
Завершені у 2018/2019 н. р. науково-дослідні та технічні розробки базової 

структури та ТВСП Університету «Україна» що можуть бути 

запропоновані для впровадження 

Інженерно-технологічний інститут 

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» та «Теоретичні та практичні аспекти використання 

функціональних сумішей у кондитерських виробах»  
Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

0114U001836 від 17.04.2014р.  

0114U001837 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 обґрунтуванні збалансованого інгредієнтного складу та 

структури продуктів харчування. 

Отже, необхідно розробити новітні технології продуктів харчування з 

оздоровчими властивостями, використовувати функціональні суміші в 

кондитерських виробах 

Анотація Науково обґрунтована 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, заклади харчування 



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., 1tx@ukr.net  

Наявність рекламної продукції 

для впровадження 

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції  

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 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 Гук Л.Й., проф., засл. працівник культури, т. 068-5935763 

Наявність рекламної продукції 

для впровадження 

Є. Оформлені планшети з візуалізацією розробок 

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 

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 

інтегрованого/інклюзивного ЗВО 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 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 ЗВО; 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 у інклюзивних ЗВО; 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 інклюзивному ЗВО; навчально-методичні матеріали в 

систему підготовки спортсменів з інвалідністю, 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 

продукції для впровадження 

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

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 Доцент кафедри права та соціально-економічних відносин, канд.екон. 

наук Переверзєв Євген Вікторович, 380997875820 

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

 

Назва розробки Підвищення ефективності управління підприємствами різних 

організаційно-правових форм в умовах фінансово-економічної 

нестабільності (співвиконавець) 

Номер та дата 

Держреєстрації в УкрІНТЕІ 

ДР 0114U006193,  строк виконання 2014-2019 

Мета розробки Здійснення процесу управління якістю інноваційної  продукції на 

промисловому підприємстві на всіх етапах її створення 

Анотація У науковому дослідженні йдеться про те, що процес управління якістю 

інноваційної  продукції на промисловому підприємстві повинен 

здійснюватися на всіх етапах її створення: поява інноваційної ідеї, 

дослідження і розробки, створення дослідного зразка, маркетингу 

інновації, патентування, проектування технології нового виробництва, 

виробництва нового товару, виведення на ринок, розширення обсягу 

виробництва, планування асортименту, насичення ринку, спад 

виробництва, занепад. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Для управління якістю інноваційної продукції пропонується 

використання стандарту ISO: 9001-2015, який дозволить виробнику 

створити якісний продукт і зробити його конкурентоспроможним на 

внутрішньому та зовнішніх ринках. 

Сфера використання Промислові підприємства 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Впровадження наукової  теми дозволить: 

– створити належні та безпечні умови праці для персоналу підприємства; 

– оновити матеріально-технічну базу конструкторських бюро, науково-

дослідних відділів,  власних бібліотек; 

– розробити і впровадити дієвий механізм мотивації творчої  і науково-

технічної діяльності науково-педагогічних працівників; 

– налагодити співпрацю із патертними повіреними, торгово-промисловою 

палатою, спілкою  підприємців, промисловців, бізнесменів тощо; 

– забезпечити участь провідних працівників підприємства у наукових 



форумах,  конференціях,  симпозіумах,  семінарах тощо; 

– брати активну участь у грантових  проектах разом із вищими закладами 

освіти, науково-дослідними інститутами; 

– успішно здійснювати пошук інвесторів на інноваційну продукцію.  

Умови поширення Промислові підприємства, які займаються інноваційною  продукцією 

Керівник розробки Доцент кафедри права та соціально-економічних відносин,  к.пед.н. 

Черненко Олександр Володимирович,  тел.+380956992932 

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

Рекламна продукція для впровадження знаходиться на стадії розробки 

 

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 наоснові 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 

комплексних  досліджень із питань інклюзії в освіті. 

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, 0997875820 

Наявність рекламної 

продукції для впровадження 

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 

Назва розробки Наукове обґрунтування та проект створення вольєрного господарства 

(підрозділу) 

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 

Для управління якістю інноваційної продукції пропонується 

використання стандарту ISO: 9001-2015, який дозволить виробнику 

створити якісний продукт і зробити його конкурентоспроможним на 

внутрішньому та зовнішніх ринках. 

Сфера використання Мисливські господарства, 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 

Рівненський інститут Університету «Україна» 

Назва розробки Подолання деструктивних соціальних явищ у молодшому шкільному віці 

 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

0113u008159 

Мета розробки  

Анотація  

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

 

Сфера використання  

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

 

Умови поширення  

Керівник розробки Шпак Світлана Григорівна, завідувач кафедри, кандидат психологічних 

наук, доцент, м. Рівне, в.Гайдамацька 31/133, т. 0973222488 

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” 

ІІ етап „Удосконалення змісту та розробка технології педагогічної, соціально-

психологічної, реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми з 

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


особливими потребами” (2017–2019 рр) 

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 техноогії 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 освітніми потребами. 

Переваги порівняно з 

існуючими розробками 

Переваю 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, участь у наукових конкурсах 

Керівник розробки Чайковський Михайло Євгенович, директор інституту, доктор педагогічних 

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

Наявність рекламної продукції 

для впровадження 

-  

Назва розробки НДР „Соціально-психологічна діяльність психолога в соціономічній сфері” 

ІІ етап „Удосколення зміста та розробка моделей психолоічної роботи з 

різними категоріями клієнтів” (2017–2019 рр). 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

0116U006969 

Тему зареєстровано в вересні 2016 р. 

Мета розробки Обгрунтування 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 

 

 


