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У 2020/2021 навчальному році зусилля колективу Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (далі – Університет) 

були спрямовані на забезпечення високої якості освітнього процесу в умовах 

карантинних обмежень. Університет пережив дуже складний і водночас дуже 

динамічний рік, який змусив усіх вийти зі звичайного формату роботи і 

спілкування. Колектив університету оперативно відреагував на нові виклики, 

шукав рішення для розв’язання нагальних питань, щоб заклад вищої освіти не 

просто вистояв, а ще й продовжував свій розвиток. 

Затверджено нову редакцію Статуту (рішення Зборів засновників 

університету від 15.10.2020 року, протокол № 1) та здійснено його державну 

реєстрацію згідно з чинним законодавством України. Відповідно до нової 

редакції Статуту змінено повну назву Університету, про що внесено зміни до 

Єдиного державного реєстру України. 

На виконання Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 

06.06.2019 року № 2745-VІІІ, який набрав чинності 09.08.2019 р. та відповідно 

до якого всі коледжі, що в системі вищої освіти здійснювали підготовку фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і до 2020 року не 

оформили перехід до закладу в системі вищої освіти відповідно до Закону «Про 

вищу освіту», автоматично отримали статус закладу фахової передвищої освіти 

та змінили назву (рішення Зборів засновників університету від 15.10.2020 року, 

протокол № 1). 

Розроблено та затверджено рішенням Вченої ради Університету від 

24.12.2020 року типові положення про ТВСП (інститут, філію, фаховий коледж) 

та внесено зміни у назви ТВСП (рішення Зборів засновників від 15.10.2020 року, 

протокол № 1 (фаховий коледж), та від 23.11.2020 року, протокол № 2 (інститут, 

філія). Змінені назви ТВСП внесено до ЄДР України. 

На виконання Закону України «Про вищу освіту» здійснено реорганізацію 

Дніпровської філії у Дніпровський фаховий коледж.  

Проведено вибори президента на 5 років. Ним одноголосно обрано           

Таланчука П.М., який упродовж існування Університету «Україна» є його 

керманичем. 

Протягом усього звітного періоду керівництво Університету системно 

забезпечувало підтримання високої культури академічної доброчесності, 

прозорості ухвалення управлінських рішень, спрямовувало зусилля щодо 

формування атмосфери взаємної довіри та підтримки членів колективу. 

Своєчасно було підготовлено, затверджено і здійснено в повному обсязі плани 

роботи Вченої ради та виробничих нарад, які проходили у селекторному режимі.  

Відповідно до плану роботи у минулому навчальному році проведено 

конференцію трудового колективу, 8 вчених рад та 28 виробничих нарад. 

Постійно у центрі уваги у 2020/2021 році були питання формування контингенту 

здобувачів освіти, у т. ч. за рахунок набору іноземців, удосконалення форм та 

методів надання освітніх послуг в умовах карантинних обмежень, наукова та 

міжнародна діяльність університету, акредитація нових освітніх програм у НВП, 

наукова та науково-дослідна діяльність, розвиток та вдосконалення 

інклюзивного освітнього простору в університеті, іміджево-рекламна діяльність, 
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присвоєння вчених звань професора та доцента науково-педагогічним 

працівникам університету. 

У 2020/2021 навчальному році вчене звання професора було присвоєно         

3 (трьом здобувачам), у т. ч. базова структура – 2, ТВСП – 1; вчене звання 

доцента – 10 (десяти здобувачам), у т. ч. базова структура – 5, ТВСП – 5. 

Освітню діяльність в Університеті здійснюють у базовій структурі                   

7 інститутів та Фаховий коледж «Освіта», у ТВСП – 12 інститутів, 4 філій та         

16 фахових коледжів. 

Серед важливих подій 2020/2021 н. р. − Університет розпочав проходити 

акредитацію освітніх програм у НАЗЯВО. Акредитовано освітню програму 091 

«Біологія» другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівнів вищої 

освіти у Інституті біомедичних технологій (м. Київ) та освітню програму 017 

«Фізична культура та спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 

Хмельницькому інституті соціальних технологій. 

За звітний період Університет суттєво удосконалив і оновив свою 

нормативну базу в царині організації освітнього процесу відповідно до Закону 

«Про вищу освіту» та інших нормативних документів. Керівництвом 

Університету взято курс на започаткування нових освітніх програм, формування 

нових наборів компетентностей, якими повинен володіти фахівець у 

майбутньому, зокрема на запити ринку праці.  

Освітня діяльність Університету проводилася у 19 галузях знань за                

36 спеціальностями. У рамках спеціальностей здійснюється підготовка 

здобувачів фахової передвищої та вищої освіти. 

Контингент здобувачів вищої освіти університету на 1 грудня 2020 року 

складав 11 870, тобто на 1 411 менше, ніж на цю дату в 2019 році. З них 4 866 

здобувачів вищої освіти навчалось на денній формі навчання (41%) та 7 004 

(59%) – на заочній, здобувачів вищої освіти з інвалідністю – 652 (5,5%). 

Здобувачі професійної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований 

робітник» – 178 (1,5%), здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» – 2 742 (23,1%), освітнього ступеня «бакалавр» – 6 600 

(55,6%), освітнього ступеня «магістр» – 2 350 (19,8 %). 
 

Динаміка контингенту здобувачів вищої освіти за три роки 
 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Київ 4 475 5778 4350 

ТВСП 8 954 7433 7520 

Разом 13 429 13211 11870 
 

Крім того, за програмами здобуття вищої та фахової передвищої освіти в 

Університеті навчалося 78 іноземних громадян із 27 країн світу: Азербайджану, 

Ангільї, Білорусі, В'єтнаму, Вірменії, Грузії, Держави Палестина, Еквадору, 

Іраку, Італії, Йорданії, Киргизстану, Литви, Лівії, Нігерії, Німеччини, Республіки 

Корея, Російської Федерації, Саудівської Аравії, Сирійської Арабської 

Республіки, Словенії, Сомалі, Туреччини, Туркменістану, Узбекистану, 

Швейцарії. 
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На підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства 

університету навчалось 122 слухачі з Алжиру, Індії, Іраку, Йорданії, Нігерії, 

Китаю, Туреччини. 

У 2020/2021 році навчання завершили та отримали свідоцтва та дипломи 

140 іноземців, у т. ч. Підготовче відділення для іноземців та осіб без 

громадянства – 98 осіб, Інститут соціальних технологій – 28, Інститут права та 

суспільних відносин – 1, Інститут біомедичних технологій – 5, Інститут 

економіки та менеджменту – 3, Інститут філології та масових комунікацій – 5. 

У 2020/2021 навчальному році у числі науково-педагогічних працівників 

університету з науковими ступенями і вченими званнями налічувалось 482 осіб, 

або 56% викладацького складу, зокрема, докторів наук, професорів – 116 осіб, 

або 24%, кандидатів наук, доцентів – 370 осіб, або 76%. 

Університет продовжив своє організаційне самоудосконалення шляхом 

реформування системи управління, оптимізації її структури, вдосконалення 

функцій, автоматизації освітнього процесу відповідно до сучасних викликів і 

вимог.  

У силу певних причин на даному етапі розвитку Університету «Україна» 

виникла потреба переглянути структуру його управління і підходи до 

нарахування розмірів заробітної платні всім категоріям працівників. У складі 

Департаменту освітньої діяльності створено 5 управлінь: освітньої діяльності; 

профорієнтації та організації набору; міжнародної освіти та документального 

супроводу вступу; виховної діяльності; моніторингу якості освіти, ліцензування 

та акредитації. Створено Департамент господарсько-комерційної діяльності, 

повністю реструктуризовано фінансову службу. Перейменовано: Факультет 

біомедичних технологій в Інститут біомедичних технологій; кафедру 

цивільного, господарського права та правоохоронної діяльності на кафедру 

галузевого права та загальноправових дисциплін; кафедру теорії права та 

міжнародних і політичних відносин на кафедру міжнародних відносин та 

політичного консалтингу. 

Університет «Україна» підтримує багатосторонні зв’язки з освітніми і 

науковими центрами зарубіжних країн та України. Найбільш ефективне ділове 

співробітництво розвивається із закладами вищої освіти Білорусії, Литви, 

Польщі, Кореї та ін. 

Основою іміджевої політики Університету «Україна» є позиціонування в 

сегменті лідерів на ринку приватних освітніх послуг України. Реалізація 

іміджевої політика Університету забезпечується шляхом здійснення 

цілеспрямованої системи заходів посилення значимості університету в 

українському та глобальному інформаційних просторах: 

 як одного з інноваційних освітніх та наукових центрів м. Києва, 

Київської обл., та країни; 

 як центру освітнього просвітництва та інтелектуальної культури. 

Формування та управління іміджем входить до функцій маркетингово-

комунікаційної діяльності, яка передбачає реалізацію комплексу заходів, 

затверджених загальноуніверситетською програмою рекламно-іміджевої 

діяльності Університету «Україна»« на 2020/2021 н. р. із урахуванням планів 
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регіональних кампаній ТВСП, затвердженої Рішенням Виробничої наради від 

15.01.2021 року. 

На офіційному сайті університету та його підрозділів висвітлено повну 

інформацію відповідно до вимог МОН та Національного агентства забезпечення 

якості освіти України.  

На офіційній сторінці університету в соціальній мережі Facebook 

регулярно розміщувалися рекламні пости про досягнення Університету 

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

Успішно функціонує офіційний відеоканал Університету «Україна» на 

порталі YouTube University Ukraine. Для вловлювання актуальних тем, реклами 

університету та розкручування груп у соціальних мережах діє акаунт у 

соціальній мережі Twitter. Для збільшення маси посилань та з метою просування 

Інтернет-сайту університету діє сторінка в соціальній мережі Google+.  

Постійно здійснюється підтримка актуальних даних на інформаційних 

сторінках про університет на спеціалізованих сайтах для абітурієнтів і студентів 

та низка заходів щодо просування (оптимізації) університетського сайту для 

пошукових систем у мережі Інтернет. Зокрема, пріоритетне (Vip) розміщення 

інформації на найпопулярніших освітянських сайтах Osvita.ua та Education.ua. 

Інформація про університет була розміщена в офіційних каталогах двох 

міжнародних освітянських виставок, серед яких форум-презентація «Інноватика 

в сучасній освіті» та «Освіта та кар’єра». Щомісяця здійснюється публікація 

рекламного блоку в спеціалізованому освітянському журналі «Сучасна освіта».  

Все це дозволяє ефективно виконувати основні завдання функціонування 

Університету – сприяння розвитку суспільства, підготовку студентів, а також 

продукування наукових досліджень та інновацій.  

Таким чином, реалізація іміджевої політики Університету «Україна» 

дозволяє отримати значний ефект у формі збільшення кількості вступників та 

отримання інвестиційних коштів для його розвитку. 

Аналізуючи здобутки 2020/2021 навчального року, варто наголосити, що 

наші досягнення не є випадковими чи спонтанними. Кожен крок продуманий і 

спланований. Ми розпочали роботу над Стратегією розвитку Університету 

«Україна» на 10 років, яка дає змогу скоординовано розвивати університет, щоб 

досягти стратегічної мети – стати найкращим університетом в Україні за 

показниками міжнародних та національних рейтингів. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» є 

закладом вищої освіти, який провадить інноваційну освітню діяльність за всіма 

ступенями вищої освіти від молодшого бакалавра до доктора наук, за освітньо-

професійним рівнем фахового молодшого бакалавра із одночасним отриманням 

повної середньої освіти і освітньо-професійним рівнем кваліфікованого 

робітника та є єдиним інклюзивним закладом вищої освіти України, відкритим 

для молоді з неоднаковим рівнем підготовки, соціальних можливостей та стану 

здоров’я. 
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Основною метою освітньої діяльності Університету є підготовка 

висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та 

міжнародному ринку праці фахівців для органів державної влади та управління, 

підприємств та організацій усіх форм власності, наукових та освітніх установ за 

всіма рівнями вищої освіти. 

Освітня і наукова діяльність Університету ґрунтується на вимогах законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» та повністю відповідає вимогам 

Міністерства освіти і науки України. 

Освітній процес в Університеті забезпечують:  

• 19 інститутів;  

• 17 коледжів; 

• 4 філії. 

У 2020/2021 навчальному році освітня діяльність Університету «Україна» 

здійснювалася відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. 

Університет здійснює підготовку фахівців у 19 галузях знань за 36 

спеціальностями. У рамках спеціальностей здійснюється підготовка здобувачів 

фахової передвищої та вищої освіти. 

Розподіл ліцензійного обсягу за рівнями вищої та фахової передвищої 

освіти наведено в таблиці: 
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Також університет має ліцензію та провадить професійну підготовку 

здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за 

18 професіями: 

Ліцензований обсяг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

становить 965 осіб, із них: 

Код за 

Класифі

катором 

професій 

Назва професії (класу 

класифікаційного 

угруповання) 

Види професійної 

підготовки 

Ліцензо

ваний 

обсяг 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

4222 Адміністратор Професійно-технічне 

навчання 
30 

4211 Контролер-касир Професійно-технічне 

навчання 
30 

Вінницький фаховий коледж 

8322 
Водій автотранспортних 

засобів 

Професійно-технічне 

навчання 
30 

5133 Соціальний робітник 
Професійно-технічне 

навчання 
30 

5133 
Перекладач жестової 

мови 

Професійно-технічне 

навчання 
30 

4112 
Оператор 

комп’ютерного набору 

Професійно-технічне 

навчання 
30 

Дубенський фаховий коледж 

4115 

Секретар керівника 

(організації, 

підприємства, установи) 

Первинна професійна 

підготовка 
25 

4212 Касир (у банку) 
Первинна професійна 

підготовка 
25 

Луцький фаховий коледж 
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4222 Адміністратор Первинна професійна 

підготовка 
20 

4222 Адміністратор Професійно-технічне 

навчання 
10 

4115 Секретар керівника 

(організації, 

підприємства, установи) 

Первинна професійна 

підготовка 
40 

4115 Секретар керівника 

(організації, 

підприємства, установи) 

Професійно-технічне 

навчання 
20 

4221 Агент з організації 

туризму 
Первинна професійна 

підготовка 
20 

4221 Агент з організації 

туризму 
Професійно-технічне 

навчання 
10 

Миколаївський фаховий коледж 

411

5 

Секретар керівника 

(організації, 

підприємства, установи) 

Первинна професійна 

підготовка 
10 

411

5 

Секретар керівника 

(організації, 

підприємства, установи) 

Професійно-технічне 

навчання 
20 

421

1 

Касир торговельного 

залу 

Професійно-технічне 

навчання 
20 

421

1 

Касир торговельного 

залу 

Підвищення кваліфікації 10 

422

2 

Адміністратор Первинна професійна 

підготовка 
10 

422

2 

Адміністратор Професійно-технічне 

навчання 
20 

412

1 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Професійно-технічне 

навчання 
30 

Полтавський фаховий коледж 

411

5 

Секретар керівника 

(організації, 

підприємства, установи) 

Первинна професійна 

підготовка, професійно- 

технічне навчання 

40 

513

3 

Соціальний робітник Первинна професійна 

підготовка, професійно- 

технічне навчання 

40 

514

2 

Покоївка Первинна професійна 

підготовка, професійно- 

технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

40 

513

3 

Перекладач жестової 

мови 

Первинна професійна 

підготовка, професійно- 
40 
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технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

4 

112 

Оператор 

комп’ютерного набору 

Первинна професійна 

підготовка 
40 

 

Упродовж звітного періоду Університетом пройдено акредитацію 4 

освітніх програми, з них: 1 другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 1 освітня програма освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

 
Акредитація освітніх програм проходила дистанційно з використанням 

платформи ZOOM. 

Експертами були відмічені як сильні сторони освітніх програм, так і слабкі, 

а також були надані рекомендації щодо поліпшення якості програм. 

 
• Навчання за ОП спрямовано на розвиток і формування практичних 

навичок, що надає випускникам можливості працевлаштування на 

підприємствах біологічного та медичного профілю, у науково-дослідних та 

медичних лабораторіях. Цьому сприяє співпраця університету з роботодавцями 

щодо узгодження цілей, завдань та наповнення ОП, а також використання 

ресурсів науково-дослідних інститутів різного підпорядкування, поряд із 

використанням власної матеріально-технічної бази, для проведення теоретичних 

і практичних занять. 
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• Студенти мають можливість повноцінно реалізувати своє право на 

академічну мобільність та отримати визнання результатів навчання, отриманих 

у неформальній освіті.  

• Адміністрація, викладачі та студенти пропагують абсолютне 

несприйняття і нульову толерантність до будь-яких проявів академічної 

недоброчесності. 

• В Університеті «Україна» створено всі комфортні умови навчання для 

осіб із особливими освітніми потребами. 

 

 
• Навчання за ОП спрямовано на розвиток і формування практичних 

навичок, що дає можливості випускникам для працевлаштування на 

підприємствах біологічного та медичного профілю, у науково-дослідних та 

медичних лабораторіях. Цьому сприяє співпраця університету з роботодавцями 

щодо узгодження цілей, завдань та наповнення ОП, а також використання 

ресурсів науково-дослідних інститутів різного підпорядкування, поряд із 

використанням власної матеріально-технічної бази, для проведення теоретичних 

і практичних занять.  

• Студенти мають можливість повноцінно реалізувати своє право на 

академічну мобільність та отримати визнання результатів навчання, отриманих 

у неформальній освіті.  

