
Завершені у 2017/2018 н. р. науково-дослідні та технічні розробки базової 

структури та ТВСП Університету «Україна» що можуть бути 

запропоновані для впровадження 

Інженерно-технологічний інститут 
Назва розробки Розробка новітніх технологій продуктів харчування з оздоровчими 

властивостями 

Номер та дата Держреєстрації 

в УкрІНТЕІ 

0114U001836 від 
17.04.2014р. 

Мета розробки Проблеми створення оздоровчих продуктів харчування для населення 

викликані тим, що в організмі людини під впливом різних чинників 

відбуваються функціональні порушення, розвиваються структурні і 

метаболічні зміни. 

Новітні технології продуктів харчування з оздоровчими 

властивостями базуються на науковому обгрунтуванні збалансованого 

інгредієнтного складу та структури продуктів харчування. 

Анотація Науково обгрунтована можливість проектування технологій харчових 

продуктів оздоровчаго призначення з використанням функціональної 

сировини (борошна жита, рису, гречки, кукурудзи) нових 

підсолоджувачів продуктів з низьким глікемічним індексом 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Удосконалення технології продуктів харчування з використанням 

сучасних видів функціональної  сировини 

Сфера використання Харчова промисловість 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Підвищена біологічна та харчова цінність  

Умови поширення  

Керівник розробки Калакура М.М., зав.кафедри технології харчування, професор, к.т.н., 

тел. 2856275, 1tx@ukr.net  

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

є / немає / підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Назва розробки Соціально-педагогічні умови формування екологічної 

компетентності 

Номер та дата 

Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

0112U001420, Травень 2016 р. 

Мета розробки Теоретично обґрунтувати необхідність формування екологічної 

компетентності у майбутніх інженерів-хіміків, розробити та 

експериментально перевірити модель формування екологічної 

компетентності майбутніх інженерів-хіміків. 

Анотація Узагальнено сучасні закордонні та вітчизняні літературні дані щодо 

стану та перспективнив формування екологічної компетентності в 

різних розділах педагогіки 

Результати, що можуть 

бути впроваджені 

1. Розробка підходів, які сприяють підвищенню рівня екологічної 

освіти майбутніх інженерів хімічних спеціальностей і які 

позитивно впливають на загальний розвиток особистості;  

2. Створення навчального посібника «Екохімія» для студентів 

майбутніх інженерів хімічних спеціальностей; 

3. Формування світоглядних позицій та екологічної компетентності 

випускників ВНЗ; 

4. Експериментальна перевірка запропонованої моделі 

формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-

хіміків. 

В освітянську практику за допомогою таких форм: лекцій, 



семінарів, практичних занять, дієвих тренінгів, тестів і публікацій. 
Сфера використання Педагогіка вищої школи, екологія, інженерія. 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

1. Модель формування екологічної компетентності. 

2. Дидактичні основи формування екологічної компетентності. 

3. Форми, методи організації навчальної діяльності. 

4. Критерії добору екологічних відомостей для спецкурсу 

«Екохімія». 

5. Удосконалення процесу навчання студентів з набуття 

екологічної компетентності. 

 

Умови поширення Співпраця з закордонними та вітчизняними ВНЗ 

Керівник розробки Лукашенко Т.Ф., к.п.н., доцент кафедри сучасної інженерії та 

нанотехнологій taniainst@gmail.com 

Наявність рекламної 

продукції для 

впровадження 

є 

Назва розробки Розробка новітніх технологій продуктів харчування з оздоровчими 

властивостями 

Номер та дата 

Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

0114U001836 від 
17.04.2014р. 

 

Мета розробки Проблеми створення оздоровчих продуктів харчування для 

населення викликані тим, що в організмі людини під впливом різних 

чинників відбуваються функціональні порушення, розвиваються 

структурні і метаболічні зміни. 

Новітні технології продуктів харчування з оздоровчими 

властивостями базуються на науковому обгрунтуванні 

збалансованого інгредієнтного складу та структури продуктів 

харчування. 

Анотація Науково обгрунтована можливість проектування технологій 

харчових продуктів оздоровчаго призначення з використанням 

функціональної сировини (борошна жита, рису, гречки, кукурудзи) 

нових підсолоджувачів продуктів з низьким глікемічним індексом 

Результати, що можуть 

бути впроваджені 

Удосконалення технології продуктів харчування з використанням 

сучасних видів функціональної  сировини 

Сфера використання Харчова промисловість 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Підвищена біологічна та харчова цінність  

Умови поширення Співпраця з закордонними та вітчизняними ВНЗ 

Керівник розробки Калакура М.М., зав.кафедри технології харчування, професор, к.т.н., 

тел. 2856275, 1tx@ukr.net  

Наявність рекламної 

продукції для 

впровадження 

є 

Назва розробки Формування дизайну виставкових стендів 

Номер та дата 

Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

Внутрішньоуніверситетська тематика 

Мета розробки Формування іміджевого простору Університету «Україна» 

Анотація На основі проведеного наукового дослідження розроблений дизайн-

проект виставкового стенду Університету «Україна» 

Результати, що можуть 

бути впроваджені 

Дизайн-проект виставкового стенду Університету «Україна» 



Сфера використання Реклама Університету «Україна» 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Застосування сучасних підходів до формування образу Університету 

«Україна» 

Умови поширення Співпраця з вітчизняними ВНЗ, практична спрямованість 

студентських дипломних робіт 

Керівник розробки Хавхун Г.М., доц., канд.арх., 0685935763 

Назва розробки Розробка пропозицій щодо формування іміджевого простору 

Університету «Україна» 

Номер та дата 

Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

Внутрішньоуніверситетська тематика 

Мета розробки Формування іміджевого простору Університету «Україна» 

Анотація Розроблені ескізи вітражів (16 штук розмірами 1200х900мм.) для 

першого поверху університету «Україна». Розроблений 

меморіальний елемент «Терновий вінок» - на згадку про студентів 

Університету, які віддали життя за майбутнє України. 

