
міжнародний У Н ІВЕРСИ ТЕТ  
розвитку людини

"УКРАЇНА"

Заклад вищ ої освіти
"Відкритий ш International UNIVERSITY  

o f Human Developm ent
"UKRAINE'

H igher Education Institution
"Open

РІШ ЕНН Я

Вченої ради Університету «Україна»  
з питання «Про результати науково-дослідної роботи науково-педагогічних  
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29 грудня 2022 р.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової та міжнародної 
діяльності університету Ганни ДАВИДЕНКО «Про результати науково-дослідної 
роботи науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти й 
перспективи її активізації», Вчена рада зазначає, що у 2022/2023 навчальному 
році в Університеті «Україна» наукові дослідження проводились відповідно до 
«Перспективного плану фундаментальних та прикладних наукових досліджень 
викладачів і здобувачів вищої освіти на 2021/2023 p.p.».

У звітному навчальному році в університеті продовжувалось виконання 
прикладних та фундаментальних наукових досліджень за 119 темами, у т. ч. у 
базовій структурі -  за 35, у ТВСП -  за 84 темами у таких галузях наук, як 
педагогічні, економічні, юридичні, технічні, біологічні, психологічні, філологічні, 
політичні науки та ін.

Науковий імідж університету та якість підготовки фахівців значною мірою 
визначаються рівнем розвитку та результативністю діяльності наукових шкіл. 
Наразі в Університеті функціонує 26 наукових шкіл -  13 у базовій структурі і 13 у 
ТВСП.

Наскрізна тематика НДР здобувачів вищої освіти в рамках 
кафедральних тем НДР налічує: 3 - у  Базовій структурі, 1 3 7 - у  ТВСП.

Члени Вченої ради відзначили, що станом на кінець 1 семестру 
2022/2023 н.р. здобувачі вищої освіти під керівництвом науково-педагогічних 
працівників мають певні здобутки у науково-дослідній діяльності.

Наукові публікації науково-педагогічних працівників, виданих у межах 
України та за її межами (в т.ч. спільно зі здобувачами вищої освіти): Базова 
структура: 13 монографій, 20 посібників, 67 статей у фахових виданнях, 17 статей 
у виданнях, індексованих у Scopus, Web o f Science, 10— статей у інших виданнях, 
190 тез доповідей на Конференціях.
Територіально-відокремлені структурні підрозділи: 22 монографії, 20 посібників, 
86 статей у фахових виданнях, 26 статей у виданнях, індексованих у Scopus, Web of 
Science, 79 статей у інших виданнях, 432 тези доповідей на Конференціях.

Наукові публікації здобувачів вищої освіти, виданих у межах України (в 
т.ч. під науковим керівництвом науково-педагогічних працівників): Базова 
структура: 4 статті у фахових виданнях, 5 статей у інших виданнях, 162 тези 
доповідей. Територіально-відокремлені структурні підрозділи: 7 статей у фахових 
виданнях, 66 статей у інших виданнях, 281 теза доповідей.

Важливою складовою НДР є участь у різноманітних наукових заходах.
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Г аСТЬ У конк№ сах студентських наукових робіт у 1 семестрі 
^  1 в м1жнародних, 5 - у  всеукраїнських (1 переможець). Також 61

здобувай взяв участь у всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін і маємо 
переможців. До участі у наукових заходах: подано на професійний, творчий 

конкурс в У країні- 2 роботи (1 переможець), в інших заходах в Україні взяли 
участь -  10 здобувачів (з них 2 переможці), за межами України -  2 здобувана.

Традиційно в Університеті «Україна» у листопаді проводяться 2 
загальноуніверситетські Конкурси студентських наукових робіт. У «Конкурсі 
наукових робіт студентів з особливими освітніми потребами» взяли участь 7 
здобувачів вищої освіти, за результатами Конкурсу було присуджено три І місця 
(Вінницький інститут, Хмельницький інститут, Інститут економіки та 
менеджменту),  ̂ два II місця (Інститут економіки та менеджменту, Івано- 
Франківська філія, одне III місце (Вінницький інститут) та видано 6 стипендій 
Голови ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» 
В.М. Сушкевича та одному здобувану було присуджено Грамоту та подарунок.

У «Конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти» взяли участь 10 
здобувачів, за результатами Конкурсу було присуджено одне І місце (Карпатський 
інститут), два II місця (Полтавський інститут, Хмельницький інститут), три III 
місця (Полтавський інститут, Карпатський інститут, Дубенська філія), а також одну 
грамоту та подарунок і 3 подяки за участь.

Важливе значення для формування у студентів фахової компетентності 
та практичних навичок майбутньої професії має науково-дослідницька робота 
поза навчальним процесом у студентських наукових формуваннях. В
Університеті успішно функціонують: НТСАДІМ Д- 5 (163 учасника); СННВП -  9
(188 учасників); наукових гуртків -  29 (508 учасників); проблемних груп -  19 (243 
учасників).