• Адміністрація, викладачі та студенти пропагують абсолютне 

несприйняття і нульову толерантність до будь-яких проявів академічної 

недоброчесності. 

• В Університеті «Україна» створено всі комфортні умови навчання для 

осіб із особливими освітніми потребами. 

 

СЛАБКІ СТОРОНИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ 

 
• Назва освітньої програми («Біологія») не відображає спеціалізацію 

(Мікробіологія та імунологія), яка вказана, однак, у самій освітній програмі. 

• Залучення студентів та незалежних роботодавців до формування ОП є 

достатньо формальним.  

• Здобувачі ОП частково обмежені у можливості вибору дисциплін.  

• Відсутність прикладів участі студентів в академічній мобільності і 

відсутність випадків визнання результатів, отриманих у неформальній освіті, 

свідчить про неготовність студентів реалізувати свої права. 

 

 
• Освітній процес профільних дисциплін здійснюється, переважно, НПП, 

які працюють за сумісництвом. 
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• Окремі навчальні дисципліни («Педагогічна майстерність тренера», 

«Теорія і методика спортивного тренування», «Біомеханіка спорту») за своїм 

змістом відповідають специфіці першого (бакалаврського) рівня освіти.  

• Додатковим профільним екзаменом для вступу на спеціальність 017 

Фізична культура і спорт на ОП є «Педагогіка». 

• На ОП має місце формальність підходу до вибору студентами 

вибіркових освітніх компонент. При виборі студентів використовується підхід із 

обов'язкового наповнення академічної групи в кількості 10 осіб, що ускладнює 

реалізацію індивідуальної траєкторії навчання студентів на ОП.  

• На сайті ХІСТ представлені лише фрагменти анотацій кваліфікаційних 

робіт. 

• У ХІСТ не підтверджені факти міжнародної академічної мобільності 

НПП та здобувачів вищої освіти за ОП. 

• В окремих випадках наявні невідповідності поданих даних у 

відомостях самооцінювання та освітній програмі, зокрема щодо переліку 

обов'язкових освітніх компонент. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ 

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДРУГОГО МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 
 

• Необхідно розширити електронний репозитарій дипломних робіт і 

завантажувати туди всі повнотекстові версії випускних робіт. 

• Розширити список вибіркових дисциплін як із циклу загальної 

підготовки, так і з циклу професійної підготовки. 

• Розглянути можливість посилення кадрового забезпечення ОП із 

необхідністю збільшення числа НПП за основним місцем роботи з науковими 

ступенями (званнями) відповідно спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

• Удосконалити зміст ОП у частині обов'язкових освітніх компонент 

відповідно до специфіки другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 

017 Фізична культура і спорт та врахувати досвід організації ОП за даною 

спеціальністю у ЗВО України та закордону. 

• Потребують перегляду правила прийому на навчання для більшого 

врахування специфіки обраної спеціальності та загалом оновлення правил 

прийому на зазначену ОП. 

• Здійснити мотивування студентів та науково-педагогічних 

працівників для використання свого права на академічну мобільність шляхом 

проведення додаткових співбесід, тренінгів, консультацій та посиленого 

інформування їх про наявні можливості. 

 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ БАКАЛАВРСЬКИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 
• ОП має чітко визначену медико-біологічну спрямованість, що 

відображено у додатково сформульованих програмних результатах навчання та 



11 

 

розширює можливість працевлаштування випускників ОП в установах медико-

біологічного профілю.  

• ОП має потужний пул стейкхолдерів, зацікавлених у підготовці фахівців 

за ОП.  

• Зміст ОП спрямований не тільки на досягнення програмних результатів 

навчання, але й на набуття соціальних навичок через низку ОК, а навчання разом 

студентів із особливими освітніми потребами та без них формує соціальну 

відповідальність як у здобувачів, так і у викладачів. 

• Велика увага в ОП приділена удосконаленню мовних компетентностей. 

• Реалізація ОП відбувається при активному залученні професіоналів-

практиків для проведення аудиторних занять. 

• Використання адаптаційних методів навчання для здобувачів із 

особливими освітніми потребами (супровід вербального спілкування 

сурдоперекладом, супровід рухомого рядка і т.д.).  

• Соціальна адаптованість Університету надає можливість отримувати 

освіту особам із особливими освітніми потребами.  

 Університет має розвинену інфраструктуру з інтегрованими до неї 

унікальними підрозділами: Центр інклюзивних технологій навчання та Медико-

реабілітаційний центр. 

 

 
• Врахування пропозицій роботодавців та академічної спільноти при 

формуванні та перегляді ОП, наявна тісна співпраця з місцевими органами влади.  

• Наявність опитувальників щодо задоволеності ОП для роботодавців та 

здобувачів освіти.  

• Потужна нормативно-правова база регулювання освітнього процесу,  

• Системно представлена інформація на сайті ХІСТ щодо ОП.  

• Значна кількість кредитів, відведена на вивчення іноземної мови та 

практичну підготовку, що є актуальним для підготовки сучасного фахівця.  

• Різноманіття засобів формування у здобувачів освіти soft skills. 

Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих 

в інших закладах освіти та у неформальній освіті.  

• Форми та методи навчання і викладання узгоджуються зі 

студентоцентрованим підходом та принципами академічної свободи. 

Застосовуються як традиційні, так і інтерактивні методи навчання і викладання. 

Здобувачі вищої освіти своєчасно інформовані щодо цілей, змісту, програмних 

результатів навчання, критеріїв оцінювання у межах навчальних дисциплін 

освітньої програми. Наукові досягнення, результати стажування, практична 

діяльність у сфері фізичної культури і спорту є джерелом для оновлення змісту 

освітніх компонент. 

• Правила проведення контрольних заходів є чіткими, зрозумілими, 

доступними. 

• В університеті сформовано в цілому чітку і зрозумілу політику, 

стандарти та внутрішню нормативну базу для забезпечення академічної 
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доброчесності. Використовується сертифікована програма Unicheck. Академічна 

доброчесність популяризується серед здобувачів вищої освіти. Професіонали-

практики, представники роботодавців залучаються до розробки освітніх програм 

та реалізації освітнього процесу.  

• Наявність дієвої системи морального та матеріального заохочення 

НПП для стимулювання розвитку викладацької майстерності. Усі навчальні 

корпуси побудовані за принципом безбар’єрності (обладнані пандуси, поручні, 

санвузли. Кабінети підписані шрифтом Брайля, є в наявності крісла колісні, 

якими можна скористатись за потребою), МТЗ сповна забезпечує реалізацію 

права на комфортне здобуття освіти особам із інвалідністю. Впроваджена 

практика відшкодування оплати за навчання воїнам АТО та особам з 

інвалідністю. Враховано рекомендацію попередньої ЕГ стосовно збільшення 

кількості баз практик. 

 

СЛАБКІ СТОРОНИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ 

 
• При розробці та перегляді ОП «Біологія» було проаналізовано всього 

одну аналогічну іноземну ОП – Чеського університету ім. Менделя (м. Брно). 

Однак, ЗВО не надав конкретики щодо того, який саме досвід закордонної ОП 

було враховано.  

• Невелика кількість запропонованих в ОП мейджорів для вибору 

звужують можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачами ОП.  

• Виявлено неточності в окремих документах (навчальні плани, робочі 

навчальні програми тощо), 

• Здобувачі не задіяні у виконанні грантових, держбюджетних проєктів і 

програм. 

 

 
• В ОП враховано досвід аналогічних іноземних ОП лише в контексті 

практичної підготовки. Зазначене переймання досвіду в контексті ОК є 

формальним. 

• Навчальний план та РПНД мають встановити пріоритет на практичну 

підготовку (практичні заняття) здобувачів вищої освіти. 

• Застаріле Положення про організацію освітнього процесу. 

• Недосконала процедура обрання освітніх компонентів за вибором. 

• Матриці ОП повинні бути розроблені відповідно до логіки змісту ОК. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ 

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДРУГОГО МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 
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• Більш детально проаналізувати та врахувати досвід функціонування 

споріднених ОП в іноземних університетах.  

• Внутрішній системі забезпечення якості рекомендується посилити 

вимоги щодо формальних процедур, пов’язаних із ОП. 

• Залучати здобувачів до наукових проєктів кафедр та інституту. 

• Необхідними є більша поінформованість та мотивація здобувачів до 

користування перевагами неформальної та дуальної освіти при реалізації ОП. 

• Потребують перегляду зміст програм практик, список рекомендованої 

літератури у Програмі фахового вступного випробування для конкурсного 

відбору вступників для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр». 

• Започаткувати міжнародну академічну мобільність НПП та здобувачів 

вищої освіти та їх участь у міжнародних проєктах.  

• Більше залучати професіоналів-практиків до викладання на ОП на 

регулярній основі.  

• Розробити механізм збору інформації щодо кар'єрного шляху 

майбутніх випускників. 

 

Упродовж звітного періоду проведено акредитацію освітньої програми 

«Хімічні технології та інженерія» за спеціальністю 161 Хімічні технології та 

інженерія для Фахового коледжу «Освіта», про що видано відповідний наказ 

МОН України від 30.06.2021 №737 відповідно до рішення Акредитаційної 

комісії від 23.06.2021, протокол №142. Термін дії сертифікату – до 01 липня 2026 

р. 

Робота Приймальної комісії Університету була організована відповідно до 

Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2020 році та Правил 

прийому до Університету. 

Політика Університету щодо формування контингенту здобувачів освіти у 

звітному періоді була спрямована на профорієнтаційну роботу з випускниками 

шкіл, коледжів (за попереднім рівнем освіти), розробку та затвердження Правил 

прийому до Університету, наявності привабливих спеціальностей та освітніх 

програм для абітурієнтів, їхніх батьків і роботодавців.  

Якість формування контингенту для здобуття вищої освіти в Університеті 

забезпечувалась за рахунок: 

 
Якість формування контингенту для здобуття наукових ступенів 

забезпечувалась за рахунок: 
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Контингент студентів університету на 1 грудня 2020 року складав 11 870, 

тобто на 1 411 менше, ніж на цю дату в 2019 році. З них 4 866 студентів навчалось 

на денній формі навчання (41%) та 7 004 (59%) – на заочній, студентів із 

інвалідністю – 652 (5,5%). Здобувачі професійної освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» – 178 (1,5%), студенти 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – 2 742 (23,1%), 

освітнього ступеня «бакалавр» – 6 600 (55,6%), освітнього ступеня «магістр» – 

2350 (19,8 %). 
 

Для формування якісного контингенту упродовж 2020/2021 року належна 

увага приділена створенню позитивного іміджу університету та забезпеченню 

профорієнтаційної діяльності рекламно-інформаційними матеріалами. 

Маркетингова діяльність здійснювалася згідно із загальноуніверситетською 

«Комплексною програмою «Абітурієнт-2021», що передбачала планування, 

реалізацію, постійний моніторинг і коригування заходів. 

 

Реклама в Інтернеті 

На офіційному сайті університету та його підрозділів відповідно до вимог 

МОН України подано повну інформацію щодо вступної кампанії.  

Територіально відокремлені підрозділи все більше долучаються до 

редагування піддоменів *.uu.edu.ua, а також активностей базової структури в 

соціальних мережах. 

На офіційній сторінці університету в соціальній мережі Facebook 

регулярно розміщувалися рекламні пости про досягнення Університету 

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

інформація для абітурієнтів. Тут анонсуються події, розміщуються фото- і 

відеоматеріали з життя університету. Для вловлювання актуальних тем, реклами 

університету та розкручування груп у соціальних мережах діють офіційні 

аккаунти у соціальній мережі Instagram, Twitter, Google+. 

Успішно функціонує офіційний відеоканал Університету «Україна» на 

порталі YouTube University 'Ukraine. 
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Інформація про університет постійно висвітлюється в Інтернет-просторі, 

зокрема, на таких сайтах, як провідний спеціалізований освітянський сайт 

Osvita.ua, освітянський портал України Education.ua, сайт Jobs.ua (розділ 

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

(розділ «Университеты мира»), сайт довідника навчальних закладів 

abiturients.info, сайт для абітурієнтів www.osvitavukraini.com, сайт журналу 

«Сучасна освіта», сайт рекламно-інформаційного видання www.aspect−l.com.ua 

(каталоги «Освіта для кожного» і «Курси Києва») та інших. 

Постійно здійснюється підтримка інформаційних сторінок про університет 

на спеціалізованих сайтах для абітурієнтів і студентів та низка заходів щодо 

просування (оптимізації) університетського сайта для пошукових систем у 

мережі Інтернет. Зокрема, протягом липня та серпня 2021 р. у рамках літньої 

вступної кампанії було забезпечено: 

- розміщення банера на сайті Osvita.ua; 

- пріоритетне Vip-розміщення інформації на cайті Education.ua. 

Посилена увага приділялася зміцненню іміджу навчально-виховних 

підрозділів університету шляхом виготовлення і розміщення інформаційних 

матеріалів на сайті. На сайтах навчально-виховних підрозділів базової структури 

функціонують персональні сторінки викладачів.  

Реклама в освітянських довідниках 

Постійно розміщується рекламно-іміджевий блок університету та 

Фахового коледжу «Освіта» в каталогах «Освіта для кожного» та «Курси Києва», 

які безкоштовно поширюються серед представників цільової аудиторії − на 

спеціалізованих освітянських виставках та профорієнтаційних заходах, у школах 

та в інстанціях, яким вони підпорядковані. 

Реклама у пресі 

Щомісячно друкується кольоровий блок іміджевого характеру в 

основному освітянському друкованому виданні «Сучасна освіта». 

Проведення ЗНО 

Університет «Україна» є єдиним закладом вищої освіти, де люди з 

інвалідністю мають можливість здати ЗНО під час усіх сесій. Проведення 

пробного та основного зовнішнього незалежного оцінювання на базі 

Університету «Україна» є ефективним інструментом рекламної діяльності та 

формування іміджу. Протягом проведення ЗНО на базі університету серед 

батьків, а після його завершення серед абітурієнтів здійснювалася 

профорієнтаційна робота, консультування, поширення рекламно-інформаційної 

продукції, екскурсії по університету, які проводили співробітники Приймальної 

комісії. У такий спосіб інформацію про Університет отримали приблизно 3500 

абітурієнтів, їхні батьки, 8 уповноважених осіб Київського регіонального центру 

оцінювання якості освіти. 

Реклама на зовнішніх носіях 

В університетському містечку оновлено 2 двосторонніх вуличних стенди 

для оголошень. Також ведеться оновлення рекламних плакатів на двох 

рекламних щитах-вказівниках поблизу університетського містечка. 

http://www.osvitavukraini.com/
http://www.aspect-l.com.ua/
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При виході з метро «Житомирська» у бік руху до Університету ведеться 

робота щодо оновлення інформаційно-рекламного вказівника до безбар’єрного 

студентського містечка. 

Реклама на телебаченні 

Протягом 2020/2021 н.р. навчального року на 5 каналі відбулися 2 цикли 

показів програми «Навчайся з нами». 

Виготовлення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції 

Замовлення сувенірної продукції з корпоративною символікою 

здійснюється з метою поповнення представницького та призового фондів 

вечорів, конференцій, олімпіад та інших заходів. 

Для забезпечення рекламно-інформаційної та профорієнтаційної роботи у 

базовій структурі було виготовлено 17 тисяч загальноуніверситетських буклетів 

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

виготовлено фірмові настінні календарі на 2021 рік у кількості 500 шт. Для 

супроводу корпоративних заходів 2000 папок та 500 блокнотів. Для поповнення 

представницького та призового фонду Університету «Україна» було замовлено 

50 фірмових термокружок та 200 масок. 

Формування контингенту студентів університету традиційно 

здійснювалося в три етапи під час осіннього, весняного та літнього наборів. Крім 

того, додатковим джерелом поповнення контингенту було поновлення на 

навчання раніше відрахованих студентів та переведення з інших закладів вищої 

освіти, а також набір іноземних громадян на спеціальності та підготовче 

відділення. 

За результатами листопадового набору 2020 року контингент студентів 

поповнився на 846 осіб (у 2019 році – на 905 осіб), із них 223 вступники до 

базової структури та 623 до ТВСП. 

Під час березневого набору 2021 року в цілому по університету було 

укладено 879 контрактів, що відповідає 133% від планового показника набору і 

на 311 контрактів перевищує минулорічний показник.  

Загалом чисельність навчально-виховних підрозділів, які виконали планові 

показники, становить 18 із 38 підрозділів університету (47% від загальної 

чисельності підрозділів). Не виконало планові показники 20 підрозділів (53%). 

Виконання планових показників у базовій структурі – 110%, у ТВСП – 142%. 

Позитивних показників виконання весняного набору досягли такі підрозділи: 

Дубенський фаховий коледж (керівник Васюк І.В.), Дубенська філія (керівник 

Музика В.П.), Інженерно-технологічний інститут (керівник Малишев В.В.), 

Полтавський інститут економіки і права та Полтавський фаховий коледж 

(керівники – Мякушко Н.С., Шаравара Р.І.), Миколаївський інститут розвитку 

людини (керівник Старєва А.М.), Хмельницький інститут соціальних технологій 

(керівник – Чайковський М.Є.), Інститут філології та масових комунікацій 

(керівник Барна Н.В.), Луцький інститут розвитку людини (керівник Савич С.С.), 

Інститут права та суспільних відносин (керівник Терещенко А.Л.), Рівненський 

інститут (керівник Макух Т.О.), Інститут економіки та менеджменту (керівник 

Нестеренко С.С.), Інститут біомедичних технологій (керівник Мовчан В.О.), 
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Івано-Франківська філія (керівник Кіт Г.В.), Васильківський фаховий коледж 

(керівник Тимошенко І.С.). 