    Розроблені фасадні монументально-декоративні композиції з 

символікою Університету «Україна» 

Результати, що можуть 

бути впроваджені 

Дизайн проект оформлення рекреаційного простору і фасадів 

Університету 

Сфера використання Реклама Університету «Україна» 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Застосування сучасних підходів до формування образу Університету 

«Україна» 

Умови поширення Співпраця з вітчизняними ВНЗ, практична спрямованість 

студентських дипломних робіт 

Керівник розробки Гук Л.Й., доц., засл. працівник культури, 0685935763 

Наявність рекламної 

продукції для 

впровадження 

Оформлені планшети з візуалізацією розробок 

Назва розробки Формування дизайну 

виставкових стендів 

Розробка пропозицій щодо формування 

іміджевого простору Університету 

«Україна» 

Номер та дата 

Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

Не реєструвалась Не реєструвалась 

Мета розробки Формування іміджевого 

простору Університету 

«Україна» 

Формування іміджевого простору 

Університету «Україна» 

Анотація На основі проведеного 

наукового дослідження 

розроблений дизайн-

проект виставкового 

стенду Університету 

«Україна» 

Розроблені ескізи вітражів (16 штук 

розмірами 1200х900мм.) для першого 

поверху університету «Україна». 

Розроблений меморіальний елемент 

«Терновий вінок» - на згадку про студентів 

Університету, які віддали життя за майбутнє 

України. 

    Розроблені фасадні монументально-

декоративні композиції з символікою 

Університету «Україна» 

Результати, що можуть 

бути впроваджені 

Дизайн-проект 

виставкового стенду 

Університету «Україна» 

Дизайн проект оформлення рекреаційного 

простору і фасадів Університету 

Сфера використання Реклама Університету 

«Україна» 

Реклама Університету «Україна» 

Переваги порівняно з Застосування сучасних Застосування сучасних підходів до 



існуючими розробками підходів до формування 

образу Університету 

«Україна» 

формування образу Університету «Україна» 

Умови поширення   

Керівник розробки Хавхун Г.М., доц., 

канд.арх. 

Гук Л.Й., доц., засл. працівник культури 

Наявність рекламної 

продукції для 

впровадження 

Оформлений планшет з 

візуалізацією стенду 

Оформлені планшети з візуалізацією 

розробок 

Інститут філології та масових комунікацій 

Назва розробки Підручник 

Номер та дата 

Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки Інститут Педагогіки АПН України 

Анотація Підручник з української літератури (рівень стандарту) 10 клас 

Результати, що можуть 

бути впроваджені 

Державне замовлення на друк (отримано) 

Сфера використання Загальноосвітні заклади 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

 

Умови поширення  

Керівник розробки Фасоля А.М.,головн. cпівробітник Інституту Педагогіки АПН 

України 

Уліщенко В.В., д.пед.н., доцент, завідувач каф. іноземної філології та 

перекладу – член творчої групи (співавтор)  

Наявність рекламної 

продукції для 

впровадження 

наявна  

Інститут компютерних технологій 

Назва розробки  

Номер та дата 

Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

 

0113U004531 Інформаційно-аналітична система єдиного інформаційного 

простору підприємства з урахуванням подійо-керованої архітектури. 

0113U004529 Семантична база даних неструктурованих та структурованих 

документів з різноманітним реквізитним змістом 

0113U004531 Автоматизація управління перевезенням в транспортних 

логістичних системах. 

0113U004530 Дослідження алгоритмів стиснення даних 

Керівник розробки Забара Станіслав Сергійович, доктор технічних наук, професор;  050-957-45-13; 

1937@stas.volia.cable 

Дехтярук Микола Трохимович, к.ф.-м.н., доцент, с.н.с.;  068-122-69-22; 

decht@ukr.net 

Анотація принципи, методи та алгоритми побудови єдиного інформаційного простору з 

урахуванням подійо-керованої архітектури; 

методи та алгоритми по створенню системи відслідковування та контролю за 

обліковими записами всіх користувачів. 

Результати, що можуть бути впроваджені  немає 

Інститут соціальних технологій 
Назва розробки Сучасна технологія фізичного виховання студентів з інвалідністю і 

порушенням здоров’я в умовах ВНЗ 

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ   № 01100U000020 від 10.12.2017 р. 



Автор розробки Адирхаєв С.Г., директор інституту соціальних технологій,  доктор 

педагогічних наук, професор 

 

Мета розробки 

Науково-експериментальне обґрунтування технології фізичного виховання 

студентів з інвалідністю та порушенням  здоров’я в умовах ВНЗ та 

формування на цій основі напрямів подальшого вдосконалення системи 

фізичного виховання та спортивної діяльності (структури та змісту) молоді з 

різними нозологіями, відповідно до їх вад і захворювань, потреб та інтересів, 

умов майбутньої професійної діяльності. 

Анотація Упроваджено в практику фізичного виховання сучасну технологію 

фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я, що 

дозволяє в умовах ВНЗ підвищити обсяги рухової активності, значно 

покращити якість фізичного виховання та спортивної діяльності впродовж 

всього періоду навчання і передбачає позитивне вирішення навчальних, 

оздоровчих і виховних завдань шляхом створення передумов навчання 

руховим діям і підвищення рухової активності студентам з вадами зору, 

слуху, ОРА та наслідками ДЦП, маючих соматичні хвороби та хворих на 

цукровий діабет впродовж всього процесу їх навчання у ВНЗ; розробки 

ефективного змісту занять та методики їх проведення з урахуванням 

нозології студентів та оперативного і поточного станів здоров’я.  

Результати, що можуть бути впроваджені: концептуальні засади побудови системи фізичного виховання та 

спортивної діяльності студентів з різними нозологіями; навчально-методичні матеріали для проведення 

занять з фізичного виховання та спортивного тренування; програми щорічної Спартакіади з окремих видів 

спорту та Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів з обмеженими можливостями здоров’я; навчальна 

програма «Фізичне виховання» студентів з інвалідністю та порушенням здоров’я у ВНЗ; навчально-методичні 

матеріали в систему підготовки спортсменів-інвалідів, у роботу тренерського складу та фахівців галузі 

«Інваспорт» України.   

Сфера використання Педагогіка, психологія, фізична культура ( адаптивна фізична культура, 

ЛФК, фізична терапія (реабілітація), рекреація), спорт, соціальна робота. 

Переваги порівняно з існуючими розробками: вперше досліджено особливості навчання в інтегрованому 

середовищі  студентська молодь (17-26 рр.)  з вадами зору, слуху, ОРА та наслідками ДЦП, маючих 

соматичні хвороби та хворих на цукровий діабет. 

Умови поширення Акти впровадження, договори про співпрацю з різними установами сфери 

освіти і здоров’я, публікації у вітчизняних та іноземних наукових журналах, 

участь у різного рівня конференціях тощо 

Керівник розробки Адирхаєв С.Г., директор інституту соціальних технологій, доктор 

педагогічних наук, професор, Заслужений тренер України. Тел.:  066 744 51 

93. 