За результатами 1 семестру науково-педагогічні працівники 
відзначились у різних напрямах наукової діяльності, а саме: Давиденко Ганна 
отримала іменну стипендію Верховної Ради України на виконання 
фундаментальної теми наукових досліджень «Цифрова інклюзія та доступність: 
соціальна діджиталізація», тема зареєстрована в УкрНТІ, реєстраційний номер 
УкрНТІ 0122U201860, керівник теми -  д.пед.н., проф. Давиденко Ганна; взяли 
участь у  між народних зарубіжних заходах: 39 викладачів і співробітників та 6 
здобувачів вищої освіти; участь співробітників в організаційному комітеті 
конкурсів, журі, робот і конкурсних комісій всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів: 13 осіб (Вінницький, Миколаївський, Хмельницький інститути); 
працювали у  складі експертних рад: 4 особи (1-Інститут права та суспільних 
відносин, 1-Рівненський інститут, 2-Миколаївський інститут); кількість 
документів (патентів) на право інтелектуальної власності: 1 -  Інженерно- 
технологічний інститут, 1- Рівненський інститут; працювали у  складі редакційної 
колегії, видання, включеного до переліку наукових фахових видань України та/або 
міжнародних видань: 22 науково-педагогічних працівника (14 штатних та 8 
сумісників) -  Інститут соціальних технологій, Інститут економіки та менеджменту, 
Інститут права та суспільних відносин, Вінницький, Житомирський’ 
Миколаївський, Полтавський, Хмельницький, Карпатський, Рівненський інститути.

Враховуючи стан НДР за результатами 1 семестру 2022/2023 н.р., члени 
вченої ради зазначають, що задля подальшого розвитку у 2023 році та ефективної 
організації НДР необхідно вирішити низку проблем і гострих питань: 
незадовільною є кількість працівників, викладачів і здобувачів університету,
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залучених до науково-дослідної роботи; необхідно активніше залучення до у ч а с т і в 
конкурсах наукових робіт різних рівнів, виконання н а у к о в Г -Г о с ^ в д к и х  т

науковців- Т б ™  "рацівників> в~ ч і в  і кращих здобувачів вищої освіти- 
ауковців,  ̂особливої уваги потребує якість наукових публікацій студентів

задучення їх до участі в наукових конференціях, які проводяться в навчально- 
виховних підрозділах університету; потребує підсилення практична складова

підрозділах ун іверси тет^  У — -виховних

Враховуючи вищ езазначене, Вчена рада ухвалює:

1. З метою ефективного планування наукових та міжнародних заходів та
алучення до них науковців Університету -  розробити та розмістити у вільному

доступі Календар наукових заходів Університету «Україна» в електронному
форматі через платформу Google-календар та підтримувати йото
функціонування і оновлювати відповідно до затверджених планів і запитів 
колег.

Відповідальні: Анастасія ГРЕБЕНЮК, 
Термін: ЗО грудня 2022 р.

. Провести відбір та сформувати якісні Конкурсні комісії для проведення 
університетських Конкурсів студентських наукових робіт у 2023 p., включивши 
у склад Комісій представників НВП.

Відповідальні: Управління наукової та 
міжнародної діяльності, керівники НВП, 
керівники територіально - відокремлених 
структурних підрозділів 

,  Термін: до 3 1 березня 2023 р.
3. Започаткувати спільний історико-публіцистичний проект (здобувані освіти та 

викладачі) «Історія Університету Україна воєнної доби в долях людей».
Відповідальні: Таланчук П.М., Управління 
наукової та міжнародної діяльності, 
Керівники НВП, керівники територіально - 
відокремлених структурних підрозділів 

НТСАДіМД
Термін: до кінця 2022/2023 н.р.

4. Брати участь у науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном в 
якості співорганізаторів, широко залучаючи до їхнього проведення науково- 
педагогічних працівників та здобувачів освіти.

Відповідальні: Керівники НВП, керівники 
територіально - відокремлених структурних 
підрозділів, НТСАДіМД 

q . Термін: упродовж 2022/2023 н.р.
ї Г Г  П1ДВИЩЄННЯ якості висвітлення результатів наукової діяльності НПП та 
Д увачів освіти  ̂ продовжувати впровадження системи моніторингу 

дотримання академічної доброчесності при підготовці наукових публікацій в

доброчесності”63 ПР°ВЄД6ННЯ 0СВІТНІХ 3аВДІВ На ^  й

Відповідальні: Керівники НВП, керівники 
територіально - відокремлених
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структурних підрозділів, НТСАДіМД 
Термін: упродовж 2022/2023 н.р.

. Регулярно здійснювати аналіз інформації про студентів першого курсу, які були 
призерами і переможцями конкурсів МАН, районних, міських, обласних, 
всеукраїнських предметних олімпіад і конкурсів наукових робіт, закінчили 
загальноосвітні навчальні заклади, коледжі з відзнакою з метою активного 
їхнього залучення до наукової діяльності.

Відповідальні: Керівники НВП, директор 
фахового коледжу «Освіта», керівники 
територіально - відокремлених структурних 
підрозділів.
Термін: упродовж 2022/2023 н.р.

7. Розробити систему заохочень дипломами, цінними подарунками та грамотами 
науково- педагогічних працівників та студентів, які досягай успіхів у науково- 
дослідній роботі.

Відповідальні: Давиденко Г. В.,
Коляда О. П., Управління наукової та 
міжнародної діяльності, керівники НВП, 
керівники територіально - відокремлених 
структурних підрозділів.
Термін: упродовж 2022/2023 н.р.

8. Постійно проводити роботу щодо пошуку джерел фінансування науково- 
дослідної роботи за рахунок вітчизняних та зарубіжних інвесторів та партнерів, 
участі у різноманітних грантових і державних наукових програмах, спільних 
наукових проектах з провідними ЗВО та науковими установами.

Відповідальні: Керівники НВП, керівники 
територіально - відокремлених структурних 
підрозділів.

Голова Вченої ради

Секретар Вченої ради

4