Після весняного та літнього випусків 2021 року в цілому в університеті 

залишилося 6 794 студенти, у т. ч. 2 127 – в базовій структурі, 4 667 – у 

територіально відокремлених структурних підрозділах.  

Станом на 1 грудня 2020 року контингент студентів становив                           

11 870 студентів. 

Станом на 20.08.21 в університеті сформовано контингент у                               

10 446 здобувачів освіти: залишковий контингент 6 794 здобувачі освіти і                 

3 652 укладених контрактів під час літньої вступної кампанії 2021 року. 

В цілому слід відзначити, що на результати набору мала суттєвий 

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

Єдиного вступного іспиту за технологіями ЗНО для всіх спеціальностей 

магістратури), збільшення мінімального прохідного балу для таких 

спеціальностей, як «Право», «Публічне управління і адміністрування», 

«Міжнародні відносини», відношення до недержавних закладів вищої освіти, 

карантинні обмеження, масовий виїзд молоді на заробітки та навчання за кордон, 

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

результати окремих навчально-виховних підрозділів свідчать, що існують 

можливості для збільшення набору вступників. 

Упродовж 2020-2021 року навчального року в базовій структурі діяли 

курси доуніверситетської підготовки. До навчання на підготовчих курсах було 

залучено 46 осіб, учнів 9-их класів – 14 осіб, із них 9 учнів із інвалідністю, 11-их 

класів – 20 осіб, із них 10 – інваліди дитинства, 6-8 класи – 8 осіб. Також 4 

студенти Фахового коледжу «Освіта» відвідували гурток творчого малюнка. 

Вступили за цей період та занесені до ЄДБО і уклали контракти 23 особи 

(50 % від загальної кількості учнів підготовчих курсів). На базі БЗСО – 12 осіб, 

із них 5 абітурієнтів з інвалідністю, на базі ПЗСО – 11 осіб, із них 7 абітурієнтів 

із інвалідністю. Для порівняння у 2020-2021 н. р. із підготовчого відділення 

вступили до університету 22 особи. 

У 2020/2021 році на підготовчому відділенні для іноземців навчалось 122 

студенти (в 2019/2020 – 41). 

У квітні 2021 були прийняті нові Ліцензійні умови провадження освітньої 

діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 365), що 

дало можливість без процедури ліцензування запровадити та здійснити набір 

здобувачів вищої освіти на нові спеціальності у межах існуючого ліцензійного 

обсягу.  

 

БАЗОВА СТРУКТУРА (М. КИЇВ) 
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ТВСП Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

БАЗОВА СТРУКТУРА (М. КИЇВ) 

 
 

ТВСП 
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НАВЧАЛЬНА РОБОТА 
 

Нормативно-правовою базою організації освітнього процесу в університеті 

є Закони України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу 

освіту» та внутрішні нормативні документи. 

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократичності, безперервності та ступеневості освіти і спрямований на 

формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного 

оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах 

сьогодення. 

Організація освітнього процесу в університеті спрямована не лише на 

забезпечення здобуття студентами необхідних професійних компетентностей, а 

й на формування особистості, що впевнено може претендувати на своє місце в 

соціальній системі держави: в науці, виробництві, підприємництві. 

Зміст навчання в університеті формується на основі вимог освітньо-

професійних програм, розроблених у відповідності до стандартів вищої та 

фахової передвищої освіти, вимог роботодавців та реалізується відповідно до 

навчальних планів, індивідуальних планів здобувачів освіти, програм 

навчальних дисциплін та практик. 

У зв’язку з поширенням пандемії COVID-19 та на виконання рішення 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р., листа Міністерства освіти і науки 

України №1/9-154 від 11.03.2020 р. щодо введення обмежувальних заходів для 

запобігання розповсюдженню захворювання на коронавірус COVID-19 освітній 

процес в університеті був організований із використанням технологій та засобів 

дистанційного навчання. Насамперед, це платформа Інтернет-підтримки 

освітнього процесу Moodle. Також проводились лекційні та практичні заняття у 

форматі онлайн із використанням Skype та Zoom згідно затвердженого розкладу. 

Здобувачі освіти активно працювали за дистанційними технологіями, 

отримуючи бали відповідно до виконаних завдань. 

На сайті реалізовано функції електронного деканату, що дають змогу 

автоматично (без втручання викладачів) записувати студентів на всі курси, які 

вони вивчають, а також збирати в одному журналі підсумкові оцінки студентів 

із усіх дисциплін, тобто оновлювати поточний рейтинг студентів щодня.  

Слід відзначити якісну системну роботу таких навчально-виховних 

структурних підрозділів, як Інститут права та суспільних відносин, 

Хмельницький комплекс, Інститут економіки та менеджменту, Інститут 
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біомедичних технологій, Вінницький комплекс, Миколаївський комплекс, 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут. 

Для забезпечення якості освітнього процесу у звітному періоді було 

проведено такі заходи: 

 
 

За результатами моніторингу електронних курсів та контролю 

дистанційного навчання на платформі Інтернет-підтримки освітнього процесу 

Moodle був визначений рейтинг курсів за відвідуваністю 

 
 

Рейтинг курсів (ТОП 20) за відвідуваністю 

за 2020/2021 навчальний рік 
 

Рей 

тинг 
Курс 

Діяль 

ність 

1 Інклюзивне суспільство (Інвалідність і суспільство)_Базиленко 

А.К._ist 
87745 

2 Охорона праці в галузі_Тропіна А.О._iti 79947 
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3 Дидактика вищої школи_Євдокимова В.В._ist 77968 

4 Фізична культура. Коледж_Холодова О.С._ist 75932 

5 Академічна іноземна мова (Іноземна мова за професійним 

спрямуванням)_Костенко_vn 
72678 

6 Інформаційні технології_Добровіцька О.О._hm 52196 

7 Інформаційні технології_Самарай В.П./Семенко А.І._ikt 41238 

8 Екологія та екологічна етика (для всіх 

спеціальностей)_Мовчан.В.О._Сергійчук Н.М._fbmt  
38484 

9 Загальна педагогіка (Педагогіка)_Іванова І.Б._ist 38419 

10 Основи WEB-дизайну_Веденєєва О.А._ikt 35054 

11 Професійний етикет_Стиценко О.В._mk 31359 

12 Методологія та організація наукових досліджень_Островська Н.О._hm 31092 

13 Загальна психологія_Кондратюк С.М._hm 30802 

14 Україна в контексті світового розвитку_Савич В.О._ipsv 30525 

15 Основи інклюзії_Добровіцька О.О._hm 29042 

16 Іноземна мова 2 курс_Кравченко О.В._kd 27555 

17 Психологія (для СР)_Османова А.М._ist 26836 

18 Основи навчання студентів (самоуправління навчанням)_Комар 

Ю.М._iem  
26602 

19 Українська мова (за професійним спрямуванням)_Мильніченко 

Н.О._kd 
24849 

20 Патопсихологія_Хорунженко Г.В._ist 24618 
 

За результатами моніторингу відкритих занять базової структури на І 

семестр (розпорядження від 10.09.2020 № 46-р), на ІІ семестр (рішення 

розширеної виробничої наради від 29.01.2021) отримано такі дані:  

на І семестр було заплановано 735 відкритих занять, оформлено протоколів 

– 684. На ІІ семестр було заплановано 285, оформлено протоколів – 144. 

Більшість протоколів обговорення відкритих занять написано формально 

(оцінено на високому рівні) завідувачами кафедр або особисто викладачами. 

Результати моніторингу відкритих занять у навчально-виховних 

підрозділах наведено у таблицях: 
 

Базова структура: 

№ з/п НВП 

Кількість 

відкритих занять 

Надіслані протоколи 

обговорення відкритих 

занять 

І сем ІІ сем І сем ІІ сем 

1 
Інститут економіки та 

менеджменту 
26 30 7 0 

2 
Інженерно-технологічний 

інститут 
38 42 14 23 

3 
Інститут комп’ютерних 

технологій 
12 8 0 0 

4 
Інститут права та суспільних 

відносин 
25 23 16 10 

5 
Інститут соціальних 

технологій 
38 41 16 0 
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ТВСП: 

 

Кількість 

відкритих 

занять 

Надіслані протоколи 

обговорення 

відкритих занять 

І сем ІІ сем І сем ІІ сем 

Білоцерківський інститут економіки та управління 22 26 0 0 

Білоцерківський фаховий коледж 7 6 0 0 

Броварський фаховий коледж 3 7 0 0 

Васильківський фаховий коледж 5 7 2 0 

Вінницький фаховий коледж 11 8 6 5 

Вінницький соціально-економічний інститут 33 29 9 17 

Дніпровський фаховий коледж 3 3 0 0 

Дубенська філія 6 10 0 0 

Дубенський фаховий коледж 7 2 0 0 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 26 23 25 0 

Івано-Франківська філія 15 11 0 0 

Карпатський інститут підприємництва 6 5 1 0 

Карпатський фаховий коледж 2 1 1 0 

Центральноукраїнський інститут розвитку людини 42 34 20 37 

Луцький інститут розвитку людини 39 41 34 21 

Мелітопольський інститут екології та соціальних 

технологій 
7 5 0 0 

Мелітопольський фаховий коледж 3 4 0 0 

Миколаївський фаховий коледж  10  0 

Миколаївський інститут розвитку людини 46 35 0 0 

Новокаховський гуманітарний інститут 60 33 13 0 

Полтавський інститут економіки і права 43 21 29 2 

Рівненський інститут 21 18 13 3 

Рівненський фаховий коледж 13 14 3 6 

Сторожинецький фаховий коледж 1 1 1 0 

Тернопільський фаховий коледж 27 29 15 0 

Хмельницький інститут соціальних технологій 66 58 32 0 

Хмельницький фаховий коледж  23  0 

Центральноукраїнський фаховий коледж 14 0 10 20 

Чернігівська філія  5  0 

ВСЬОГО 735 684 285 144 

 

  

6 
Інститут філології та масових 

комунікацій 
43 41 1 0 

7 
Інститут біомедичних 

технологій 
8 7 7 0 

8 Коледж «Освіта» 17 23 10 0 
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Аналіз результатів виконання комплексних контрольних робіт 

здобувачами освіти Університету «Україна» в 2020/2021 н.р. 
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Результати комплексних контрольних робіт підтверджують результати 

отримані здобувачами освіти в ході семестрового контролю.  

 

Відповідно до «Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії в 2020-2021 навчальному році у Відкритому 

міжнародному університеті розвитку людини «Україна» здійснено випускову 

атестацію студентів та видано документи про освіту. 

За навчальний рік випущено 4 770 фахівців за акредитованими 

спеціальностями. 
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Упродовж навчального року значна увага приділялась дотриманню норм 

академічної доброчесності. В університеті створено систему запобігання та 

виявлення академічного плагіату та запроваджено її функціонування. 

 

Система запобігання та виявлення академічного плагіату включає: 
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У поточному році було проведено опитування здобувачів освіти та 

викладачів з питань дотримання академічної доброчесності. За результатами 

опитувань розроблено План заходів щодо запобігання академічного плагіату та 

дотримання норм академічної доброчесності. 

 

 
 

Науково-методичне забезпечення освітнього процесу 
 

Робота Науково-методичної ради та науково-методичних об’єднань 

університету в 2020/2021 навчальному році здійснювалась у відповідності до 

затверджених планів роботи. До централізованої організаційно-методичної 

роботи залучено 72 працівники, членів Науково-методичної ради. 

У 2020/2021 навчальному році проведено 4 засідання Науково-методичної 

ради. 

У 2020/2021 навчальному році діяло 18 науково-методичних об’єднань. 

Головні результати роботи об’єднань:  
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Заходи, що проводились у 2020/2021 навчальному році для стимулювання 

підвищення рівня методичного забезпечення: 

1. Конкурс підручників, навчальних посібників, монографій і 

конспектів лекцій; 

2. Конкурс на краще навчально-методичне видання англійською 

мовою; 

3. Конкурс на звання кращого викладача Університету «Україна»; 

4. Конкурс на кращий електронний курс; 

5. Конкурс на звання кращого знавця англійської мови; 

6. Конкурс на краще відкрите заняття із застосуванням іноземної мови 
– за відсутності учасників конкурс не відбувся; 

7. запроваджено курс «Викладач нового часу» по освоєнню ключових 

навичок ораторського мистецтва на камеру та онлайн; 

8. Конкурс відеопрезентацій курсів та відеозанять навчальних 

дисциплін, відеопрезентацій профорієнтаційного характеру; 

9. оновлено пакети комплексних контрольних робіт (ККР), за якими в І 

семестрі 2020/2021 н.р. проводився академічний аудит; 

10. оновлено базу, що відображає результати проходження практики, реєстр 

працевлаштування студентів, перелік експертів галузей, роботодавців та 

випускників – активних партнерів, із якими співпрацюють навчально-виховні 

підрозділи. Базу розміщено на офіційному сайті Університету: 

https://uu.edu.ua/radi_robotodavciv; 

11. створено та розміщено на офіційному сайті Університету і НВП 

портфоліо освітніх програм https://uu.edu.ua/portfolio_osvitnih_program; 

12. розширено можливості для вільного вибору дисциплін здобувачами 

освіти Університету та сформовано Каталог вибіркових дисциплін, який 

розміщено на сторінці https://uu.edu.ua/disc_vilnogo_viboru; 

13. затверджено Методичні рекомендації з розроблення силабусів 

навчальних дисциплін (наказ від 07.10.2020 № 161), відповідно до яких викладачі 

розробляють та розміщають на сайті Інтернет-підтримки освітнього процесу 

Moodle силабуси до кожної навчальної дисциплін, яку викладають. 

Результатами виконання зазначених заходів: 

 

https://uu.edu.ua/radi_robotodavciv
https://uu.edu.ua/portfolio_osvitnih_program
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Organizaciya_navch_proc/Vibir_disciplin/Katalog_vibirkovih_disciplin.xlsx
https://uu.edu.ua/disc_vilnogo_viboru
https://uu.edu.ua/disc_vilnogo_viboru


29 

 

 
 

 



30 

 

 
 

Призери Конкурсу на звання кращого викладача 

Університету «Україна» 

 

Номінація 
Прізвище, ім’я та по-

батькові 

Навчально-виховний 

підрозділ 

 

КРАЩИЙ 

ВИКЛАДАЧ 

СОЦІАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Кондратюк 

Світлана Миколаївна 

Хмельницький інститут 

соціальних технологій  

Савицька  

Анна Юріївна 

Житомирський економіко-

гуманітарний інститут 

Чиханцова  

Олена Анатоліївна 

Інститут соціальних 

технологій 

 

КРАЩИЙ 

ВИКЛАДАЧ 

ЮРИДИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Олійник  

Олеся Михайлівна 

Вінницький соціально-

економічний інститут 

Трегубенко  

Марина Юріївна  

Центральноукраїнський 

інститут розвитку людини 

Мозолюк-Бондар 

Людмила Миколаївна 

Хмельницький інститут 

соціальних технологій 

Рязанцева  

Наталія Олександрівна 

Луцький інститут розвитку 

людини 

Сердюк  

Василь Павлович 

Інститут права та 

суспільних відносин 

 

КРАЩИЙ 

ВИКЛАДАЧ 

ЕКОНОМІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Завгородній  

Андрій Володимирович 

Миколаївський 

міжрегіональний інститут 

розвитку людини 

Семененко  

Олена Володимирівна 

Інститут економіки та 

менеджменту 
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Рудюк  

Людмила Василівна 

Інститут економіки та 

менеджменту 

КРАЩИЙ 

ВИКЛАДАЧ 

ІНЖЕНЕРНО-

ТЕХНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Тропіна  

Аліна Олексіївна 

Інженерно-технологічний 

інститут 

 

КРАЩИЙ 

ВИКЛАДАЧ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Мельник  

Віктор Анатолійович 

Миколаївський інститут 

розвитку людини 

Добровіцька  

Олена Олександрівна 

Хмельницький інститут 

соціальних технологій 

КРАЩИЙ 

ВИКЛАДАЧ 

ПРИРОДНИЧИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Брускова Діана-Марія 

Ярославівна 

Інженерно-технологічний 

інститут 

Мележик  

Ольга Вікторівна 

Інститут біомедичних 

технологій 

Катинська  

Марина Георгіївна 

Інститут біомедичних 

технологій 

КРАЩИЙ 

ВИКЛАДАЧ 

ГУМАНІТАРНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Юрчук  

Людмила Василівна 
Рівненський інститут  

Островська  

Наталія Олександрівна 

Хмельницький інститут 

соціальних технологій 

Мулярчук  

Галина Олександрівна 

Житомирський економіко-

гуманітарний інститут 

Пахолок  

Зінаїда Олександрівна 

Луцький інститут розвитку 

людини 

Рябокінь  

Наталія Олександрівна 

Полтавський інститут 

економіки і права 

Дивинська  

Юлія Анатоліївна 

Житомирський економіко-

гуманітарний інститут 

КРАЩИЙ 

ВИКЛАДАЧ-

НОВАТОР 

Балаханова  

Олеся Василівна 

Вінницький соціально-

економічний інститут 

 

 

 

 

КРАЩИЙ 

ВИКЛАДАЧ-

КЕРІВНИК НДРС 

Крамаренко  

Ірина Сергіївна 

Миколаївський інститут 

розвитку людини 

Найчук  

Вікторія Віталіївна 

Вінницький соціально-

економічний інститут 

Кутліна  

Ірина Юріївна 

Інститут економіки та 

менеджменту 

Федоренко  

Тетяна Вікторівна 

Інститут права та 

суспільних відносин 

Гусаревич  

Олександр 

Валентинович 

Житомирський економіко-

гуманітарний інститут 
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Майстер  

Андрій Анатолійович 

Луцький інститут розвитку 

людини 

 

 

КРАЩИЙ МОЛОДИЙ 

ВИКЛАДАЧ-

ДОСЛІДНИК 

Залюбовський  

Марк Геннадійович 

Інженерно-технологічний 

інститут 

Кондукоцова  

Неля Валеріївна 

Інститут економіки та 

менеджменту 

Артеменко  

Анна Броніславівна 

Житомирський економіко-

гуманітарний інститут 

Нечипорук  

Наталія Віталіївна 

Інститут економіки та 

менеджменту 
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Однією зі складових якісної підготовки фахівців є забезпечення студентів 

необхідною навчально-методичною літературою. Тому НМО упродовж звітного 

періоду продовжували рекомендувати до друку авторські наукові монографії, 

підручники та навчальні посібники, передбачені для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни, методичні рекомендації до вивчення дисциплін, 

інструктивно-методичні матеріали до виконання індивідуальних семестрових 

завдань для самостійної роботи з навчальних дисциплін, конспекти лекцій 

викладачів, у тому числі на електронних носіях, відеолекції тощо. 