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

 підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Карпатський інститут підприємництва 

Назва розробки «Щасливий день». Інтерактивна соціальна газета (Інтернет та 

друкована версія) 

Номер та дата 

Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки Пропагування наукових, науково-популярних проектів регіону 

Анотація Періодичне видання соціального спрямування, яке включає розробки й 

твори самих читачів (малюнки, схеми, проекти, фото), яке може 

додруковуватись, доповнюватись, вклеюватись у методичні розробки, 

дипломні проекти тощо 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Результати можуть бути впроваджені при написанні методичних 

розробок, дипломних проектів, дисертаційних досліджень 

Сфера використання Навчальні заклади регіону 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Немає аналогів на регіональному рівні 

Умови поширення Інтернет та друкована версія 

Керівник розробки Головчук О.В., завідувач кафедри соціальної роботи, кандидат 

політичних наук 

Наявність рекламної Підготовлена інформація для створення рекламної продукції 



продукції для впровадження 

Кіровоградський інститут розвитку людини 

Назва розробки Організаційно-економічні засади формування стратегії розвитку 

підприємств на сучасному етапі 

Номер та дата 

Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки Організація розрахунків фінансування діяльності закордонних 

підрозділів суб’єктів господарювання 

Анотація Під час наукового дослідження вивчено: 

- зміст та основні напрямки фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання, способи і методи забезпечення їх ліквідності та фінансової 

рівноваги; 

- застосування методів формування власного та позичкового капіталу 

суб’єктів господарювання реального сектора економіки та його управлінням; 

- організація діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних 

відносин; 

- використання на практиці економічної доктрини самофінансування, 

методів і форм фінансового контролю; 

- впровадження у фінансову практику підприємств бюджетування; 

особливостей організації фінансової діяльності фінансових установ. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Під час наукового дослідження розроблено: 

- організація розрахунків фінансування діяльності закордонних 

підрозділів суб’єктів господарювання; 

- модель формалізованих станів оптимізаційної системи розрахунків 

фінансування діяльності закордонних підрозділів суб’єктів господарювання. 

Сфера використання Розробка може бути застосована на машинобудівних підприємствах. 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Переваги перед існуючими аналогами полягають у реалізації 

методологічних і методичних положень комплексного управління на 

машинобудівних підприємствах; забезпеченні стійкої виробничої діяльності; 

досягненні конкурентних переваг вищого порядку, пов’язаних з 

інноваційністю і підвищенням якості продукції. 

Умови поширення Розробка може бути застосована на машинобудівних підприємствах. 

Керівник розробки Переверзєв Євген Вікторович, кандидат економічних наук, 

066-59-43-689; pereverzev.judo@gmail.com 

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

 

 

Назва розробки Інклюзивна освіта та шляхи її реалізації у середніх та вищих навчальних 

закладах 

Номер та дата 

Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки Уточнити сутність понять «життєві стратегії» і «особа з 

функціональними обмеженнями здоров’я», виявити їхній зв’язок з іншими 

категоріями – «соціальна адаптація», «адаптація», «адаптація молоді з 

функціональними обмеженнями» – в контексті змін суспільних цінностей, 

пов’язаних із системними соціальними трансформаціями; 

- визначити фактори, що розкривають життєві стратегії молоді з 

функціональними обмеженнями, а також взаємозв’язок внутрішніх і 

зовнішніх чинників у їхньому конструюванні та реалізації; 

- дослідити специфіку впливу соціокультурних перетворень на процеси 

адаптації та дезадаптації у суспільство молоді з функціональними 

обмеженнями здоров’я засобами освіти;  

- виявити можливості інклюзії в адаптаційному процесі студентської 

молоді з фізичними обмеженнями у здорове соціальне середовище; 

- визначити особливості регулювання процесів професійного 

самовизначення осіб із особливими потребами. 

Анотація Успішність здійснення процесу адаптації студентської молоді з 

фізичними обмеженнями здоров’я на основі формування життєвих стратегій 



з урахуванням особливих потреб осіб з інвалідністю буде значною мірою 

визначати подальший розвиток суспільства. 

Необхідно створити сприятливі умови для адаптації, самореалізації та 

інтеграції молоді з функціональними обмеженнями здоров’я у суспільстві 

таким чином, щоб реалізувати всі потреби цієї категорії молоді, підвищити її 

самооцінку та суб’єктність у вирішенні завдань індивідуального та 

соціального характеру. Проте, на шляху реалізації цих завдань постає ряд 

проблем, пов’язаних з наявними у суспільстві стереотипами ставлення до 

осіб із вадами здоров’я та психологічними бар’єрами у свідомості молодих 

людей з інвалідністю, яких необхідно переконати в тому, що вони здатні 

реалізувати себе у соціальному просторі. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

У розробці виконано наступне: 

- обґрунтовано професійно-орієнтовану життєву стратегію студентської 

молоді з функціональними обмеженнями здоров’я і визначено фактори, що її 

зумовлюють; 

- виявлено дискримінаційний характер соціокоду особи з інвалідністю 

як структурного компоненту формування її життєвих стратегій з 

урахуванням обмежених можливостей в процесі реалізації її особливих 

потреб. 

Отже, результатом є навчально-методичні рекомендації щодо методики 

роботи із дітьми із фізичними обмеженнями у середніх та вищих навчальних 

закладах. У методичній розробці висвітлено також методологію реабілітації 

таких осіб. 

Сфера використання Розробка може бути застосована у діяльності закладів вищої та 

середньої професійної освіти. 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Переваги перед існуючими аналогами полягають у відсутності як 

теоретичних досліджень із питань інклюзії в освіті, так і практичних 

напрацювань у цій сфері. 

Умови поширення Механізми розповсюдження та фінансового забезпечення впровадження 

розробки перебувають на стадії дослідження 

Керівник розробки Калюжна Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри фізичної реабілітації 

067-94-94-988; 066-135-47-64; oxanka12.09@ukr.net 

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Назва розробки Адаптація майбутніх менеджерів до професійної діяльності в торгових 

організаціях 

Номер та дата 

Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки Сприяння майбутнім менеджерам адаптації до першого робочого місця 

з метою зниження рівня професійних ризиків і стресів 

Анотація У даній темі було досліджено проблему адаптації майбутніх менеджерів 

до робочого місця та методи і засоби зниження рівня професійних ризиків і 

стресів на першому робочому місці 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Результати дослідження:  

- модель професійної адаптації, методи професійної адаптації, 

навчально-методичні рекомендації по проходженню майбутніми 

менеджерами виробничої практики в торгових організаціях 

Сфера використання Підприємства сфери оптової та роздрібної торгівлі 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Вперше розроблено модель професійної адаптації до першого робочого 

місця менеджера. 

