святошинського району з охорони праці та техніки безпеки. Всі студенти, що 

потребували проживання, були забезпечені місцями у гуртожитках. 

Загальна площа приміщень, які використовуються університетом, на 
01.08.2019 р. становить 77 173,54 м2

, у т. ч. базової структури – 14 568 м2
. 

Власні площі територіально відокремлених навчально-виховних підрозділів 

становлять 12 659,4 м2
, власні площі базової структури складають 14 568 м2

. 

У базовій структурі було проведено такі господарські роботи: 

відновлювальний ремонт гранітного покриття на території, ремонт 
облаштування сцени на Площі знань, встановлений садовий паркан між 

територією університету та парком, пофарбовані металеві конструкції 
сміттєзбірника, вхідних груп, ГРП та приміщення котельні. Проведений 

косметичний ремонт у приміщенні Видавничо-друкарського комплексу та холу 

ІІІ корпусу. Проведена заміна вікна ІІ корпусу. Облаштовано приміщення 
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тимчасового розміщення каси. Здійснено заміну фільтрів вентиляції ІІ корпусу 

та проведено сервісне обслуговування 4 кондиціонерів.  

Власними силами відремонтовано 50 одиниць меблів, оновлені та 
змонтовані стенди. Значна робота проведена з благоустрою території. 
Своєчасно отримані необхідні висновки, дозволи та узгодження від 

контролюючих органів. 

 

 