 

Аналіз виконання плану видання навчально-методичної літератури 

Видавничо-друкарським комплексом Університету «Україна» 
 

№ 

п/

п 

НВП Запланова

ні видання 

Рекомендо

вано до 

друку НМР 

Рекомендо

вано поза 

планом 

1 Інститут економіки та 

менеджменту 

3 2  

2 Інженерно-технологічний 

інститут 

23 3 15 

3 Інститут комп'ютерних 

технологій 

17 4  
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4 Інститут права та суспільних 

відносин 

10 2  

5 Інститут соціальних 

технологій 

10 0 1 

6 Інститут філології та масових 

комунікацій 

16 7 1 

7 Інститут біомедичних 

технологій 

13 0 7 

 Всього 92 18 24 

 
Отже, по базовій структурі було заплановано 92 видання, виконано – 

18, позапланово – 24. 

Виконання плану видань наукової та навчально-методичної 

літератури на 2020/2021 н. р. складає 19,5%. 

 
 

 

Діяльність бібліотеки 
 

Інтелектуальному розвитку студентів сприяє бібліотека університету, яка 

має багатогалузевий універсальний фонд, що включає видання вітчизняної і 

зарубіжної наукової, навчальної, соціально-економічної, технічної, природничої, 

художньої літератури, документів на електронних носіях, у тому числі баз даних. 

Книгозбірня містить видання іноземної літератури, зокрема мовами оригіналу: 

англійською, німецькою, іспанською, французькою, польською, італійською, 

чеською, китайською, японською, арабською, корейською. 

Бібліотечний фонд становить понад 240 000 примірників документів. 

Щорічно до бібліотеки надходить до 5 000 примірників документів. 

Налагоджена плідна співпраця із 27 видавництвами та 

книготорговельними організаціями України і зарубіжжя. Для академічної 

спільноти та магістрантів відкрито доступ до наукометричних міжнародних баз 

даних Web of Scienсe та Scopus Elsevier. 
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З метою покращення навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу й оновлення бібліотечних фондів навчально-методичною і науковою 

літературою: 

 

 
 

Кадрове забезпечення 
 

Метою кадрової політики університету є своєчасне забезпечення 

оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його 

розвитку відповідно до потреб закладу, вимог діючого законодавства та стану 

ринку праці.  

На підставі «Положення про проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання ними 

трудових договорів (контрактів)», затвердженого Вченою радою Університету 

«Україна» (протокол від 03.07.2017 р. № 3), у підрозділах університету 

проводяться конкурсні відбори на посади науково-педагогічних працівників. У 

2020 році у зв’язку з пандемією COVID-19 конкурс на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників не відбувався. Зарахування на 

2020/2021навчальний рік осіб, які претендували на заміщення вакантних посад, 

здійснювалося за строковими трудовими договорами (контрактами) на один рік 

за поданнями завідувачів кафедр за погодженням із директорами інститутів. 

У результаті таких заходів було сформовано кадровий потенціал, який на 

належному рівні забезпечив надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти.  

Штатна чисельність науково-педагогічних працівників у 2020/2021 

навчальному році залишилася на рівні чисельності 2019/2020 навчального року. 

У 2020/2021 навчальному році в університеті освітній процес забезпечувало 939 

працівників, зокрема у філіях, інститутах базової структури – 782 науково-

педагогічних працівники (82%) та в коледжах – 177 педагогічних працівників 

(18%).  

У 2020/2021 навчальному році освітній процес забезпечувало 486 науково-

педагогічних працівників із науковими ступенями і вченими званнями, що 

складало 62% від загальної чисельності науково-педагогічних та педагогічних 

працівників, серед них – 116 докторів наук, професорів (15%), кандидатів наук, 

доцентів – 370 осіб (47%). 
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У числі педагогічних працівників коледжів налічувалось 87 викладачів 

вищої категорії, із яких 26 (30%) працювало на постійній основі. 

В інститутах базової структури університету освітній процес 

забезпечувало 284 науково-педагогічних працівники, з яких 187 осіб із ученими 

ступенями та званнями (65%), зокрема, докторів наук, професорів – 56 (19%), 

кандидатів наук, доцентів – 131 (46%). 

У базовій структурі університету в м. Києві діє 20 кафедр, із яких 9 

очолювали доктори наук, професори та 11 – кандидати наук, доценти. 

Досягнуто певних результатів щодо залучення науково-педагогічних 

працівників для роботи на постійній основі. Так, у 2020/2021 навчальному році 

в університеті працювало 450 працівників, або 58% від їх загальної кількості, для 

яких робота на викладацьких посадах була основною. 

У базовій структурі на постійній основі працювало 148 (52%), за 

сумісництвом – 136 (48%) науково-педагогічних працівники.  

У ТВСП 302 (62%) науково-педагогічних працівників було 

працевлаштовано на постійній основі.  

Формування стабільного кадрового складу полягає не тільки в залученні 

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

підрозділів, особливо випускових кафедр висококваліфікованими науково-

педагогічними працівниками відповідно до вимог ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності. 

Із числа науково-педагогічних працівників – сумісників базової структури 

136 осіб, із науковими ступенями та вченими званнями – 97 (71%) , у тому числі 

докторів наук, професорів – 29 (21%), кандидатів наук, доцентів – 68 (50%). 

Кількість науково-педагогічних працівників-сумісників ТВСП становила 

198 осіб, серед яких із науковими ступенями та вченими званнями – 101 (51%), у 

тому числі докторів наук, професорів – 24 (12 %), кандидатів наук, доцентів – 77 

(39%).  

Що стосується педагогічних працівників коледжів, то слід зазначити, що в 

коледжах університету в 2020/2021 навчальному році працювало 58 осіб (33%) 

за основним місцем роботи та 119 (67%) – сумісники. 

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

науково-педагогічних кадрів мають місце недоліки та упущення. 

Не повною мірою виконуються рішення трудового колективу щодо 

поліпшення роботи з науково-педагогічними кадрами. Зокрема, недостатня увага 

приділяється забезпеченню освітнього процесу висококваліфікованими 

викладачами, які працюють на постійній основі.  

Найгірша ситуація серед ТВСП-інститутів та філій склалась у 

Рівненському інституті (17%), Дубенській філії (42%) та Карпатському  інституті 

підприємництва (45%) викладацького складу за основним місцем роботи. 

У територіально відокремлених коледжах, як правило, освітній процес 

забезпечують працівники, які мають основне місце роботи в інститутах, на базі 

яких вони розташовані, та не мають у своєму штаті жодного педагогічного 

працівника, для якого коледж був би основним місцем роботи. Так, наприклад, у 

Білоцерківському, Сторожинецькому та Центральноукраїнському фахових 
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коледжах взагалі немає жодного працівника викладацького складу, для якого це 

було б основним місцем роботи. 

Також вживались заходи щодо підвищення якості адміністративно-

господарського та допоміжного персоналу. 

З метою підвищення якості управління підрозділами переглядалась 

структура та штатні розписи. Змінювались підпорядкування підрозділів, 

відбувалась їх реорганізація тощо.  

У 2020/2021 н. р. у базовій структурі університету в м. Києві працювало 

126 працівників (адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного та 

науково-виробничого складу, з них на постійній основі – 110 осіб (87%); за 

сумісництвом – 16 (13%) осіб. 

У цілому по університету налічувалось 360 працівників адміністративно-

управлінського, навчально-допоміжного, науково-виробничого та 

господарського персоналу, серед яких 269 (78%) осіб адміністративного та 

господарського персоналу. 

З метою виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» проведено 

щорічне оцінювання діяльності науково-педагогічних і педагогічних працівників 

університету. За результатами проведеного оцінювання сформовано рейтинг 

науково-педагогічних працівників. Загальний рейтинг формується із 

самооцінювання освітньої, наукової та міжнародної, іміджевої, 

профорієнтаційної та маркетингової діяльності кожного науково-педагогічного 

працівника в поданих ним електронних формах самооцінювання із 

підтверджуючими матеріалами та результатів опитування завідувачів кафедр, 

викладачів, здобувачів освіти. 
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Організація роботи зі студентами з інвалідністю 
 

Університет є єдиним в Україні закладом вищої освіти, який із початку 

свого заснування розвиває інклюзію, метою якої є забезпечення рівного доступу 

до якісної вищої освіти всім членам суспільства, зокрема людям з інвалідністю.  

В університеті створена комплексна система супроводу осіб з 

інвалідністю. Дія цієї системи починається з моменту знайомства з майбутнім 

абітурієнтом, під час якого надається інформація про спеціальності та 

можливості університету по забезпеченню навчання осіб з інвалідністю, 

необхідні документи для вступу, систему пільг і т. д. Студенту з інвалідністю, 

при необхідності та за його бажанням, пропонуються медико-реабілітаційний, 

педагогічний, психологічний та соціальний супроводи.  

Для маломобільних здобувачів освіти в Університеті забезпечено 

безперешкодний доступ до будівель навчальних корпусів, навчальних 

приміщень, класів та лабораторій відповідно до Державних будівельних норм 

України «Будинки і споруди».  

Упродовж 2020-2021 навчального року в Університеті «Україна» 

навчалось 675 студентів із особливими освітніми потребами, з них 363 – у ТВСП 

та 312 у базовій структурі. 
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Для забезпечення навчання студентів з інвалідністю упродовж 

навчального року працівниками Центру інклюзивних технологій навчання 

надано професійні послуги з супроводу, а саме:  

 

 
Крім того впродовж звітного періоду працівники Центру інклюзивних 

технологій навчання з метою залучення до навчання в університеті нових 

студентів з інвалідністю за допомогою Інтернет-технологій проводили такі 

профорієнтаційні заходи: 
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В університеті постійно удосконалюються умови, адаптовані до потреб 

студентів з інвалідністю, а саме:  

– продовжується створення спеціалізованої матеріально-технічної бази;  

– розробляється спеціалізоване навчально-методичне забезпечення;  

– впроваджуються спеціальні інформаційні й навчальні технології;  

– проводиться підготовка викладачів для роботи та студентів до 

навчання в інтегрованих групах;  

– в освітньому процесі враховуються індивідуальні потреби студентів з 

інвалідністю;  

– організована психологічна підтримка;  

– у колективі сформоване толерантне ставлення до людей з інвалідністю, 

розуміння їхніх проблем;  

– організовано соціальну та медико-реабілітаційну допомогу.  

У 2020/2021 навчальному році випущено 208 здобувачів освіти з 

інвалідністю, з них: 
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Виховна робота 

Виховна робота в Університеті «Україна» організована та здійснюється на 

підставі вимог Указу Президента України «Про стратегію національно-

патріотичного виховання», Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді та регламентується іншими законодавчими документами держави, 

а також внутрішніми нормативними документами університету.  

Головною метою виховної роботи є формування цілісної i гармонійно 

розвиненої особистості з високою національною самосвідомістю. Така 

особистість – це насамперед громадянин української держави, її патріот, 

гуманіст, для якого пріоритетом є загальнолюдські й загальнодержавні цінності, 

це людина з добротною фаховою підготовкою і широким світоглядом, 

розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної політичної та правової 

культури. 

Організацію виховної роботи в університеті покладено на управління 

виховної діяльності. Система заходів виховної роботи реалізується кураторами, 

студентськими адміністраторами, органами студентського самоврядування, 

первинними профспілковими організаціями співробітників та студентів, 

гуртками Центру художньої творчості, Науково-освітнім центром патріотичного 

виховання молоді, Спортивним клубом та тісною взаємодією цих підрозділів із 

ректоратом і всіма навчально-виховними підрозділами університету. 

Така співпраця створила належні умови для організації та проведення 

запланованих загальноуніверситетських культурно-виховних заходів.  

Усі сили підрозділів спрямовано на розвиток студента як особистості 

шляхом долучення його до активного студентського життя. 

Зважаючи на досить складну ситуацію, пов’язану з карантином, багато 

традиційних заходів у 2020/2021 навчальному році проводились у 

дистанційному форматі з використанням засобів інформаційних технологій.  

Із перших днів навчання студентів залучали до активного студентського 

життя. З цією метою на вступних лекціях презентували діяльність студентських 

громадських об’єднань університету – студентського самоврядування, 

волонтерського загону, профспілкової організації, студентського наукового 

товариства та Центру художньої творчості. 

Упродовж року проводились старостати в інститутах та коледжах, а також 

загальноуніверситетські старостати за участі ректорату. 

Щомісяця проводилась індивідуальна робота зі студентами, які мали 

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

отримували перші попередження про можливість відрахування з університету. 

Кожну останню суботу місяця в університеті проходили «Дні відкритих 

дверей», зокрема в онлайн-форматі, до участі в яких активно долучалися всі 

підрозділи.  

Традиційні виховні заходи спрямовувались на масове залучення 

студентства до загальноуніверситетської культурно-масової, соціальної та 

волонтерської діяльності. До участі в заходах запрошувались студенти з 

інвалідністю з метою їх адаптації у студентському середовищі.  
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Упродовж 2020/2021 навчального року в університеті було організовано та 

проведено низку виховних заходів, що сприяли формуванню активної позиції у 

студентів, розвивали їх організаторські здібності, серед них: 

 День знань;  

 Посвята у студенти; 

 День освітянина;  

 святковий концерт до Дня студента, проведений в онлайн-режимі за 

допомогою засобів відеоконференцзв’язку; 

 інсталяції до Великодня; 

 День вишиванки;  

 конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка із залученням студентів-

іноземців; 

 студентська школа лідерів; 

 конкурси на звання «Кращий інститут», «Краща група інституту», 

«Краща група університету», «Стипендіати президента Університету «Україна» 

і керівників навчально-виховних підрозділів»; 

 вибори президента студентського самоврядування.  

Студенти активно долучалися до міських заходів як волонтери, куратори 

та організатори, а саме: 

 День Європи; 

 День Києва; 

 День молоді. 

З метою пропагування здорового способу життя, відповідального 

ставлення до сім’ї як основного осередка формування особистості були 

проведені такі заходи: 

 День здоров’я; 

 Студентське весілля; 

 Гітарний вечір. 

Досвід, отриманий у студентському самоврядуванні, допомагає молодим 

людям стати активними членами спільноти, цінним ресурсом громадянської дії, 

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

успішно використовуються під час вирішення важливих проблем закладу освіти, 

громади, суспільства. 

Перед колективом Центру художньої творчості були поставлені завдання: 

- підвищення духовного та культурного рівня студентської молоді шляхом 

координування та активізації культурно-виховної роботи в навчально-виховних 

підрозділах Університету; 

- розвиток творчих колективів художньої самодіяльності; 

- формування всебічно розвинутого фахівця шляхом розкриття творчих 

здібностей особистості; 

- виявлення та підтримання талановитої молоді Університету, залучення її 

в колективи художньої творчості з наданням їм можливості реалізувати свій 

творчий потенціал; 
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- залучення студентів до кращих світових та вітчизняних художніх творів 

мистецтва. 

За звітний період Центром художньої творчості проведено такі заходи: 
 

 

 

 
Спортивно-масова робота 

 

Студенти Університету «Україна» впродовж звітного періоду брали участь 

у заходах спортивно-масової роботи на рівні навчально-виховних підрозділів, 

університету, міста, області, України та на міжнародному рівні. У 2020-2021 
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навчальному році заходи спортивно-масової роботи проводились у неповному 

обсязі у зв’язку з карантинними обмеженнями. Проведення спортивно-масової 

роботи в умовах карантинних обмежень вимагало змін та адаптації звичних 

форматів спортивних заходів. 