Вперше розроблено навчально-методичні рекомендації по 

проходженню майбутніми менеджерами виробничої практики в торгових 

організаціях. 

Умови поширення Бібліотека Університету «Україна» 

Керівник розробки Черненко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри фінансів та менеджменту  

095-699-29-32; chernenko_o.v.fp@i.ua 

Наявність рекламної - 



продукції для впровадження 

Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій 

Номер та дата 

Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки Обґрунтування можливостей напіввільного утримання та розведення звірів і 

птахів, в тому числі рідкісних та зникаючих 

Анотація Подається технологія утримання та розведення звірів і птахів в штучному 

утворенні – вольєрі. Відповідно до конкретних умов та розмірів вольєру 

надається обґрунтування можливостей розведення та утримання відповідних 

видів тварин, проект вольєру та попередній кошторис для його створення. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

 

Сфера використання Мисливські господарствао, зоопарки 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Зараз ця форма діяльності почала розповсюджуватись в Україні, але  

наукових установ, спроможних зробити  відповідні документи, практично 

немає. 

Умови поширення Лісомисливські та мисливські господарства України 

Керівник розробки Лисенко Валерій Іванович, доктор біол..наук, професор, тел.-факс 06129-44-

43-12  lysenko-valeriy@ukr.net 

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 

ВНЗ «Університет «Україна» 
Назва розробки Теоретичні і методичні основи виховання фізичної культури студентів 

вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової 

роботи: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних 

наук 

Номер та дата 

Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки На основі аналізу наукових джерел та педагогічної практики теоретично 

обґрунтувати, спроектувати та визначити ефективність педагогічної системи 

виховання фізичної культури студентів у процесі позааудиторної спортивно-

масової роботи вищого навчального закладу 

Анотація У дисертації здійснено теоретико-методичне узагальнення і 

запропоновано новий підхід до розв’язання актуальної проблеми виховання 

фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі 

позааудиторної спортивно-масової роботи. 

Уточнено сутність поняття «фізична культура особистості студента», що 

розглядається як умотивована потреба та здатність особистості до фізичного 

самовдосконалення, спрямована на її всебічний і гармонійний розвиток, що 

охоплює всю сукупність фізичних, психічних, морально-вольових і 

духовних властивостей, які вона одержує на заняттях з фізичної культури у 

вищому навчальному закладі. Виокремлено структуру фізичної культури 

особистості студента у взаємозв’язку когнітивного, емоційно-ціннісного, 

поведінково-діяльнісного компонентів. Визначено критерії, показники та 

рівні вихованості фізичної культури студентів. 

Теоретично обґрунтовано, спроектовано та доведено ефективність 

педагогічної системи виховання фізичної культури студентів у процесі 

позааудиторної спортивно-масової роботи вищого навчального закладу в 

єдності цільового, концептуального, прогностичного, формувального й 

результативного блоків. Досліджено структуру базових чинників виховання 

фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі 

позааудиторної спортивно-масової роботи. Визначено психолого-педагогічні 

умови та специфіку організації фізичного виховання студентів у процесі 

позааудиторної спортивно-масової роботи. 

Дістали подальшого розвитку положення про сутність виховання 

фізичної культури студентської молоді, закономірності і психолого-

педагогічні чинники цього процесу; зміст, форми і методи організації та 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=9PcZFuib9XDhtuHcJWcimP8bJriwF2m


здійснення позааудиторної спортивно-масової роботи у вищому 

навчальному закладі, спрямованої на виховання фізичної культури 

студентів. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

впровадженні: педагогічної системи виховання фізичної культури студентів 

у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи вищого навчального 

закладу; діагностичного інструментарію з визначення рівнів вихованості 

фізичної культури особистості студентів; змістово-методичного 

забезпечення виховання фізичної культури студентів вищих навчальних 

закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи, що 

відображено в навчально-методичних посібниках: «Рухливі ігри», «Фізичне 

самовдосконалення студентів», «Фізичне виховання. Фітнес» (у 

співавторстві); авторських курсах: «Фізичне виховання. Волейбол», 

«Фізичне виховання. Аеробіка», «Фізичне виховання. Ритмічна гімнастика» 

(у співавторстві), «Фізичне виховання. Пілатес», «Фізичне виховання. 

Бодіфітнес»; у мультимедійній програмі Beautiful Body.  

Теоретичні, технологічні та методичні результати дисертаційного 

дослідження можуть бути використані у процесі фізичного виховання 

студентів вищих навчальних закладів, для створення навчальних програм, 

курсів, спецкурсів для студентів, навчально-методичних посібників, 

методичних рекомендацій, а також можуть застосовуватися у системі 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Сфера використання Освітній процес 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що визначено та 

обґрунтовано теоретичні і методичні основи виховання фізичної культури 

студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-

масової роботи, а саме: 

уперше здійснено цілісний теоретичний аналіз проблеми виховання 

фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі 

позааудиторної спортивно-масової роботи та обґрунтовано концептуальні 

основи цього процесу; теоретично обґрунтовано та спроектовано 

педагогічну систему виховання фізичної культури студентів у процесі 

позааудиторної спортивно-масової роботи вищого навчального закладу та 

психолого-педагогічні умови її ефективної реалізації; схарактеризовано 

специфіку та дидактичні основи фізичного виховання студентської молоді у 

позааудиторній спортивно-масовій роботі вищого навчального закладу; 

визначено критерії (розумовий, емоційно-ціннісний, рухово-діяльнісний) з 

відповідними показниками (знання у сфері фізичної культури, інформаційна 

потреба щодо обізнаності з фізичної культури та спорту, розвиток рухового 

інтелекту (здібності до тонких моторних рухів); позитивне емоційно-

забарвлене ставлення до занять з фізичного виховання, потреба у фізичному 

самовдосконаленні, цілеспрямованість у спортивно-масовій діяльності; 

рухова активність протягом тижня, змагальна діяльність та активне дозвілля) 

та рівні (високий, достатній, середній, низький) вихованості фізичної 

культури студентів;  

уточнено сутність поняття «фізична культура особистості студента», що 

розглядається як умотивована потреба та здатність особистості до фізичного 

самовдосконалення, спрямована на її різнобічний і гармонійний розвиток, 

що охоплює всю сукупність фізичних, психічних, морально-вольових і 

духовних властивостей, які вона одержує на заняттях з фізичної культури у 

вищому навчальному закладі; уточнено структуру «фізичної культури 

особистості студента» (когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінково-

діяльнісний компоненти); 

подальшого розвитку дістали: положення про сутність виховання 

фізичної культури студентської молоді, закономірності та психолого-

педагогічні чинники цього процесу; зміст, форми і методи організації і 

здійснення позааудиторної спортивно-масової роботи у вищому 

навчальному закладі, що має на меті виховання фізичної культури студентів. 