Попри це упродовж звітного періоду організовано та проведено: 

- челендж до Дня фізкультури та спорту (вересень) – Дубно; 

- флешмоб «Ми за здоровий спосіб життя!» (листопад) – Дубно; 

- участь студентів Карпатського коледжу в Чемпіонаті Закарпатської 

області серед юнаків у складі команди ФК «Хуст» та чемпіонаті України з 

кікбоксингу; 

- сходження на гору Шпиці викладачів та студентів Івано-Франківської 

філії (червень); 

- участь студентів університету у Відкритому всеукраїнському турнірі JAX 

FOUNDATION Ukrainianopen Deaf Tournament із бадмінтону серед спортсменів 

із порушеннями слуху в м. Києві (березень); 

- міжкафедральні змагання з командних видів спорту: футбол, пляжний 

волейбол (вересень-жовтень 2020 р.; травень 2021 р.) – Нова Каховка;  

- спортивні турніри з шахів, настільного тенісу та арм-рестлінгу (жовтень, 

квітень) – Нова Каховка; 

- участь викладацької та студентської спільноти у легкоатлетичних забігах 

та півмарафонах – Нова Каховка;  

- кураторські години на тему здоров’я упродовж звітного періоду – базова 

структура (м. Київ) та ТВСП; 

- конкурс із кіберcпорту по грі Counter-Strike (березень 2021 р.) – 

Західноукраїнська філія. 

Таким чином, організація комплексної виховної роботи в Університеті 

«Україна» упродовж 2020/2021 н.р. мала організований і продуктивний характер. 

За звітний період проведено заходи, що сприяли розвитку особистісних 

компетенцій студентів культурно-масового, соціального, волонтерського, 

туристично-екскурсійного, громадянського, національно-патріотичного та 

оздоровчо-спортивного напрямів. 

 

2.8. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» в 

рейтингах 

За показниками освітньої діяльності у консолідованому рейтингу ЗВО 

України 2020 університет посів такі місця: 

 

https://vstup.osvita.ua/r27/217/
https://vstup.osvita.ua/r27/217/
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА 

ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2020/2021 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 р. р.  

У звітному навчальному році в університеті виконувались прикладні та 

фундаментальні наукові дослідження за 58 темами, у т.ч. у базовій структурі – за 

25, у ТВСП – за 33 темами у таких галузях наук: педагогічних, економічних, 

юридичних, технічних, біологічних, психологічних, філологічних, політичних 

наук та ін.  

Як і в минулі роки науковці університету продовжували дослідження 

наукової тематики в царині розроблення та впровадження теоретико-

методологічних засад і сучасних технологій інклюзивного навчання у вищій 

школі. За даною тематикою працюють науковці Інституту соціальних технологій 

(Київ), Вінницького, Житомирського, Центральноукраїнського, 

Мелітопольського, Миколаївського, Новокаховського, Полтавського та 

Хмельницького інститутів. 

Так, в Інституті соціальних технологій на кафедрі фізичної терапії, 

ерготерапії та фізичного виховання виконувалась НДР «Пріоритетні напрями 

формування здоров’я людини засобами фізичної культури та фізичної терапії 

(кінезотерапії) в інклюзивному ЗВО (прикладний напрям)» (Адирхаєв С.Г., 

д.пед.н., професор). На кафедрі технології харчування продовжувалось 

виконання НДР «Розробка новітніх технологій продуктів харчування з 

оздоровчими властивостями» (Калакура М. М., к.т.н., професор). 
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У Вінницькому інституті виконувались 2 НДР «Сучасні тенденції 

психології та психотерапії: досвід та перспективи», «Психологічні особливості 

тілесного локусу контролю» (Заброцький М.М.). 

Науковцями Житомирського інституту виконувалась НДР «Науково-

методичні основи соціальної, фізичної реабілітації та рекреації різних верств 

населення» (Гусаревич О.В., Шафранова К.В., Артеменко А.Б.). 

Науковці Мелітопольського інституту виконували 2 НДР, зокрема 

«Соціологічні та психолого-педагогічні аспекти соціальної роботи з різними 

групами населення» (Малахова Ж.Д.) та «Вікові, медико-біологічні і 

біомеханічні проблеми фізичної терапії, ерготерапії» (Пономаренко В.І.). 

У Миколаївському інституті виконувалась НДР «Психолого-педагогічні та 

фізіотерапевтичні умови формування інклюзивного середовища» (Мазур В.М.).  

У Новокаховському інституті виконується НДР «Соціально-психологічні 

чинники ефективності розвитку особистості» (Євдокимова Т.О., Діденко Г.О., 

Лісна С.М.). 

У Полтавському інституті виконувались 6 НДР, зокрема «Соціальна 

робота зі студентами з функціональними обмеженнями здоров’я у закладах 

вищої освіти» (Бацман О.С.), «Соціальна робота з різними категоріями клієнтів» 

(Мякушко Н.С.). 

Науковці Центральноукраїнського інституту виконували НДР «Сучасні 

аспекти збереження здоров’я та фізичної реабілітації» (Чурпій К.Л.). 

Науковці Хмельницького інституту продовжували виконання 2 НДР, 

зокрема «Зміст і технології педагогічної, соціально-психологічної, 

реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми з особливими потребами» 

(Чайковський М.Є.) та «Соціально-психологічна діяльність психолога в 

соціономічній сфері» (Волинець Н.В.) і почали виконання НДР «Підготовка 

конкурентоспроможного фахівця з фізичної культури і спорту в умовах 

інклюзивного освітнього простору» (Кравчук Л.С.). 

Наукові дослідження у галузях соціально-економічного розвитку 

регіонів України, підвищення рівня їх конкурентоспроможності займають 

чільне місце у перспективному плані наукових досліджень Білоцерківського, 

Вінницького, Миколаївського, Новокаховського, Карпатського, Полтавського 

інститутів.  

У Білоцерківському інституті продовжувалось виконання 2 НДР, а саме 

«Трансформаційні процеси соціальних комунікацій в Україні в умовах 

євроінтеграції» (Романченко І.Г., Вертій Ж.С.) та «Правове регулювання 

суспільних відносин у сучасний період» (Новак Я.В., Сидоренко В.В., Добренька 

Н.В.). 

У Вінницькому інституті виконувалась НДР «Фінансові та управлінські 

аспекти підприємницької діяльності в Україні» (Балахонова О.В.). 

Науковці Миколаївського інституту досліджують 2 НДР, зокрема «Сучасні 

проблеми соціальних комунікацій в Україні та світі» (Божко О.П.) та 

«Формування інвестиційно-інноваційного механізму сталого розвитку 

регіональної соціально-економічної системи» (Завгородній А.В.). 

У Новокаховському інституті виконується НДР «Розробка механізму 
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управління сучасним бізнесом» (Корчагіна В.Г., Пшенична М.В.).  

У Карпатському інституті виконується НДР «Соціально-економічний 

розвиток Карпатського регіону в умовах Євроінтеграції» (Чопей В.С., Шинкар 

І.П., Волощук Н.Ю.). 

Науковці Полтавського інституту виконували НДР «Формування сталого 

розвитку економіки України інструментами фондового ринку» (Шаравара Р.І.).  

Наукові дослідження в галузі інформаційних технологій виконувались 

науковцями Новокаховського інституту «Інформаційні технології в освіті» 

(Нагорний Ю.І., Макрушин С.В., Ситников А.С.). 

Наукові дослідження в галузі юридичних наук виконувались науковцями 

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

Центральноукраїнського, Новокаховського, Полтавського інститутів. 

В Інституті права та суспільних відносин виконувались 3 НДР «Охорона 

прав та законних інтересів людини і громадянина: національний та міжнародний 

досвід» (Хорт І.В.), «Політико-комунікаційні процеси та їх вплив через систему 

заходів та законів, направлених на впровадження народовладдя», «Інституційні 

основи формування системного лідерства на методологічних засадах 

синергетичної парадигми XXI століття» (Кіслов Д.В.). 

У Білоцерківському інституті виконувалась НДР «Правове регулювання 

суспільних відносин у сучасний період» (Новак Я.В.), «Трансформаційні 

процеси соціальних комунікацій в Україні в умовах євроінтеграції» (Романченко 

І.Г.).  

Науковці Центральноукраїнського інституту продовжили виконання НДР 

«Актуальні проблеми права і соціально-економічних відносин» (Жила О.В.). 

У Новокаховському інституті виконувалась НДР «Правові аспекти 

суспільних відносин: сучасний стан та напрями розвитку» (Черкесова А.С., 

Іншина А.С., Шаверський С.Л.). 

У Полтавському інституті виконувалось 3 НДР «Концептуальні засади 

юридичної антропології в контексті реформування політичної, економічної та 

правової системи України» (Кравченко А.П.), «Актуальні питання 

удосконалення господарського процесу» (Короєд С.О.), «Теоретико-

концептуальні та практичні аспекти впровадження інституту медіації в правовий 

простір України» (Басенко Р.О.). 

Важливими є наукові дослідження в галузі раціонального 

природокористування; збереження біологічного та ландшафтного різноманіття,  

відтворення природних комплексів. У цьому напрямі плідно працюють науковці 

Мелітопольського інституту, які виконують 2 НДР. Серед них: «Моніторинг 

біологічного різноманіття Півдня України в умовах трансформації екосистем» і 

«Розробка шляхів оптимального використання та збереження наземних тварин 

та рослин Півдня України» (Сурядна Н.М., Лисенко В.І.). 

Пріоритетним є напрям «Нові речовини і матеріали», зокрема в галузі 

створення та впровадження технологій отримання нових речовин хімічного 

виробництва. Науковці кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій базової 

структури університету працювали над виконанням 8 НДР «Сучасні 

нанотехнології та наноматеріали» (Кущевська Н.Ф.), «Екологічно безпечні 
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ресурсо- та енергозбережні хімічні технології нового покоління» (Габ А.І.) та ін. 

На кафедрі дизайну базової структури університету виконувалось 4 НДР, 

зокрема «Формування галерей видатних вчених за галузями знань» (Гук Л.Й.), 

«Композиційні прийоми застосування кераміки в громадському інтер’єрі» 

(Хавхун Г.М.). 

Наукові дослідження в галузі філологічних наук виконували науковці 

Полтавського інституту, НДР: «Комунікативно-прагматичний потенціал 

мовленнєвих актів» (Рябокінь Н.О.) та «Структурно-семантичні особливості 

прийменникових словосполучень англійської мови» (Данилюк Л.В.). 

Науковці Інституту філології та масових комунікацій продовжили 

виконання НДР «Соціально-політичні та інформаційно-комунікаційні проблеми 

становлення глобального суспільства» (Барна Н.В., д.філос.н., доцент) і почали 

виконання НДР «Актуальні проблеми усного, письмового галузевого і 

художнього перекладу та методики їх викладання» (Єнг І.С.). 

У Центральноукраїнському інституті виконувалась НДР «Медіаграмотність 

та інтернет-безпека школярів та студентів» (Кравченко О.В.). 

У звітному році завершилося виконання 22 науково-дослідних тем, 

зокрема 10 – в Інженерно-технологічному інституті; 10 – в Інституті 

комп’ютерних технологій; 2 – у ТВСП.  

Науковцями базової структури завершені такі НДР: «Профільна підготовка 

в середній загальноосвітній школі» (Малишев В.В., д.т.н., професор); 

«Педагогічні основи формування змісту підготовки кваліфікованих робітників за 

інтегрованими професіями» (Ратушенко А.Т, к.т.н.); «Розробка рекомендацій 

щодо виготовлення та ремонту теплотехнічного обладнання підприємств 

будівельної та хімічної галузей» (Габ А.І., к.х.н.); «Системи діагностики 

захворювань», «Системи діагностики якості литва», «Системи реологічного 

моделювання ущільнення формувальних сумішей, ливарних форм і стрижнів і 

інших сумішей», «SCADA-системи керування виробництвом» (Самарай В.П., 

к.т.н.), «Пошук релевантної інформації в соціальних мережах» (Забара С.С., 

д.т.н., професор) та ін. 

Науковцями ТВСП завершені такі НДР: «Інтерактивна соціальна газета 

(інтернет- та друкована версія) «ЩАСЛИВИЙ ДЕНЬ» (Головчук О.В., доцент, 

к.політ.н., Карпатський інститут); «Медіаграмотність та інтернет-безпека 

школярів та студентів» (Кравченко О.В., к.ф.н., Центральноукраїнський 

інститут); та ін. 

Результати наукових досліджень викладачів і працівників 

університету знайшли відображення у численних наукових публікаціях 

(табл.1):  
2020/2021 н.р. 2019/2020 н.р. 2019/2018 н.р. 

Перелік друкованих праць  

Монографій 55 50 61 

Підручників 17 17 6 

Посібників  106 87 99 

Наукові статті  

у фахових виданнях 133 418 453 
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у виданнях, індексованих 

у Scopus або Web of 

Science Core Collection, 

рекомендованих МОН 

73 61 40 

в інших виданнях 202 260 280 

всього 608 739 772 

Тези доповідей 897 972 983 

 

Так, упродовж 2020/2021 н.р. було опубліковано 55 монографій, 17 

підручників, 106 навчальних посібників, 608 наукових статей (133 у фахових 

виданнях, що становить 22 % від загальної кількості, 73 статті, індексовані у 

наукометричних базах Scopus або Web of Science, що становить 12% від 

загальної кількості статей, 202 в інших виданнях); 897 тез доповідей на 

конференціях різних рівнів).  

У звітному навчальному році науковцями університету опубліковано 

в зарубіжних наукових виданнях (табл.2):  
2020/2021 н.р. 2019/2020 н.р. 2018/2019 н.р. 

Перелік друкованих праць  

Монографій 58 40 30 

Підручників 0 0 0 

Посібників  0 0 4 

Наукові статті  

у фахових виданнях 24 0 36 

у виданнях, 

індексованих у Scopus 

або Web of Science 

Core Collection, 

рекомендованих МОН 

58 106 39 

в інших виданнях 48 28 82 

всього 130 195 157 

Тези доповідей 82 297 86 

 

Найбільшу кількість зарубіжних публікацій мають такі навчально-виховні 

підрозділи:  

- Полтавський інститут – 1 монографія, 21 наукова стаття (з них 4 

індексовані у наукометричних базах Scopus або Web of Science), 10 тез 

доповідей; 

- Миколаївський інститут – 25 монографій, 7 наукових статей (із них 2 

індексовані у наукометричних базах Scopus або Web of Science, 5 – в інших 

виданнях), 5 тез доповідей; 

- Вінницький інститут – 4 монографії, 9 наукових статей (із них 3 

індексовані у наукометричних базах Scopus або Web of Science, 1 у фаховому 

виданні, 5 – в інших виданнях), 5 тез доповідей; 
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- Івано-Франківська філія – 14 наукових статей (із них 7 індексованих у 

наукометричних базах Scopus або Web of Science, 4 – у фахових виданнях, 3 –  в 

інших виданнях), 4 тези доповідей; 

- Центральноукраїнський інститут – 3 монографії, 9 наукових статей (із них 

5 індексованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science, 4 – у 

фаховому виданні, 5 – в інших виданнях), 5 тез доповідей;  

- Інститут економіки та менеджменту – 21 стаття (з них 15 індексованих у 

наукометричних базах Scopus або Web of Science) та 22 тези доповідей;  

- Інженерно-технологічний інститут – 6 монографій, 7 статей (із них 2 

індексовані у наукометричних базах Scopus або Web of Science, 3 у фахових 

виданнях), 2 тези доповідей;  

- Інститут комп’ютерних технологій – 6 статей, індексованих у 

наукометричних базах Scopus або Web of Science.  

Науковий імідж університету та якість підготовки фахівців значною мірою 

визначаються рівнем розвитку та результативністю діяльності наукових шкіл. 

Мають вагомі наукові здобутки і нарощують свій потенціал наукові школи, які 

очолюють відомі вчені, доктори наук, професори Таланчук П.М.,                      

Малишев В.В., Чайковський М.Є., Давиденко Г.В., Чернецький Ю.О.,              

Дубас Р.Г., Сердюк Л.З., Адирхаєв С.Г., Кущевська Н.Ф., Пахолок З.О.,          

Євтух О.Т., Пихтін М.П., Скупський Р.М., Барна Н.В., Кіслов Д.В. Плідно 

розвиваються і мають хороші перспективи розвитку наукові школи, якими 

керують кандидати наук, професори: В.П. Самарай, М.М. Калакура (Київ);            

О.В. Жила (Кропивницький), І.П. Шинкар, Н.Ю. Волощук (Карпати);                  

Л.В. Данилюк (Полтава) та ін.  

Належна увага в університеті приділяється підвищенню наукової 

кваліфікації працівників. Нині докторантами є 5 працівників університету, у 

т.ч. 3 штатних, в аспірантурі університету навчаються 73 аспіранти та                      

7 здобувачів наукового ступеня доктора філософії. В аспірантурах інших ЗВО 

та наукових установ навчаються 10 працівників університету, з них 14 штатних, 

здобувачами наукового ступеня доктора філософії є 16 працівників, із них 13 

штатних. 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється у власній аспірантурі за 5 спеціальностями: 081 «Право», 123 

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

культура і спорт». На цих спеціальностях навчаються 73 аспірантів, зокрема 64 

особи на очній і 9 на заочній формах навчання.  
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Дисертаційними роботами аспірантів керують 23 наукові керівники, з 

них – 8 докторів наук, професорів, решта наукових керівників – кандидати 

наук, доценти, провідні вчені у відповідних галузях наук.  

Упродовж 2020/2021 н. р. працівниками 

університету було захищено: 9 докторських 

дисертацій, із них: Шамич О.М. (Київ), 

Завгородній А.В. (Миколаїв), Конет В.Б. 