Умови поширення Вільно  



Керівник розробки Довгань Надія Юріївна, професор кафедри здоров’я та соціального 

забезпечення, кандидат педагогічних наук, доцент, доктор педагогічних наук 

Науковий консультант:  

Бех Іван Дмитрович, дійсний член Національної академії педагогічних 

наук України, доктор психологічних наук, професор Інституту проблем 

виховання НАПН України, директор  

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

Немає 

Назва розробки Механізми стимулювання інвестиційно-інноваційної активності в 

регіоні: стратегічний вимір: дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук 

Номер та дата 

Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки Розробка теоретико-методичних положень, методологічних основ та 

практичних рекомендацій з формування механізмів стимулювання 

інвестиційно-інноваційної активності в регіоні, як стратегічної основи 

соціально-економічного розвитку регіонів України 

Анотація Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних засад та 

практичних рекомендацій з формування механізмів стимулювання 

інвестиційно-інноваційної активності в регіоні.  

У результаті дослідження встановлено, що реалізацією інвестиційно-

інноваційної моделі розвитку регіону з метою переходу на нову доктрину 

соціально-економічних стандартів регіонального зростання має стати 

впровадження системи єдиного координуючого центру інвестиційно-

інноваційної діяльності та створення Центру інвестиційно-інноваційного 

розвитку Причорноморського регіону, діяльність якого базується на 

механізмі своєчасного діагностування регіональних проблем та нагальних 

питань інвестиційно-інноваційного розвитку та розробкою практичних 

рекомендацій щодо їх вирішення.  

Запропоновано структурну схему механізму її інвестиційного 

забезпечення, як ключового елементу організаційно-економічної концепції, 

джерелами якого з метою реалізації програм розвитку адміністративних 

одиниць та інших цільових програм, соціальних, екологічних, 

інфраструктурних та бізнес-проектів виступають державний бюджет 

(субвенції), Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР), обласний та 

інші місцеві бюджети, інвестиційні угоди, гранти, кошти юридичних та 

фізичних осіб тощо.  

На основі теорії та методології регіонального розвитку та кластерного 

утворення, а також синергічних засад, розроблено концептуальний підхід до 

формування та сталого розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу 

регіону, в основі якого є розумна (смарт)-спеціалізація. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

можливості використання теоретико-методологічних, методичних і 

практичних розробок і пропозицій при розробці стратегій соціально-

економічного, інвестиційно-інноваційного розвитку держави і регіонів, 

механізмів стимулювання інвестиційно-інноваційної активності регіонів 

Україні, формуванні державних і регіональних програм розвитку, у 

практичній діяльності органів влади різних рівнів. 

Сфера використання Освіта, регіональна економіка  

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методологічних засад та розробці практичних рекомендацій з 

формування механізмів стимулювання інвестиційно-інноваційної активності 

в регіоні. Найбільш важливі наукові результати, отримані у процесі 

дослідження, та їх наукова новизна полягають у наступному: вперше:  

- запропоновано концепцію формування стимулюючого механізму 

інвестиційно-інноваційної активності в регіоні, де базисом виступає розумна 

(«смарт»)-спеціалізація, що виключає інерційний безпрограмний розвиток 

регіонів та формується у відповідності із принципами поєднання процесів 

глобалізації та локалізації, інтеграційної політики кластеризації, посилення 



транскордонних взаємодій 

удосконалено: 

- методологічні положення формування організаційно-економічного 

механізму інвестиційно-інноваційного розвитку регіону через 

запровадження інвестиційного інструментарію реалізації регіональної 

інноваційної політики, які, на відміну від існуючих, дозволяють враховувати 

стартові регіональні умови, статус регіону, нормативно-правове 

забезпечення інвестиційно-інноваційного процесу, джерела та пріоритети 

інвестування;  

- критеріальний підхід до оцінки інвестиційної привабливості регіону на 

основі розрахунку інтегрального індексу, структура якого, на відміну від 

існуючих, включає оцінку економіко-статистичних показників за блоками: 

привабливість ринку, ціна і якість трудових ресурсів, інфраструктурне та 

інституційне забезпечення, природні ресурси, безпека інвестиційної 

діяльності;  

- методологічні та методичні засади якісної діагностики інвестиційно-

інноваційного розвитку регіону та здійснено їх систематизацію. Це 

дозволить виокремити методи експертної оцінки, математичні методи, 

комбіновані методи (поєднують експертні оцінки з математичним 

інструментарієм), що враховують специфіку та акцентовані на 

універсальності показників, зокрема якісної компоненти, критеріального 

підходу;  

- теоретико-методичні засади розробки комплексної стратегії 

інвестиційно-інноваційного розвитку регіону на період до 2030 року, як 

адаптованої моделі інноваційного розвитку країни до регіонального базису. 

Такий підхід відрізняється чітко визначеними передумовами, основними 

принципами (системного підходу, узгодженості цілей, удосконалення 

інфраструктури, визначеного інвестування), стратегічними пріоритетами і 

першочерговими заходами (забезпечення приросту регіонального ВВП через 

активізацію інвестиційно-інноваційної діяльності у 1,5-2,0 рази), які 

систематизовано та згруповано за напрямами: організаційні, інституційні, 

технологічні, нормативно-правові, інформаційні, соціально-економічні, 

фінансові, адміністративно-управлінські; 

- понятійно-термінологічний апарат дослідження у частині визначення 

змісту категорії «інвестиційно-інноваційний потенціал регіону» з метою 

поєднання структурних об’єктів регіону в єдине базове поняття, що на 

відміну від існуючих, характеризує процес інвестиційно-інноваційного 

розвитку з позиції взаємозалежності елементів регіональної просторової 

структури, як сукупності в регіонально-просторовій структурі реальних та 

потенційно можливих об’єктів, які характеризуються або можуть 

характеризуватися високим ступенем інвестиційної та інноваційної 

активності;  

дістали подальший розвиток:  

- зміст категорії «інвестиційна привабливість» – як відносного 

інтегрального показника, який на відміну від інших, розраховується з 

використанням сукупності критеріїв (формальний, неформальних), 

параметрів та характеристик регіональної соціально-економічної системи, 

що визначає доцільність вкладення капіталу в потенційний об’єкт 

інвестування з метою отримання відповідного рівню задоволення 

фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів 

інвестора;  

- методологічні засади дослідження інвестиційної привабливості регіону 

на основі використання новітньої, об’єктивної та інформативної системи 

економіко-статистичних показників; дослідження та систематизації 

проблемних чинників розробки регіонального індексу інвестиційної 

привабливості; обґрунтуванню специфічних особливостей інтерпретації 

індексу інвестиційної привабливості та виокремленні пріоритетних завдань. 