(Івано-Франківськ) та 5 сумісників – 

Нуруллаєв І.С. (Київ), Літовченко О.В. (Київ), 

Довгань Н.О. (Київ), Магась В.О. (Житомир), 

Дутчак Ю.В. (Хмельницький). Аспірантами та здобувачами університету 

було захищено 16 кандидатських дисертацій, із них 5 осіб (Київ) та 11 осіб – 

Артеменко А.Б., (Житомир), Ібрагімова Л.А. (Мелітополь), Келешень А.В. 

(Карпати), Діденко Г.О., Кириченко Т.М., Глущенко С.І. (Нова-Каховка), 

Бацман О.С. (Полтава), Ткаченко І.М., Сухачова О.О. (Кропивницький). 

У 2020/2021 н.р. аспірантами та 

здобувачами університету було захищено         

6 кандидатських дисертацій по                                 

5 спеціальностях: 053 – Психологія: 

Іваннікова Г.В., Курбатова А.О. (Інститут 

соціальних технологій); 051 – Економіка: 

Камратов С.В. (Інститут економіки та менеджменту); 081 – Право: Таланчук 

І.В. (Інститут права та суспільних відносин); 281 – Публічне управління та 

адміністрування: Дабіжа В.В. (Інститут права та суспільних відносин); 123 – 

Комп’ютерна інженерія: Козубцова Л.М. (Інститут комп’ютерних 

технологій). 

Сьогодні для кожного з аспірантів в університеті створені необхідні 

•14-денна форма

•6- заочна денна

081 «Право»

•31-денна форма

•1-заочна форма

123 «Комп’ютерна інженерія»

•12-денна форма

•2-заочна форма

051 «Економіка»

•6-денна форма

053 «Психологія»

•1-денна форма

017 «Фізична культура і спорт»

Кількість аспірантів у 2020/2021 н.р. станом на 10.08.2021 р. 

• Докторські

дисертації9

• Кандидатські

дисертації 
16

• Кандидатські 
дисертації 
аспірантів

6
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умови для ефективної підготовки та якісного написання дисертації, а саме:  

 
Важливе місце у підготовці докторів філософії належить залученню їх до 

участі у наукових заходах міжнародного та Всеукраїнського рівнів. Виступи 

аспірантів на таких конференціях, семінарах за тематикою дисертації є дуже 

важливим для обміну досвідом, інформацією, ознайомленням із новітніми 

технологіями у певній галузі науки. У навчально-виховних підрозділах 

університету щорічно проводяться такі конференції та семінари. Науковим 

керівникам аспірантів слід звернути увагу на більш активне залучення аспірантів 

та докторантів до цієї сфери роботи.  

В подальшій роботі планується підготовка проходження акредитації на 

2023 рік для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальностями: 081 «Право», 123 «Комп’ютерна інженерія», 051 «Економіка», 

053 «Психологія», 017 «Фізична культура і спорт», 034 «Культурологія», 281 

«Публічне управління та адміністрування». 

Розвивається в університеті і патентна діяльність. Але, в порівнянні з 

2019/2020 н. р. (19) у 2020/2021 н.р. (8) спостерігається стрімкий спад на 

отримання документів на право інтелектуальної власності.  

 

користування навчальною, 
науковою, виробничою, 
інформаційною базами 

університету

отримання всіх видів 
відкритої наукової 

інформації і наукового 
консультування

участь у науковій діяльності 
кафедр, до яких вони 

прикріплені
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ПАТЕНТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Отримано документів (патентів) на право 

інтелектуальної  власності

2020/2021 н.р.

2019/2020 н.р.
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Упродовж звітного навчального року навчально-виховними 

підрозділами було підготовлено 20 грантових проєктів, із яких отримало 

фінансування 11 проєктів. Активно долучаються до грантової діяльності 

Інженерно-технологічний інститут, Інститут філології та масових комунікацій, 

Інститут комп’ютерних технологій, 

Вінницький, Карпатський, 

Новокаховський, Полтавський, 

Центральноукраїнський інститути. 

Порівняно з минулим 

навчальним роком грантова 

активність навчально-виховних 

підрозділів університету збільшилась 

і майже наблизилась до показників за 

2018/2019 н.р., що не є гарним 

результатом, а є тільки стимулом для 

збільшення показника з грантової 

діяльності у майбутньому 

навчальному році. 

Важливе місце в діяльності 

університету посідає наукова 

співпраця з науковими установами 

НАН України, галузевими 

академіями наук, закладами вищої 

освіти, іншими організаціями та установами в галузі наукової та науково-

технічної діяльності. Науковці університету співпрацюють із цими 

структурами, спільно виконуючи наукові дослідження за пріоритетними 

напрямами в галузях сучасних педагогічних технологій, нанотехнологій, 

інформаційних технологій, біотехнологій, ресурсо- та енергозберігаючих 

технологій. 

Так, навчально-виховними підрозділами університету укладено 50 угод 

про співробітництво з установами НАН України та галузевими академіями наук 

і ЗВО, 46 угод із міністерствами, підприємствами, установами та організаціями 

про наукове співробітництво. 

Договорами передбачено 

проведення спільних наукових 

досліджень, спільних наукових 

заходів, підготовка наукових 

публікацій, участь у роботі 

спеціалізованих вчених рад тощо.  

Плідною є співпраця 

Центральноукраїнського (26 угод), 

Луцького (18 угод), Вінницького (10 

угод), Хмельницького (6 угод), Миколаївського (4 угоди), Карпатського (3 

угоди), Житомирського (1 угода), Новокаховського (1 угода) інститутів, 

Дніпровського фахового коледжу (2 угоди). 
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Навчально-виховними підрозділами базової структури університету 

укладено 25 угод, із них: 9 – в Інженерно-технологічному інституті, 5 – в 

Інституті біомедичних технологій, по 3 – в Інституті соціальних технологій та 

Інституті комп’ютерних технологій, по 2 – в Інституті економіки та 

менеджменту та Інституті права та суспільних відносин, 1 – в Інституті філології 

та масових комунікацій. 

Відповідно до Плану проведення наукових заходів у 2020/2021 н. р. 

навчально-виховними підрозділами університету було проведено 75 

наукових заходів, серед них науково-практичні конференції, зокрема 11 

міжнародних, 20 всеукраїнських, 8 регіональних і міжвузівських та 10 

університетських. Також проведено 25 наукових семінарів та круглих столів.  

Базовою структурою університету було організовано 25 наукових заходів 

різних рівнів: у Полтавському комплексі – 12, Дубенському – 7, Миколаївському 

– 5, Карпатському – 5, Вінницькому – 4, Луцькому – 4, Новокаховському 

інституті – 4, Івано-Франківській філії, Хмельницькому, 

Центральноукраїнському інститутах – по дві, Білоцерківському, 

Житомирському, Мелітопольському, Рівненському інститутах – по одній.  

 
Достатньо велика кількість заходів була проведена навіть, незважаючи на 

умови пандемії Covid19, навчально-виховні підрозділи змогли пристосуватись і 

почали проводити заходи в режимі online, що дозволило провести всі традиційні 

заходи і започаткувати нові, серед яких: 
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Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є важливою складовою 

освітньо-наукової діяльності ЗВО, що сприяє формуванню професійної 

компетентності й конкурентоспроможності майбутніх випускників на ринку 

праці. 

За 22 роки діяльності в університеті створено належні організаційні та 

матеріально-технічні умови для творчого наукового зростання студентів, 

розвитку їхньої пізнавальної активності, індивідуальних здібностей, розширення 

теоретичного світогляду та ерудиції, набуття практичних навичок майбутньої 

професійної діяльності. 

Тематика студентських наукових досліджень відображає основні напрями 

наукових досліджень кафедр університету. 

Результати наукових досліджень студентів університету опубліковано у 

272 наукових статтях, із них 12 у фахових виданнях і 1 у виданнях, індексованих 

«Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики» (Київ)

Фермерська інтернет-конференція «Започаткування солідарного фермерства в Україні» в
рамках проєкту: «Сприяння розвитку солідарного фермерства в Україні» (Інститут
біомедичних технологій)

«Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі» (Інститут філології та масових комунікацій)

Круглий стіл: «Фінансова інклюзія як стратегічний напрям розвитку фінансового сектору»
(Інститут економіки та менеджменту)

«Митрополит Петро Могила: маловідомі сторінки життя», «Права людини: історія та
сучастність», Еволюція теоретичних уявлень людства про державу і право» (Інститут
права та суспільних відносин)

«Компетентністний підхід до формування змісту освіти в галузі інженерних
технологій» (Інженерно-технологічний інстиутут)

«Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах
євроінтеграції» (Біла Церква)

«Фінансові та економічні аспекти підприємництва», «Захист прав і свобод громадян у
світлі вимог Конституції України», «Сучасні тенденції психології та психотерапії: досвід
та перспективи» (Вінниця)

«Соціально-економічні перспективи України: досвід, практика, перспективи», «Тенденції
та перспективи розвитку психологічної науки» (Дніпро)

«Наукові дослідження молоді» (Дубно)

«Актуальні проблеми молоді в актуальних соціально-економічних умовах» (Житомир)

«Сучасна наука: стан, проблеми та перспективи розвитку» (Івано-Франківськ)

«Наукові ініціативи сучасного українського студентства» (Карпати)

«Здоров’я та суспільство» (Кропивницький)

«Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу»
(Луцьк)

«Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики (Мелітополь)

Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві (Миколаїв)

«Науково-дослідна робота студентів: стан, проблеми, перспективи» (Нова Каховка)

«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку
України : виклик глобального світу» (Полтава)

Людина і суспільство: економічний і соціокультурний розвиток (Рівне)

«Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика»
(Хмельницький)
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у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН, що становить 

близько 4,8% (у минулому році цей показник становив 8%) від загальної 

кількості статей та 2022 тези доповідей на конференціях різних рівнів.  

Перелік наукових публікацій студентів, виданих у межах України 

(табл.3):   
2020/2021 н.р. 2019/2020 н.р. 

Наукові статті 

у фахових виданнях 12 35 

у виданнях, індексованих у 

Scopus або Web of Science 

Core Collection, 

рекомендованих МОН 

1 0 

в інших виданнях 259 395 

всього 272 430 

Тези доповідей 1 928 2 022 

 

Порівняно з минулим навчальним роком значно зменшилась кількість 

опублікованих тез доповідей і опублікованих наукових статей. 

За кількістю наукових статей студентів, опублікованих у межах України за 

навчальний рік, результативність наших навчально-виховних підрозділів 

становить – 266 наукових статей, із них: 6 статей у фахових виданнях 

(Полтавський інститут – 3, Вінницький, Житомирський, Хмельницький – по 

одній), у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, 

рекомендованих МОН, – 1 (Вінницький інститут) та 1078 тез доповідей, у 

відсотковому співвідношенні, в абсолютному вимірі активність здобувачів 

вищої освіти територіально-відокремлених структурних підрозділів така:  

Решта наших 

навчально-виховних 

підрозділів не мають 

опублікованих 

наукових статей 

студентів. Керівникам 

цих навчально-

виховних підрозділів 

та завідувачам 

випускових кафедр 

слід провести належну 

роботу щодо 

виправлення цієї 

ситуації.  

Результати 

наукових досліджень студентів базової структури опубліковано у 6 наукових 

статтях (статті у фахових виданнях: Інститут економіки та менеджменту – 3; 

Інженерно-технологічний інститут – 2; Інститут філології та масових 
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комунікацій – 1) та 850 тезах доповідей на конференціях різних рівнів. В 

абсолютному вимірі активність здобувачів вищої освіти базової структури така: 

Публікаційна 

активність 

студентів є 

важливим 

рейтинговим 

показником 

науково-дослідної 

роботи студентів і 

вагомим чинником 

для підвищення 

якості підготовки 

фахівців в 

університеті. Тому 

керівникам усіх навчально-виховних підрозділів та завідувачам випускових 

кафедр необхідно вжити необхідних заходів для підвищення публікаційної 

активності студентів, у першу чергу магістерського рівня підготовки. 

Участь студентів у різноманітних наукових заходах (конференціях, 

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

процес і вагомим підґрунтям для їхнього становлення як майбутніх науковців.  

Традиційно кращі студенти-науковці беруть участь у роботі міжнародних, 

всеукраїнських та університетських наукових конференцій, які проводяться в 

університеті і стали справжньою візитівкою кожного з підрозділів. 

Важливе значення для активізації наукової діяльності студентів має 

залучення їх до різноманітних конкурсів наукових робіт. 

В університеті традиційно проводиться Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей та 3 конкурси 

загальноуніверситетського рівня, зокрема, два конкурси в рамках щорічної 

міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: 

проблеми, перспективи та кращі практики» та один у рамках Всеукраїнської 

конференції «Молодь: освіта, наука, духовність», присвячений відзначенню Дня 

науки в Україні. У 2020/2021 н.р. в університетських конкурсах студентських 

наукових робіт узяв участь 71 здобувач вищої освіти. 
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Порівняно з минулим навчальним роком кількість учасників зменшилась 

на 35,5%.  

Вже традиційною стала активна участь у цих конкурсах студентів 

Білоцерківського, Вінницького, Житомирського, Карпатського, 

Кропивницького, Луцького, Миколаївського, Полтавського, Рівненського, 

Хмельницького інститутів; Тернопільського, Дніпровського фахових коледжів; 

Інституту соціальних технологій, Інституту економіки та менеджменту, 

Інституту права та суспільних відносин, Інженерно-технологічного інституту.  

 
Щорічно студенти університету беруть участь у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей.  

У звітному році було подано 29 конкурсні роботи студентів, із них для 

участі у ІІ турі Конкурсу було направлено 18 кращих наукових робіт студентів 

за 14 напрямами.  

112

110
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2018/2019 н.р.
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2020/2021 н.р.
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Галузевими конкурсними комісіями були запрошені для участі у 

підсумкових наукових конференціях такі студенти Університету «Україна»: 

1. За напрямом «Підприємництво»: Боронін А.О., студент 3 курсу 

спеціальності «Менеджмент» Дніпровського фахового коледжу отримав диплом 

II ступеня (науковий керівник: Дробот Я.В., к.е.н, доцент, завідувач кафедри 

економіки та менеджменту).  

2. За напрямом «Соціальна робота»: Савченко В.Ю., студентка 2 курсу 

спеціальності «Соціальна робота» Інституту соціальних технологій отримала 

диплом ІІІ ступеня (науковий керівник: Базиленко А.К., к.психол.н, завідувачка 

кафедри соціальної роботи та педагогіки). 

Відповідно до наказу МОН України щодо проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей 

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

проблеми інклюзивної освіти» на період 2018-2021 р.р. Цьогоріч підсумкова 

науково-практична конференція відбулася у дистанційному режимі – онлайн 8 

квітня. В ній узяли участь 19 студентів-учасників Конкурсу, які представляли 11 

ЗВО України, в яких навчаються студенти з інвалідністю. Серед призерів 

Конкурсу студенти Університету «Україна»: 

3. Горова-Вершиніна Л.В., студентка 2 курсу магістратури 

спеціальності «Соціальна робота», Інститут соціальних технологій, Київ. 

Науковий керівник: Кириленко В.Г., к. психол. н., доцент кафедри соціальної 

роботи та педагогіки. 

Студенти університету постійно беруть участь у щорічних 

університетських конкурсах наукових робіт.  

У рамках програми заходів ХХ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі 

практики» упродовж листопада-грудня 2020 року було проведено два конкурси 

студентських наукових робіт.  

Так, у ХVIІ університетському конкурсі наукових робіт здобувачів вищої 

освіти взяли участь 15 студентів університету. Оргкомітет відзначив дипломами 

18

19

19

29

24

32

0 20 40 60

2020/2021

2019/2020

2018/2019

Роботи, що рекомендовані 

до участі у ІІ турі Конкурсу

Подано всього до участі



63 

 

та преміями 6 переможців, ще 7 студентів отримали грамоти та подарунки, 3 – 

подяки. Серед переможців конкурсу студенти: Шокарєв А.О. (Інститут права та 

суспільних відносин), Кузьменко Я.Р., Шумейко В.В. (Інститут соціальних 

технологій), Гнатюк К.М. (Дубно), Гладкий А.О. (Хмельницький), Патяник А.С. 

(Хуст). 

 
Традиційним в університеті є конкурс наукових робіт студентів із 

особливими освітніми потребами за тематикою наукових досліджень кафедр 

університету. 

Так, у ХVІІ університетському конкурсі для студентів із особливими 

освітніми потребами за тематикою наукових досліджень кафедр університету 

взяли участь 17 студенти. Студенти Університету «Україна» отримали такі 

іменні стипендії:  

1. Голови ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» 

Сушкевича В.М.:  

– у галузі юридичних наук – Мартинюк С.О. (Інститут права та суспільних 

відносин); 

– у галузі гуманітарних наук – Жураховський С.М. (Інститут соціальних 

технологій) і Буйніцька Ю. М. (Хмельницький інститут соціальних технологій). 

2. Стипендію імені Президента ВМГО студентів із інвалідністю Катерини 

Кольченко:  

– у галузі гуманітарних наук – Синьогубова Л.В., Сніцар А.В. 

(Хмельницький інститут соціальних технологій), Бойко М.А. (Вінницький 

соціально-економічний інститут), Саченко С.Л. (Інститут соціальних 

технологій); 

– у галузі технічних наук – Жужуян О. О. (Інститут соціальних технологій); 

– у галузі економічних наук – Новосьолова О. З. (Миколаївський інститут 

розвитку людини); 

– у галузі юридичних наук – Муляр Б. А. (Хмельницький інститут 

соціальних технологій); 

– у галузі дизайнерських розробок – Севастьянова Д.Д. (Інженерно-

технологічний інститут). 