Це дає змогу використовувати їх як науково обґрунтований теоретико-

методологічний базис дослідження інвестиційної привабливості регіону з 



урахуванням його специфічних особливостей функціонування; 

- теоретико-методологічні засади інвестиційно-інноваційного розвитку 

регіону, зокрема: уточнено класифікаційну систему чинників впливу на 

загальні механізми функціонування регіональної економіки та обґрунтовано 

особливості впливу кожного на інвестиційно-інноваційну структуру регіону; 

визначено основні загрози та нагальні проблеми зниження інвестиційної та 

інноваційної активності, ефективності інвестиційної діяльності регіональної 

підприємств, при цьому доведено їх системний характер, періодичність та 

спроможність породжувати економічні дисбаланси на 

загальнонаціональному рівні;  

- концептуальні засади формування та реалізації державної та 

регіональної інвестиційно-інноваційної політики на основі впровадження 

регіонального програмно-цільового механізму управління інноваціями та 

інвестиціями, розбудови новітньої інноваційної інфраструктури з 

ефективною інформаційно-технологічною підсистемою, що дозволить 

забезпечувати реалізацію визначених стратегічних пріоритетів інвестиційно-

інноваційного розвитку. 

- рекомендації з формування та реалізації механізмів активізації 

інвестиційно-інноваційної діяльності регіону за напрямами: розробка 

узгоджених на державному та регіональному рівнях комплексних 

інвестиційно-інноваційних стратегій; запровадження новітніх форм та 

методів організації інноваційно-інвестиційної діяльності; формування 

регіонального ринку інновацій, як системи трансформації людського, 

інтелектуального та соціального капіталу у промисловий та інвестиційний 

(венчурний); розробка та реалізація регіональної маркетингової стратегії; 

запровадження новітніх принципів та методів стратегічного управління 

щодо стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури; вдосконалення 

нормативно-правового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності з 

урахуванням світового досвіду 

Умови поширення Вільно  

Керівник розробки Зубков Руслан Сергійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

підприємництва, управління та адміністрування, доктор економічних наук 

Науковий консультант:  

доктор економічних наук, доцент Скупський Руслан Миколайович, 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна», завідувач кафедри 

підприємництва, управління та адміністрування 

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

Немає  

Назва розробки Формування текстотвірних умінь учнів основної школи в процесі 

вивчення синтаксису складного речення: дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук  

Номер та дата 

Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки Розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 

методику формування текстотвірних умінь учнів основної школи в процесі 

навчання синтаксису складного речення 

Анотація У дисертації розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально 

перевірено методику формування текстотвірних умінь учнів основної школи 

в процесі навчання синтаксису складного речення. 

На основі аналізу лінгвістичної, психологічної, психолінгвістичної й 

лінгводидактичної літератури обґрунтовано теоретичні засади дослідження; 

виділено текстотвірні вміння учнів, що забезпечують перебіг текстотвірної 

діяльності; визначено критерії, показники й схарактеризовано рівні 

сформованості текстотвірних умінь учнів. 

Розроблено лінгводидактичну модель формування текстотвірних умінь 

учнів 5-9-х класів у процесі навчання синтаксису складного речення й 

експериментальну методику роботи з текстом, що ґрунтувалася на 

особистісно орієнтованому, компетентнісному, комунікативно-діяльнісному, 



когнітивному, функційно-стилістичному й текстоцентричному підходах, 

передбачала поєднання традиційних і сучасних принципів, методів, 

прийомів, засобів навчання й застосування спеціальної системи вправ. 

Формування текстотвірних умінь учнів основної школи відбувалося 

поетапно: на мотиваційно-опорному етапі в 5-му класі, практично-

формувальному етапі в 6-8-му класах і пізнавально-систематизувальному – у 

9-му класі. 

Результати формувального етапу експерименту підтвердили 

достовірність висунутої гіпотези й довели ефективність пропонованої 

методики 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Практичне значення отриманих результатів визначають такі чинники: а) 

інтегрування особистісно орієнтованого, компетентнісного, комунікативно-

діяльнісного, когнітивного, функційно-стилістичного й текстоцентричного 

підходів, що забезпечують підвищення рівня текстотвірної компетентності 

школярів; б) методика діагностування рівнів сформованості текстотвірних 

умінь учнів основної школи; в) створення й упровадження системи вправ 

для формування в учнів 5-9-х класів умінь опрацьовувати тексти різних 

стилів, типів і жанрів під час навчання синтаксису складного речення. 

Основні положення й висновки дисертації, авторську методику можуть 

використати вчителі-словесники в практичній діяльності, викладачі вишів на 

заняттях із методики навчання української мови, науково-педагогічні й 

педагогічні працівники для створення підручників і навчально-методичних 

посібників, методисти й викладачі закладів післядипломної педагогічної 

освіти на заняттях зі слухачами курсів. 

Достовірність результатів дослідження забезпечують: 1) лінгвістичне, 

психологічне, психолінгвістичне й лінгводидактичне обґрунтування 

вихідних положень; 2) різноаспектний аналіз теоретичного й емпіричного 

матеріалу; 3) раціональне використання методів, що відповідають 

визначеним об’єктові й предметові дослідження, узгоджуються з метою та 

завданнями; 4) експериментальна перевірка висунутої гіпотези; 5) кількісно-

якісний аналіз результатів експериментального навчання з використанням 

методу статистичного оброблення даних (математичний критерій Пірсона 

Xі). 