Також грамоти та подарунки отримали 3 студенти, подяки – 3 студенти. 
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З нагоди Дня науки в Україні в університеті був проведений конкурс 

студентських наукових робіт, в якому взяли участь 11 студентів університету. 

Оргкомітет конкурсу відзначив 7 студентів-переможців, які були нагороджені 

дипломами та преміями.  

 
Відзнаки отримали:  

– I місце – Зощенко А.О. (Інститут права та суспільних відносин), 

Заворотнюк Б.М. (Миколаїв); 

– II місце – Вовченко А.А. (Миколаїв), Макаров В.О. (Інститут права та 

суспільних відносин), Повишева А.С. (Дніпровський фаховий коледж); 

– III місце – Бойко О.І. (Інститут економіки та менеджменту), Глазкова 

Ю.Р. (Рівне).  

Також були нагороджені грамотами та подарунками 2 студенти, отримали 

подяки за участь 2 студенти.  

 

МІЖНАРОДНА ТА ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. 
 

Основними напрямками, за якими університет активно провадить наукову 

та власне академічну діяльність на міжнародному рівні, є: навчання іноземних 

студентів; провадження спільних наукових досліджень, публікація результатів 

науково-дослідної роботи у міжнародних виданнях різних рівнів; участь у роботі 

конференцій, семінарів, симпозіумів; спільне виконання грантових проєктів; 

участь у роботі редколегій міжнародних видань та міжнародна експертна 

діяльність; реалізація програм подвійного диплому; стажування та програми 

академічної мобільності тощо. 

У 2020/2021 н.р. в Університеті «Україна» співпраця із закордонними 

закладами вищої освіти проводилась відповідно до «Стратегії 

інтернаціоналізації Університету «Україна» на 2021-2025 роки». Цим 

документом визначені чіткі завдання, заходи, терміни та відповідальні особи, 

зокрема, і в питанні співпраці університету із закордонними закладами вищої 

освіти, а також участі навчально-виховних підрозділів у грантових проєктах, 

конкурсах, програмах мобільності, вебінарах та інформаційних заходах 

закордоном. 

Однією зі стратегічних цілей інтернаціоналізації є розвиток стратегічного 

партнерства із зарубіжними університетами, науковими установами, 

міжнародними асоціаціями, консорціумами. 

Університет «Україна» підтримує багатосторонні зв’язки з освітніми і 

науковими центрами зарубіжних країн та України. Найбільш ефективне ділове 
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співробітництво розвивається із закладами вищої освіти Білорусії, Литви, 

Польщі, Кореї та ін. 

На сьогодні, відповідно до укладених угод здобувачі вищої освіти та 

науково-педагогічні працівники нашого ЗВО можуть скористатися такими 

програми: ERASMUS+, DAAD – Німецька програма академічних обмінів, 

Програма стажування та оплачуваної практики в Німеччині для студентів 

спеціальності  «Фізична терапія, ерготерапія». Постійно проводиться моніторинг 

можливості участі у програмах Фулбрайта. Окремо, 12 березня 2021 р. було 

проведено офісом Фулбрайта в Україні онлайн-презентацію щорічних конкурсів 

для науковців, викладачів та студентів старших курсів Університету. У 2020 році 

в університеті діє програма стажування та оплачуваної практики в Німеччині від 

Profiteam, у червні 2021 року студентка 1 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Маркетинг» Інституту економіки та менеджменту Марущак 

Ірина Олександрівна, поїхала на стажування до Німеччини. Продовжують діяти 

в Університеті програми подвійних дипломів «Твій Шанс» (Україна – Польща) 

та програма академічної мобільності (Україна – Литва). У 2020/2021 н.р. 6 

студентів магістратури спеціальності «Соціальна робота» отримали крім 

диплому Університету «Україна» дипломи магістра Шяуляйського 

Університету: Таланчук І., Степанець Т., Дейнеко С., Толмачева І., Гончарук І., 

Боговик І., Уткіна Ю., Небесійчук С., Гречко Д. У 2021 р. було продовжено 

співпрацю з Шяуляйським університетом, який став частиною Вільнюського 

університету, і програма подвійного диплому для здобувачів магістратури зі 

спеціальності «Соціальна робота» (Україна-Литва) продовжує свою дію. Тепер, 

випускники цієї програми отримають ще більше можливостей від навчання за 

цією програмою. 

В Інституті соціальних технологій Скрипченко 

О.А. отримала польський диплом бакалавра за 

волонтерською програмою подвійного диплому «Central 

European Studies and Certification» (Польща). 

У Вінницькому інституті студентка спеціальності 

«Соціальна робота» Нойманн Мірабелла Діана 

перемогла в найбільшій європейській програмі 

волонтерства «Європейський корпус солідарності» 

(European Solidarity Corps). У рамках проєкту місто 

Люблін забезпечило учасникам проєкту покриття коштів 

на проїзд, проживання, харчування та кишенькові, 

навчальну програму і тренінги відповідні до 

виконуваних завдань, короткий курс польської мови, 

екскурсію по Любліну. Також студенти спеціальностей «Фізична терапія, 

ерготерапія» (Пелих Сергій Сергійович) та «Менеджмент» (Гачковський 

Олександр Миколайович) поїхали на стажування по програмі Федерального 

агенства зайнятості Німеччини.  

13 здобувачів вищої освіти Дніпровського фахового коледжу взяли участь 

у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Психологічні науки: 
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теорія і практика сучасної науки» (Класичний приватний університет, м. 

Запоріжжя, Академія «BOLASHAQ» (Казахстан). 

На початку року розпочалась плідна співпраця і підписано угоду про 

співпрацю з відокремленим підрозділом ВМГО 

«АЙСЕК в Україні» в університетах м. Києва, які 

надають можливості міжнародного стажування, 

обміну, мовну практику. На базі Університету протягом навчального року було 

проведено 3 зустрічі для здобувачів вищої освіти, у лютому було проведено саме 

на базі нашого ЗВО вступну Конференцію для нових учасників Айсек. 

Колективом Новокаховського інституту підписана угода про співпрацю з 

Університетом інформатики та мистецтв (м. Лодзь, Польща), предметом угоди є 

науково-практична діяльність. 

Проводиться робота щодо розширення можливостей участі у 

програмах академічної мобільності: ведуться перемовини щодо 

започаткування в університеті магістерської програми подвійного диплому із 

британськими ЗВО. Окремо вивчаються можливості участі у налагоджені 

співпраці з альянсом університетів Нідерландів та інші пропозиції.  

Під час відрядження в Польщу до 

партнерів, із якими ми реалізовуємо проєкт 

«Кращий старт», досягнено домовленість 

щодо підписання угоди про співпрацю із 

провідним польським ЗВО Академією ВСБ у 

місті Домброва-Гурнича. Під час візиту 

колег до Університету «Україна» 11 березня 

2021 року було підписано угоду. Нові 

партнери пропонують для наших студентів 

навчання на близько 70 спеціальностях, 

участь у міжнародних стажуваннях, 

конференціях. Розглядається можливість 

відкриття ще однієї програми подвійного 

диплому. 

Також 25 травня 2021року відбулося 

підписання офіційної угоди з польською 

агенцією Eurokadra, що надає можливості 

працевлаштування у Польщі і проходження практики.  

Візит до Академії  ВСБ в Домброва-Гурнича 

Підписання угоди між Університетом «Україна» 

та Академією ВСБ в Домброва-Гурнича 
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Завдяки візиту до Польських колег, Університет отримав пропозицію від 

мерії міста Рибнік (Польща) підписати угоду 

про співпрацю з державним бюро зайнятості: 

«Local Employment office in Rybnik». Наразі 

ведуться перемовини з підписання угоди про співпрацю. Її 

реалізація надасть нашим здобувачам нові можливості у 

сферах обміну досвідом та освіти молоді, а успішна 

співпраця вже у 2021/2022 н.р. дозволить отримати роботу 

у Польщі, пройти практику та стажування, що, безумовно, 

принесе користь обом сторонам. 

Передумовою успішної інтернаціоналізації є володіння 

учасників освітнього процесу 

іноземними мовами. Відповідно 

до виконання цього завдання 

Університет «Україна» виграв 

грант від English Score Assessment 

Centre, який надав безкоштовну можливість 100 наших 

співробітників і студентів (пріоритет – викладачі) пройти тест від Британської 

Ради й отримати сертифікат, що визначає рівень володіння англійською мовою. 

У 2021 р. було підписано меморандум про співпрацю з 

«Acsenda School of Management» (м. Ванкувер, Канада). 

Угода передбачає отримання здобувачами вищої освіти та 

науково-педагогічним працівниками переймання досвіду 

різних культур та сприяє міжнародній співпраці. Реалізація 

угоди націлена на надання можливості стажування, 

практику, академічну мобільність та обмін студентами. 

Також у стані розробки участь у спільних науково-дослідних проєктах 

(конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів); 

вивчаються можливості участі у спільних магістерських програмах Erasmus 

Mundus Joint Masters Scholarships – для навчання або викладання в магістратурі. 

Науково-педагогічні працівники беруть активну участь у 

міжнародних стажуваннях. Так, із 7 по 23 квітня 2021 р. команда з 60 науковців 

університету: з базової структури (адміністративні працівники, Інститут 

біомедичних технологій, Інститут соціальних технологій), Вінниці, Полтави, 

Хмельницького взяли участь у програмі міжнародного онлайн-стажування: 

«Університет 4.0 цифрова трансформація університетів», організаторами якої 

були Республіканський інститут вищої школи Республіки Білорусь спільно з 

освітньою онлайн-платформою SKLAD (Мінськ, Білорусь). У рамках 

стажування у нашої команди була 

можливість ознайомитись із досвідом 

провідних ЗВО: Технологічного університету 

Суінберн (Австралія), Гамбургського 

технічного університету (Німеччина), 

Портсмутського університету (Велика 

Британія), Міського університету Дубліна 

Міжнародні 
стажування

Підписання угоди між Університетом «Україна» 

та польською агенцією Eurokadra 
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(Ірландія), Датського технічного університету (Данія), Університету Масарика в 

Брно (Чехія), Королівського коледжу Лондона (Велика Британія), Університету 

Суонсі (Уельс, Велика Британія). Всього у програмі стажування взяли участь 2 

479 осіб із різних країн світу. 

В Інституті економіки та менеджменту Олійник Г.Ю. пройшов стажування 

в WYZSZA SZKOLA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA за спеціальністю 

«Маркетинг» (21-31 січня 2021 року). 

В Інституті права та суспільних відносин Короєд С.О., д.ю.н., доцент, 

пройшов закордоне стажування в Європейському університеті Віадріна у 

Франкфурті-на-Одері (Федеративна Республіка Німеччина) з 8 лютого по 19 

березня 2021 року «Шляхи удосконалення підготовки кваліфікованих правників 

в Україні та ЄС за фахом «Юридичні науки» в обсязі 6 кредитів (180 годин). 

Завідувач кафедри теорії права, міжнародних відносин та соціально-

гуманітарних дисциплін, д.н. з держ. упр., доцент Кіслов Д.В. із 2018 року є 

членом Association of Professional Political Consultants, Head of Country Office 

APPC in Israel. 

У Рівненському інституті старший викладач Грицюта О.Ф. і викладач 

Галицька О.В. кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін 

взяли участь у міжнародному проєкті «Покращення доступу до громадських 

послуг у сфері психічного здоров’я. Діагностика та терапія посттравматичних 

стресових розладів і розладів, пов’язаних зі стресовим чинником» (Клініка 

психіатрії, бойового стресу та психотравми Військового медичного інституту, м. 

Варшава). 

У Хмельницькому інституті Кравчук Л.С. пройшла стажування в 

Європейському Союзі Еразмус+ Capacity- «Осінні школи 2020» Building Projects 

in the Field of Higher Education проєкту Innovative Rehabilitation Education - 

Introduction of new Master Degree Programs in Ukraine. Мороз І.І. у межах 

академічної мобільності пройшов навчання у Вроцлавському університеті, 

Польща. 

Викладач Вінницького соціально-економічного інституту Лєсніченко Н.П. 

узяла участь у науково-педагогічному стажуванні «Педагогічні проблеми 

формування сучасного фахівця: досвід ЄС» у м. Бая-Маре, Румунія з 15 лютого 

по 26 березня 2021 року. Директор інституту Давиденко Г.В. працювала як 

лектор у Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w 

Chełmie (Польша). 

Працівники Центральноукраїнського інституту стали учасниками програм 

підвищення кваліфікації: доцент Черненко О.В. узяв участь у міжнародній 

програмі «Personnel Management and Economic Security of the Organization» у м. 

Таллін (Естонія); доцент Пугаченко О.Б. узяла участь у міжнародній програмі 

«Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації 

соціально-економічних систем» («Development of Accounting, Auditing and 

Taxation in the Conditions of Innovative Transformation of Socio-economic 

Systems») в Академії економіки і педагогіки (Akademie Ekonomiky а Pedagogiky) 

та Науковому центрі інноваційних досліджень (Scientific Center of Innovative 

Researches); доцент Жила О.В. пройшов стажування за програмою «European 
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Integration – the Basis of Convergence of the Legal System of Ukraine and the 

European Union» у м. Таллін (Естонія); Мороз С.С. узяв участь у міжнародній 

програмі «Профориентационные модели, международные тенденции и 

инновации. Образовательные модели и практики в работе с одаренными детьми» 

(Білорусь). 

В Дубенській філії Васюк І.В. пройшла стажування (24 hours (0.8 EСTS 

credits)) у рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Social Function 

of Science, Teaching and Learning», Бордо, Франція; Орлова О.П. та Васюк І.В. 

взяли участь у Міжнародному онлайн-семінарі «Профориентация: модели, 

международные тенденции и инновации. Образовательные модели и практики в 

работе с одаренными детьми», 1-3 июня 2021 г., Беларусь (24 год.); Орлова О.П. 

пройшла науково-педагогічне стажування «Педагогіка і психологія: 

продуктивна взаємодія в освітньому процес» у м. Влоцлавек, Республіка Польща 

(8 лютого – 19 березня 2021 р.). 

Наразі Університет має вагомі напрацювання в грантовій роботі та 

проєкти, які вже працюють, це: «The Complex Systems Digital Campus» (CS-

DC), визнаний UNESCO як програма співпраці університетів UniTwin 

Cooperation Programme (реалізується з 2018 року на базі Університету), 

продовжується співпраця з Корпусом Миру; Інститутом комп’ютерних 

технологій у співпраці з Національним інформаційним агентством (NIA) 

республіки Корея розпочато курс основ робототехніки на Arduino (для 

проходження цього курсу NIA надіслала до університету 20 комплектів Arduino 

та 10 вебкамер (загальною вартістю 2 300 доларів США). У поточному 

навчальному році Департаментом наукової та міжнародної діяльності 

розпочалась робота і перебуває на стадії розгляду участь у проєкті Erasmus+ 

«Bologna Hub Peer Support». 

У колективу Вінницького інституту продовженням попередніх ініціатив 

інституту та окремих його працівників стали і подані до розгляду та продовжені 

з попереднього року грантові проєкти: «Підтримка заради життя» (липень-

серпень 2020 р.) у рамках програми «Електронне врядування задля підзвітності 

влади та участі громади (EGAP) II фаза», за фінансування Швейцарської 

Конфедерації та Фонду «Східна Європа»; автор курсу «Нові соціальні 

компетенції осіб з інвалідністю в умовах кризи: покрокова інструкція»; проєкт 

«Агенти громадянських змін», U-lead, липень 2020 – червень 2021 р., автор-

розробник навчальної програми з підготовки громадських радників з інклюзії та 

гендерних питань; проєкт «СуперМама», жовтень-грудень 2020 р. за підтримки 

Представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні; проєкт «Серія вебінарів 

для освітян «Інклюзивне навчання та дистанційна освіта», жовтень 2020 р. – 

січень 2021 р. за підтримки Міністерства соціальної політики та Фонду 

соціального захисту інвалідів України. 

Участь науково-педагогічних працівників, студентів та представників 

адміністрації університету в міжнародних проєктах і програмах: 

Мелітопольським інститутом 2020 р. успішно 

Міжнародна грантова 
діяльність



70 

 

завершений українсько-литовський проєкт «Ecological and Genetic Structure of 

Pelophylax Esculentus Complex Populations: Stability and Variability in Conditions 

of Natural and Anthropogenic Transformation of Ecosystems» у співпраці з 

Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара, Приазовським 

національним природним парком та Institute of Life Sciences and Technologies, 

Daugavpils University. 

Колектив Інституту філології та масових комунікацій продовжує 

співпрацю із Представництвом Фонду ім. Фрідріха ЕБЕРТА в Україні (Коротєєва 

А.В. – координатор, Барна Н.В.).  

Загалом, міжнародна діяльність більшості навчально-виховних 

підрозділів Університету «Україна» є досить плідною. 
Викладачі, здобувачі вищої освіти, а також адміністративні 

працівники університету активно встановлюють контакти з 

іноземними представниками інших ЗВО, беруть участь у 

зарубіжних конференціях, запрошують іноземні делегації та гостей з метою 

співпраці. Усе це позитивно впливає на розвиток міжнародних відносин 

Університету «Україна». 

Важливе значення для формування іміджу Університету «Україна» 

має залучення провідних науковців університету до роботи у складі членів 

журі та оргкомітетів Всеукраїнських і міжнародних конкурсів та 

Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін. 

 

 

 

 

Також науково-педагогічні працівники були членами 

таких наукових подій: секретар комісії МОН із призначення академічної 

стипендії імені Героїв Небесної Сотні: Бовтрук Н.С., члени журі 20-го 

Міжнародного конкурсу «Прес-весна на дніпрових схилах» (Агенція «Юн-

прес»): Барна Н.В., Денисенко В.А. (Інститут філології та масових комунікацій); 

Міжнародні проєкти і 
програми

Члени галузевої конкурсної 
комісії Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 

2020/2021 н.р.:

• з галузі «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»: 

Давиденко Г.В.(голова), Ілініч С.Ю. (Вінниця), Чайковський М.Є. 
(Хмельницький), Таланчук І.В. (Інститут права та суспільних відносин), 
Базиленко А.К. (Інститут соціальних технологій);

• з галузі «Журналістика»: Супрун Л. В. (Вінниця);

• з галузі «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю»: Крамаренко І.С. 
(Миколаїв).

Голови і члени журі 
обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-

дослідницьких робіт 
учнів-членів                 

Малої академії наук 
України:

• Голова конкурсної комісії в секції «Соціологія»: Ковтун О. С.;

• Голова журі ІІ по оцінці робіт в секції «Психологія»: Волинець Н.В., член журі: 
Кондратюк С. М.(Хмельницький);

• член журі секції «Педагогіка та журналістика»: Старєва А.М.(Миколаїв);

• член журі секції «Українська мова»: Дика Л. Л. (Хмельницький);

• член журі секції «Математика»: Лучко Ю. І. (Хмельницький);

• член журі секції «Валеологія», «Медицина»: Матвійчук В. М.(Хмельницький).
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член журі конкурсу студентських науково-дослідних робіт «Суспільство ХХІ 

століття очима молоді»: Жалко Т.Й. (Тернопіль). 

Провідні науково-педагогічні працівники Університету «Україна» 

входять до складу експертних рад та науково-методичних комісій МОН 

України, зокрема: Тугай Т.І. (Інститут біомедичних технологій), Сердюк Л.З. 

(Інститут соціальних технологій), Барна Н.В. (Інститут філології та масових 

комунікацій); Кущевська Н.Ф., Малишев В.В., Корзун В.Н., Кошель Г.В. 

(Інженерно-технологічний інститут), Семенко А.І., Забара С.С.,              

Бескровний О.І., Павленко В.І., Тимошенко А.Г., Самарай В.П. (Інститут 

комп’ютерних технологій); Супрун Л.В., Швед В.В. (Вінниця); Завгородній А.В. 

(Миколаїв). 

Продовжувалась науково-

видавнича діяльність університету. 
У звітному році вийшли друком 

збірники тез доповідей: ХVIІ і ХVIІІ 

Всеукраїнської наукової конференції 

студентів і молодих вчених «Молодь: 

освіта, наука, духовність, 3 частини; 

ХХ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інклюзивне освітнє 

середовище: проблеми, перспективи та 

кращі практики», 3 частини. 

У 2020 р. вийшов друком 

методичний посібник «Соціалізація 

молоді з особливими освітніми 

потребами: кращі практики» 

(Базиленко А., Таланчук І., Давиденко 

Г. та ін.; за загальною редакцією 

Базиленко А.).  

Надруковані наукові збірники 

«Вісник Університету «Україна», серії: 

«Економіка, менеджмент, маркетинг» 

та «Інформатика, обчислювальна 

техніка та кібернетика», які входять до 

переліку фахових видань України. 

Інститут комп’ютерних технологій започаткував науковий журнал 

«Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології». 

Білоцерківським інститутом було видано збірник тез доповідей «Актуальні 

проблеми теорії, історії, практики соціальних комунікацій та фінансів в умовах 

євроінтеграції» та збірник наукових праць (Вип. 17). 

Вінницьким інститутом видано журнал: «Подільський науковий вісник» 

(КВ №22469-12369Р від 26.12.2016 року) та збірник наукових паць: «Сучасні 

тенденції психології та психотерапії: досвід та перспективи», опубліковано 

матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції «Наука і навчальний 

процес»-2020. 
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Карпатським інститутом опубліковано збірник наукових праць 

«Карпатський науковий вісник». 

У Миколаївському інституті видано збірники тез доповідей: VI Науково-

практичної конференції «Шляхи підвищення конкурентоспроможності 

соціально-економічної системи країни», Міжвузівської науково-практичної 

конференції «Наукові досягнення молодих – шлях до професії», Матеріали 

результатів практичної складової освітніх програм «Практична складова 

освітньої програми майбутнього фахівця в умовах сталого розвитку України: 

особливості, пріоритети, перспективи», ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві», 

Міжвузівської науково-практичної конференції «Мій науковий дебют»; також 

були опубліковані електронні збірники наукових праць Миколаївського 

інституту розвитку людини Університету «Україна». Серії: Інформаційні 

технології (комп’ютерна інженерія), Економічні науки, Педагогічні та 

психологічні науки, Фізична терапія, ерготерапія. 

Завдяки активним діям за напрямом розвитку міжнародного 

співробітництва та активній науковій діяльності Університет «Україна» має 

можливості стати одним із лідерів серед ЗВО України не тільки на вітчизняній, 

а й на міжнародній арені. Це можливо лише через командну роботу, поліпшення 

позитивного іміджу Університету, мобільності здобувачів і науково-

педагогічних працівників, а також підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності шляхом входження Університету до міжнародних 

рейтингів. 

 

 

ФІНАНСОВО−ГОСІІОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Залишок коштів на банківських рахунках 
 

Грошовий обіг Університету «Україна» у 2020/2021 навчальному році 

здійснювався за посередництвом банківських установ та Казначейства України.   

Залишок коштів на рахунках станом на 01.07.2021 року складав 18 701,4 тис. 

грн. 

 

Консолідований фінансовий звіт: доходна частина 
 

За результатами фінансово-господарської діяльності (далі ФГД) у 2020/2021 

році Університет «Україна» отримав дохід на суму 139 155,3 тис. грн, із яких: 

61728,8 тис. грн (44%) − дохід базової структури та 77 927,0 тис. грн (56%) – 

дохід регіональної мережі (ТВСП). 

Доходи, отримані Університетом «Україна» у 2020/2021 році, збільшились 

у порівнянні з доходами 2019/2020 фінансового року на 3 275,8 тис. грн (+2,4%).  

Структура доходної частини виглядає так:  

 

 

Вид доходів Сума, тис. грн 
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Надання освітніх послуг 135 733,8 

Додаткові освітні послуги 1 302,3 

Безповоротні фінансові допомоги 100,1 

Відсотки за депозитами 439,8 

Пені, штрафи, індекс інфляції 1 579,2 

Разом 139 155,3 

 

Основний вид доходів, отриманий Університетом «Україна» у 2020/2021 

році, це дохід від надання освітніх послуг, який становить 97,5% усіх доходів.  

Надходження від додаткових освітніх послуг за звітний період склали 

1302,3 тис. грн (0.92%), з них: 1 054,3 тис. грн отримала регіональна мережа 

(ТВСП) та 248,0 тис. грн − базова структура.  

 

Назва НВП 

Дохід 

(факт) 

2019/2020 

н.р., 

тис. грн 

Дохід 

(факт) 

2020/2021 

н.р., 

тис. грн 

Приріст/ 

падіння у 

порівнянн

і з 

2018/2019 

н. р., тис. 

грн 

Відсоток 

у 

загальни

х доходах 

універси

тету, % 

Відсоток 

у доходах 

БС, % 

Інженерно-

технологічний 
11434,6 16610,7 +5176,1 11,8 26,9 

Соціальних 

технологій 
8213,2 9051,3 +838,1 6,4 14,6 

Філології та 

масових 

комунікацій 

7390,7 8324,1 +933,4 5.4 13,5 

Комп’ютерних 

технологій 
5862,6 7301,9 +1439,3 4,3 11,8 

Біомедичних 

технологій 
5406,2 5560,2 +154,0 4,0 9,0 

Права та 

суспільних 

відносин 

5356.2 6839,0 +1482,8 3,9 11,0 

Економіки та 

менеджменту 
4842.1 5161,6 +319,5 3,6 8,4 

Фаховий 

коледж 

«Освіта» (1 

курс) 

2123,5 2880,0 +756,5 1,6 4,7 

 

Доходи регіональної мережі, структурних підрозділів (ТВСП) складали 56% 

від загального показника доходів та залишилися майже на рівні 2019/2020 н.р. 

(приріст складає 0,3%). 
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Шість територіально відокремлених структурних підрозділів мають значну 

частку доходів (62%) у загальній сумі доходів ТВСП, а саме: Хмельницький, 

Миколаївський, Полтавський, Вінницький, Луцький комплекси та 

Новокаховський інститут. 

Переважна більшість підрозділів збільшили доходну частину в порівнянні з 

минулим роком, або втримали її на рівні 2019/2020 н. р.  

 

Відрахування на розвиток статутної діяльності та до резервного фонду 

Поточна заборгованість регіональної мережі по відрахуванням на розвиток 

статутної діяльності становить 1 643,9 тис. грн. 

Нестача перерахувань коштів до резервного фонду склала 392,2 тис. грн.  

 

Консолідований фінансовий звіт: видаткова частина 

В результаті фінансово−господарської діяльності університет витратив 

126771,9 тис. грн, у тому числі: 63856,8 тис. грн (50.8%) – витрати базової 

структури та 62915,1 тис. грн (49.2%) − витрати ТВСП. 

Основною статтею видатків є витрати на фонд заробітної плати, що 

становлять 63 % від загальних доходів.  

За звітний період витрати на фонд оплати праці склали 87 914,3 тис. грн, із 

них: 38 820,1 тис. грн − у базовій структурі, що становить 62,8 % від доходів за 

освітні послуги та 49 094,2 тис. грн,– у ТВСП або 63% від доходів. 

Витрати на фонд оплати праці у 2020/2021 році у порівнянні з минулим 

навчальним роком збільшились на 1 629,9 тис. грн (+2 %).  

Переважна більшість витрат залишись у межах минулого року, однак варто 

відзначити зменшення витрат на оплату послуг сторонніх організацій та 

збільшення видатків на розвиток матеріально-технічної бази. 

 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

В університеті створена матеріально-технічна база, яка відповідає вимогам 

державного стандарту і дозволяє повноцінно здійснювати освітній процес згідно 

сучасних вимог. 

У своїй роботі господарські підрозділи базової структури і ТВСП 

керувались чинним законодавством України, рішеннями Вченої ради, 

виробничих нарад, наказами і розпорядженнями керівництва університету. 

За звітний період господарські служби вчасно і якісно забезпечували 

освітній процес теплом, світлом, водою, меблями, лабораторними реактивами, 

господарськими та канцелярськими товарами, вирішували повсякденні завдання. 

У базовій структурі та в усіх ТВСП проведені косметичні ремонти. 

Санітарний стан приміщень і будівель приведений до вимог державних 

стандартів. Значну увагу було приділено протипожежним заходам, охороні праці 

та техніці безпеки. Всі бажаючі студенти були забезпечені місцями у 

гуртожитках. Необхідна робота здійснювалась щодо приведення закріпленої 
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території в належний вигляд. Постійно приділялась увага економії витрат 

матеріальних ресурсів. 

Загальна площа приміщень, які використовуються Університетом 

«Україна» станом на 01.07.2021 р. становить 74 477,20 м2, у т. ч. базовою 

структурою – 14 568 м2. Власні площі територіально відокремлених структурних 

підрозділів налічують 24 997,6 м2.  

У звітному періоді була вирішена низка вагомих проблем щодо 

матеріально-технічного забезпечення університету. Зокрема в базовій структурі 

закінчено вимощення плиткою прилеглих територій ІІ та ІІІ корпусів, закінчено 

реконструкцію вузла обліку холодної води та відновлено систему пожежогасіння 

у приміщенні по вул. Хорива, 1г; усунуто недоліки із прокладання кабелів по 

горищу будівлі, розблоковані запасні виходи тощо. Розпочато роботи із заміни 

легкозаймистої обшивки стін на оздоблення із гіпсокартону. 

У Білоцерківському фаховому коледжі обладнано 3 спеціалізовані класи: 

лабораторія для тренінгів оснащена магнітофоном, відеомагнітофоном, 

телевізором і відеокамерою; лабораторія для проведення рольового 

моделювання з певних напрямів професійної діяльності («Зал судових 

засідань»); лабораторія охорони праці та безпеки життєдіяльності. Обладнано 3 

робочі місця для проведення занять онлайн. 

У Карпатському комплексі зроблено нову систему освітлення по 

периметру будівель; проведено повну реконструкцію котельні із заміною котлів 

та всього обладнання, у т. ч. електротехнічної частини, заміна теплотраси та 

частковий ремонт системи опалення, проведено реконструкцію системи 

водопостачання із заміною лічильника води, заміна основної гілки 

водопостачання у новому корпусі, обладнано стоянку для автотранспорту з 

відповідними знаками та табличками; 

У Луцькому інституті розвитку людини проведено косметичний ремонт в 

аудиторіях та коридорах, закуплено комп’ютерну техніку (10 шт. на суму 174 460 

грн.). 

У Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій 

розроблено пакет проєктно-кошторисної документації для будівництва пандусу 

до головного входу будівлі реконструкції, 2-х аудиторій та бібліотеки, 2-х 

туалетів.  

У Миколаївському комплексі здійснено капітальний ремонт аудиторії №15 

(стеля, стіни, підлога, вікна); ремонт даху у спортзалі; замінено вікна в аудиторії 

№ 6. 

У Хмельницькому фаховому коледжі оновлено парк ПК в інформаційно-

комп’ютерному центрі комплексу, створено та облаштовано необхідною 

комп’ютерною технікою, мультимедійним, навчальним та іншим обладнанням 

тренажерний зал та лабораторію фізичної культури і спорту, кабінет клінічної 

патоморфології. 

Найбільш значними завданнями щодо удосконалення матеріально-

технічної бази базової структури у 2021/2022 н. р. є продовження робіт щодо 

гідроізоляції будівель ІІ та ІІІ корпусів, прочищення та ремонт водостічної 

системи, проведення поточних ремонтних робіт в аудиторіях та кабінетах, 
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відновлення пожежної охоронної сигналізації корпусів, забезпечення 

своєчасного технічного обслуговування газової котельні та трансформаторної 

підстанції, оновлення фасаду приміщення університету по вул. Хорива, 1г, 

виконати у повному обсязі вимоги приписів ГУ ДСНС щодо пожежної безпеки в 

будівлях університету по вул. Львівська, 23 та вул. Хорива, 1г, здійснити ремонт 

систем водовідведення на території університету, відремонтувати покрівлю ІІІ 

корпусу, вжити заходів щодо унеможливлення потрапляння дощової води до 

приміщення студентської кав’ярні та видавничого комплексу, прибрати сухі 

дерева та гілки засохлих дерев, що можуть загрожувати життю та здоров’ю 

студентів і викладачів університету, забезпечити своєчасну закупівлю 

канцелярських товарів, здійснювати вчасно і якісно поточні ремонти парт, вікон, 

дверей тощо за заявками структурних підрозділів.  

У Броварському фаховому коледжі планується оновити та модернізувати 

комп’ютерний клас та програмне забезпечення. 

У Житомирському економіко-гуманітарному інституті планується 

поповнення комп’ютерних лабораторій сучасними комп’ютерами та програмним 

забезпеченням. 

Тернопільський фаховий коледж планує поповнити матеріальну базу 

мультимедійним обладнанням. 

Карпатський інститут підприємництва та Карпатський фаховий коледж 

планує зробити доступ до мережі Інтернет по всій території інституту шляхом 

заміни обладнання та додатково закупити необхідні двопозиційні роутери, 

ввести в експлуатацію гуртожиток, зробити систему водостоків та 

водовідведення по всьому периметру покрівлі та будівлі. 

До пріоритетів роботи Миколаївського комплексу в матеріально-

технічному забезпеченні в наступному навчальному році віднесено 

модернізацію (оновлення) парку техніки (серверу, офісної техніки, навчальних 

комп’ютерів), поетапний ремонт ІІІ поверху будівлі (заміна вікон). 

Планами розвитку матеріально-технічної бази Рівненського комплексу на 

2021-2022 навчальний рік передбачено здійснити: ремонт і облаштування 

вбиральні для інвалідів; ремонт обмурівка цоколя та асфальтування по 

периметру будівлі інституту, утеплення фасаду будівлі інституту, придбання 

комп’ютерної техніки, що відповідає ліцензійним умовам надання освітніх 

послуг, заміна вікон на пластикові. 

У Хмельницькому фаховому коледжі заплановано створити 

спеціалізований кабінет правничих дисциплін, облаштований комп’ютерами, 

мультимедіа та фаховими прикладними комп’ютерними програмами. 

У новому 2021/2022 н. р. керівникам НВП необхідно: 

1. З урахуванням глибокої економічної кризи вжити заходів щодо 

безперебійного забезпечення підрозділів теплом, світлом, водою та іншими 

комунальними послугами. 

2. Більше уваги приділяти придбанню власної матеріальної бази. 

3. Більш широко впроваджувати додаткові платні послуги. 

4. Облік матеріальних цінностей, їх збереження, переміщення і списання 

проводити відповідними нормативними документами. 
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5. Посилити роботу серед студентів щодо дбайливого ставлення до 

збереження меблів, приладів, інвентарю. 