Сфера використання Освітній процес 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в 

Україні розроблено й експериментально перевірено методику формування 

текстотвірних умінь учнів 5-9-х класів у процесі навчання синтаксису 

складного речення, побудовану на основі поєднання особистісно 

орієнтованого, компетентнісного, комунікативно-діяльнісного, когнітивного, 

функційно-стилістичного й текстоцентричного підходів; науково 

обґрунтовано лінгвістичні, психологічні, психолінгвістичні й 

лінгводидактичні засади формування текстотвірних умінь учнів у зв’язку з 

навчанням синтаксису складного речення; вибілено комплекс текстотвірних 

умінь учнів на всіх етапах перебігу вторинної й первинної текстотвірної 

діяльності; окреслено структуру текстотвірної компетентності й визначено 

місце текстотвірних умінь у ній; проаналізовано стан роботи з формування 

текстотвірних умінь учнів під час навчання синтаксису складного речення на 

засадах сучасних підходів; визначено критерії й показники сформованості 

текстотвірних умінь учнів основної школи в процесі навчання синтаксису 

складного речення; схарактеризовано рівні сформованості текстотвірних 

умінь учнів, що забезпечують ефективність вторинної й первинної 

текстотвірної діяльності; розроблено лінгводидактичну модель формування 

текстотвірних умінь учнів 5-9-х класів у процесі навчання синтаксису 

складного речення, що містить підходи, принципи, методи й засоби 

навчання; розроблено й упроваджено методику діагностування рівнів 

сформованості текстотвірних умінь учнів 5-9-х класів у зв’язку з навчанням 

складного речення; створено систему вправ на текстовій основі, спрямовану 

на формування вмінь вторинної й первинної текстотвірної діяльності, і 

доведено ефективність її; уточнено поняття «текст», «текстотворення», 



«текстотвірна функція», «текстотвірна функція складного речення», 

«текстотвірні норми», «текстотвірна діяльність», «текстотвірні вміння», 

«текстотвірна компетентність»; подальшого розвитку набула методика 

роботи над текстом на уроках української мови в основній школі 

Умови поширення Вільно  

Керівник розробки Божко Олена Петрівна, старший викладач кафедри журналістики та 

інформаційних технологій, кандидат педагогічних наук 

Пентилюк Марія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

Херсонський державний університет, професор кафедри мовознавства  

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

Немає  

Назва розробки Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань у сфері 

освіти в Україні: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук 

Номер та дата 

Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки Полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретико-

методологічних засад адміністративно-правового статусу громадських 

об’єднань у сфері освіти, нормативних основ і практичної реалізації 

громадськими об’єднаннями у сфері освіти своїх повноважень розробити 

положення щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері діяльності 

громадських об’єднань у сфері освіти в Україні 

Анотація Сформовано поняття адміністративно-правового статусу громадських 

об’єднань у сфері освіти як сукупність завдань, адміністративних прав і 

юридичних обов’язків добровільно об’єднаних осіб приватного права у 

сфері освіти в сукупності з обсягом та характером їх правосуб’єктності, 

направленої на захист і всебічний розвиток особистих здібностей учасників 

начального процесу, підвищення загального розумового рівня населення 

України у різних сферах, збагачення на цій основі інтелектуального, 

творчого потенціалу громадян. 

Розкрито нормативно-правове забезпечення громадських об’єднань у 

сфері освіти в Україні як сукупність основоположних нормативно-правових 

актів регуляторного та дорадчого характеру, які визначають форми взаємодії 

громадських об’єднань з державою, суб’єктами освіти, суб’єктами 

управління освітою, розкривають шляхи реформування та модернізації 

освіти через систему прозорих, відкритих, незалежних та доступних 

інституцій з метою належного розвитку якісно нових, прогресивних 

відносин у сфері освіти. 

Визначено адміністративні обов’язки та адміністративні права 

громадських об’єднань у сфері освіти, які кореспондують з іншими 

елементами адміністративного статусу громадських об’єднань у сфері освіти 

та створюють сприятливі умови для розвитку освіти в Україні, здійснюють 

контроль за додержанням законодавства у сфері освіти, забезпечують рівні 

права на освіту. 

Проведено компаративістичну характеристику досвіду країн-учасниць 

ЄС в результаті чого визначено, що громадські об’єднання у сфері освіти є 

тією рушійною силою, яка ефективно реагує на потреби суспільства в 

освітніх послугах. 

Удосконалено законодавство у сфері адміністративно-правового статусу 

громадських об’єднань у сфері освіти шляхом висунення чисельних змін і 

доповнень до законів України. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані у: 

- науково-дослідній сфері – для подальшого теоретичного розроблення 

питань адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у сфері 

освіти (акт впровадження Науково-дослідного інституту публічного права); 

правотворчості – щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері 

адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти 

(додаток В до дисертації); 



- правозастосовній діяльності – щодо покращення адміністративно-

правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти (акт впровадження 

Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації); 

- навчальному процесі – під час розроблення та викладання навчальних 

дисциплін «Адміністративне право» та «Адміністративний процес», у 

підготовці відповідних підручників, навчальних посібників, конспектів 

лекцій (акт впровадження Миколаївського міжрегіонального інституту 

розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна»). 

Сфера використання Освітній процес  

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що 

дисертація є вагомим комплексним монографічним дослідженням у 

вітчизняній правовій літературі, присвяченим аналізу адміністративно-

правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти в Україні. У 

результаті здійсненого аналізу сформовано низку висновків, рекомендацій і 

пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України в сфері 

громадських об’єднань у сфері освіти, зокрема: уперше: 

- визначено адміністративно-правовий статус громадських об’єднань у 

сфері освіти як сукупність завдань, адміністративних прав і юридичних 

обов’язків добровільно об’єднаних осіб приватного права у сфері освіти в 

сукупності з обсягом та характером їх правосуб’єктності, направленої на 

захист і всебічний розвиток особистих розумових здібностей учасників 

навчального процесу, підвищення освітнього рівня народу, збагачення на цій 

основі інтелектуального, творчого потенціалу громадян; 

- виявлено та описано принцип пріоритету розвитку особистості перед 

іншими цінностями в діяльності громадських об’єднань у сфері освіти, який 

полягає в тому, що керівники, члени та громадські об’єднання в цілому при 

здійсненні будь-якої статутної діяльності повинні дотримуватися 

першочерговості забезпечення прав учнів/студентів на якісну освіту у 

поєднанні з іншими чинниками розвитку особистості; 

- з метою удосконалення законодавства щодо адміністративно-

правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти в Україні 

розроблено пропозиції доповнити Кодекс України про адміністративні 

правопорушення нормою, яка б передбачала санкцію за порушення права 

науково-педагогічних працівників обирати на адміністративні посади 

керівників, ректора (президента), декана факультету (директора навчально-

наукового інституту), керівника філії, завідувача кафедри; 

удосконалено: 

наукове розуміння адміністративно-правових відносин щодо діяльності 

громадських об’єднань у сфері освіти, як різновиду суспільних відносин, 

врегулювання яких відбувається за допомогою адміністративних норм, де 

одна сторона наділена організаційними, державно-владними 

повноваженнями публічно- сервісного або виконавчо-розпорядчого 

характеру, а інша, - відповідною невладною правоздатністю, що випливає із 

правових актів та надає можливість суб’єкту бути їх учасником, в той час як 

основоположною метою таких відносин є забезпечення реалізації основної 

мети, завдань та цілей останньої; 

наукові положення щодо змісту адміністративних прав громадських 

об’єднань (зі статусом юридичної особи) у сфері освіти на участь у 

публічних тендерних процедурах як виконавців державного замовлення, 

тобто отримання легітимного замовлення від держави на надання освітніх 

послуг, яке здійснюється громадськими об’єднаннями відповідно до 

статутної мети; 

- визначення адміністративно-правового статусу громадських об’єднань 

у сфері освіти країн-учасниць ЄС, в яких проводиться політика 

ненав’язування власних освітніх стандартів, відповідно до існуючих чітких 

законодавчих вимог, дотримання яких є обов’язковим для забезпечення прав 

та законних інтересів громадських об’єднань; 



дістали подальший розвиток: 

- нормативно-правове забезпечення громадських об’єднань у сфері 

освіти щодо розвитку положень Національної доктрини розвитку освіти та 

реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року, які передбачають тісну взаємодію держави, суб’єктів освіти та 

громадськості, обумовлюють відкритість контролю за освітою зі сторони 

громадськості та дозволяють залучення коштів від громадськості та за 

рахунок Державного бюджету, що сприятиме усуненню існуючих проблем у 

сфері освіти; 

наукові положення щодо адміністративних аспектів легалізації 

громадських об’єднань у сфері освіти, як імперативного адміністративного 

обов’язку, порушення якого позбавляє їх правосуб’єктності, а у разі 

здійснення діяльності в якості незареєстрованих суб’єктів призводить до 

негативних наслідків для керівництва та учасників громадських об’єднань з 

накладенням адміністративного стягнення. 

Умови поширення Вільно  

Керівник розробки Половченя Алла Борисівна, старший викладач кафедри права, кандидат 

юридичних наук 

Пихтін Микола Порфирович, доктор юридичних наук, завідувач 

кафедри права Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку 

людини ВНЗ «Університет «Україна» 

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

Немає  

Рівненський інститут Університету «Україна» 

Назва розробки Управлінська діяльність керівників аграрних підприємств (гендерний 

аспект). Монографія 

Номер та дата 

Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки  

Анотація  

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Запропоновано методологічні підходи щодо оптимізації керівної 

діяльності жінок з урахуванням їх біологічних та поведінкових потреб, що 

систематизувало гендерні відносини в управлінській діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Розроблено модель поведінки і 

діяльності жінок у сфері менеджменту, в основу якої покладено раціональну 

структуру лідерства, стратегічну орієнтацію, стадії та життєві цикли 

розвитку організації, що забезпечить ширше і глибше вивчення їх діяльності, 

попередню оцінку якості і повноти, організацію і планування подальшого 

удосконалення. 

Сфера використання Сфера менеджменту 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

 

Умови поширення  

Керівник розробки Козакевич Антоніна Станіславівна, в.о. доцент кафедри економіки та 

економічної теорії,  кандидат економічних наук 

моб.: 0981015817, e-mail: kas-59@ukr.net 

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

Немає  

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» 

Назва розробки НДР «Зміст і технології педагогічної, соціально-психологічної, 

реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми з особливими 

потребами» 

Номер та дата 

Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

0116U004296, 

Тему зареєстровано в травні 2016 р. 

Мета розробки Обґрунтування теоретичних засад, розробка та впровадження технологій 

педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та інформаційної 

діяльності з людьми з особливими потребами 



Анотація НДР спрямовано на підтримку людей з особливими потребами: людей з 

інвалідністю, військослужбовців, ВПО, дітей-сиріт та ін. НДР планується 

завершити до 2021 р. та буде реалізовано у три етапи: 1) Теоретико-

методологічні основи педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної 

та інформаційної діяльності з людьми з особливими потребами; 2) 

удосконалення змісту та розробка технології педагогічної, соціально-

психологічної, реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми з 

особливими потребами; 3) експериментальне впровадження та аналіз 

ефективності технології педагогічної, соціально-психологічної, 

реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми з особливими 

потребами. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Технології педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та 

інформаційної діяльності з людьми з особливими потребами. 

Сфера використання Навчальні заклади, що впроваджують ідеї інклюзивного навчання, 

заклади соціально-педагогічного спрямування та соціально-психологічної 

реабілітації осіб з особливими потребами. 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Перевагою є чітка розробка та змістовне наповнення технологій 

педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та інформаційної 

діяльності з людьми з особливими потребами. 

Умови поширення Через публікацію наукових статей у фахових виданнях, монографії, 

навчально-методичні посібники та методичні рекомендації 

Керівник розробки Чайковський Михайло Євгенович, директор інституту, доктор 

педагогічних наук, професор, 0965333126, chaikov.me@gmail.com 

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

Немає 

Назва розробки НДР «Соціально-психологічна діяльність психолога в соціономічній 

сфері» 

Номер та дата 

Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

0116U006969 

Тему зареєстровано в вересні 2016 р. 

Мета розробки Обґрунтування теоретичних засад, розробка та впровадження моделей 

психологічної роботи з різними категоріями клієнтів в соціономічній сфері. 

Анотація Висвітлюються питання визначення соціально-психологічних засад та 

особливостей діяльності психолога в соціономічній сфері: особливостям 

психологічного благополуччя особистості як базису і результату діяльності 

психолога в соціономічній сфері, конкретним питанням здійснення 

соціально-психологічної діяльності психолога в освітньому просторі, 

особливостям психологічної допомоги інвалідам, соціально-психологічній. 

діяльності психолога щодо підвищення професійної компетентності 

фахівців соціономічної сфери, при роботі з синдромом професійного 

«вигорання» фахівців соціономічної сфери та особливостям надання 

психологічної допомоги військовослужбовцям. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Модель психологічної роботи з різними категоріями клієнтів в 

соціономічній сфері: дипломні роботи магістрів, монографія, статті, тези 

доповідей  

Сфера використання Соціономічна сфера 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Формування у студентів професійно важливих якостей, включаючи 

психологічні характеристики, які будуть сприяти професійній реалізації 

майбутніх психологів в ролі фахівця соціономічної спрямованості 

Умови поширення Через публікацію наукових статей у фахових виданнях, монографії, 

навчально-методичні посібники та методичні рекомендації 

Керівник розробки Волинець Наталія Валентинівна, доцент кафедри психології, кандидат 

психологічних наук., доцент, 0977980156, natasha_volynets@meta.ua 

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

Немає 

 


