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ВСТУП 
 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (далі − 

Університет «Україна») – потужний осередок освіти і науки із сучасною 

матеріально-технічною базою та розлогою мережею філій відомий в Україні та 

за кордоном.  

2021/2022 навчальний рік Університету за масштабом і характером 

викликів був одним із найскладніших у його 24-річній історії. Найбільшими 

викликами для колективу стало непередбачуване поширення пандемії         

COVID-19 та повномасштабне воєнне вторгнення з боку Росії. В умовах, що 

склалися, колектив університету потребував прийняття нестандартних рішень 

щодо забезпечення неперервності освітнього процесу. Пріоритетним завданням 

було забезпечення високої якості освітнього процесу, збереження контингенту 

здобувачів освіти та працівників університету.  

Університет продовжив організаційне самовдосконалення шляхом 

реформування системи управління, оптимізації його структури та штатного 

розпису, вдосконалення функцій працівників відповідно до контингенту 

здобувачів освіти. Змінено назви усіх територіально-відокремлених підрозділів 

та затверджені відповідні Положення. З метою збереження життя і здоров'я, 

убезпечення працівників та здобувачів освіти на тимчасово окупованій території 

України, змінено юридичну адресу трьох НВП, а саме Мелітопольського 

інституту екології та соціальних технологій, Новокаховського гуманітарного 

інституту та Мелітопольського фахового коледжу. Внаслідок бойових дій 

призупинено діяльність Дніпровського фахового коледжу. 

Відповідно до контингенту студентів оптимізовано структуру та штатний 

розпис навчально-виховних підрозділів та адміністративно-господарських 

підрозділів базової структури (м. Київ). 

В управлінні колективом важлива роль відводилась Вченій раді та 

виробничим нарадам. Своєчасно було підготовлено, затверджено і здійснено в 

повному обсязі плани роботи Вченої ради та виробничих нарад, які проходили у 

селекторному режимі.  

У звітному періоді було проведено 8 засідань Вченої ради, де розглянуто 

60 найбільш актуальних та важливих питань із них 19 – планових. Питання, що 

потребували оперативного вирішення, за вже установленою традицією 

розглядались на засіданнях виробничих нарад. Усього проведено 21 виробничу 

нараду. На обговорення цих зібрань виносились питання щодо підготовки 

ліцензування та акредитації освітніх програм, про практичні заходи для 

успішного набору та формування контингенту здобувачів освіти у т. ч. із числа 

іноземців, про формування професорсько-викладацького складу, про роботу, 

проблеми та перспективи розвитку навчальних підрозділів, про стан науково-

дослідної діяльності університету та напрями її розвитку, про присвоєння вчених 

звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам університету 

тощо.  

У 2021/2022 навчальному році вчене звання професора було присвоєно 

одному здобувачу із ТВСП; вчене звання доцента – одинадцяти здобувачам, у        
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т. ч. базова структура – три, ТВСП – вісім. Варто зазначити, що за весь період 

роботи Вченої ради Університету 225-ти педагогічним працівникам було 

присвоєно вчене звання, із них 33 − професори та 192 − доценти. 

Освітню діяльність в Університеті здійснювали у базовій структурі                   

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

16 фахових коледжів.  

У минулому навчальному році Університет продовжив удосконалення і 

оновлення своєї нормативної бази в царині організації освітнього процесу 

відповідно до Закону «Про вищу освіту» та інших нормативних документів. 

В 2021 році вперше за історію Університету «Україна» було отримано 

державний бюджет (14 місць). 

У 2021/2022 н. р. акредитовано освітню програму «Фізична культура і 

спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» освітнього ступеня «магістр» 

(Хмельницький інститут соціальних технологій) та п’ять освітніх програм 

отримали умовну (відкладену) акредитацію відповідно постанови КМУ від 

16.03.2022р. № 295: «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» освітнього рівня «бакалавр», 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

освітнього рівня «молодший бакалавр» (Інститут економіки та менеджменту), 

освітня програма «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» освітнього 

рівня «бакалавр» (Інститут філології та масових комунікацій), освітня програма 

«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», «Фізична 

терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» освітнього рівня 

«бакалавр» (Житомирський економіко-гуманітарний інститут). 

Не зважаючи на надважкі умови, нашому закладу вищої освіти є що 

запропонувати нашим здобувачам освіти – це актуальні на ринку праці, 

конкурентоспроможні, високоякісні освітні програми, великий досвід і 

компетентність наших викладачів, потужна матеріально-технічна база, 

підкріплена тісними зв’язками й плідною співпрацею зі стейкхолдерами. 

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 2021 року 

складав 12196 осіб. З них 5402 (44.3%) здобувачів освіти навчалось на денній 

формі навчання та 6794 (55.7%) – на заочній.  

Водночас у 2021/2022 навчальному році в Університеті навчалося                     

277 здобувачів освіти-іноземців із 35 країн світу, у т. ч. на підготовчому 

відділенні – 182.  

У 2021/2022 навчальному році освітній процес забезпечувало 383 науково-

педагогічних працівники з науковими ступенями і вченими званнями, що 

складало 65,9% від загальної чисельності науково-педагогічних та педагогічних 

працівників, серед них – 77 докторів наук, професорів (20,17%), кандидатів наук, 

доцентів – 306 осіб (79,9%). У числі педагогічних працівників коледжів 
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налічувалось 186 викладачів, із них 78 – викладачі вищої категорії, із яких                   

24 (30,7%) працювало на постійній основі. 

Належна увага в університеті приділяється підвищенню наукової 

кваліфікації працівників. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії здійснюється у власній аспірантурі за 7 спеціальностями: 081 «Право», 

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

017 «Фізична культура і спорт», 034 «Культурологія», 281 «Публічне управління 

та адміністрування». На цих спеціальностях навчаються 85 аспірантів, зокрема 

55 особи на очній і 20 на заочній формах навчання. 

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

науковими центрами зарубіжних країн та України. Найбільш ефективне ділове 

співробітництво розвивається із закладами вищої освіти Литви, Польщі, Кореї. 

Нині університет має 47 укладених угод, серед яких найбільшу кількість 

укладено з закладами вищої освіти Польщі (23) , Грузії (4), Румунії (2),                       

Литви (2). 

В Університеті діють програми подвійних дипломів: «Твій Шанс» (Україна 

– Польща) та програма академічної мобільності (Україна – Литва). 

Університет «Україна» став одним із 24 ЗВО України, що підписав 

Меморандум про співпрацю із Canterbury Christ Church University (Велика 

Британія). 

На науковий імідж університету та перспективи співпраці із закордонними 

ЗВО впливають міжнародні рейтинги. Університет «Україна» вперше потрапив 

до Рейтингу цитування ЗВО у Google Scholar від Webometrics − january 2022 

(version 13.0.1). 

З кожним роком університет усе більше відчуває загострення конкурентної 

боротьби за вступника, тому у 2021-2022 навчальному році рекламно-

інформаційна діяльність була спрямована на залучення споживачів освітніх 

послуг до університетських лав. Належна увага приділялась створенню 

позитивного іміджу університету на освітянській ниві України та за її межами. 

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 області та країни; 

 як центру освітнього просвітництва та інтелектуальної культури. 

Формування та управління іміджем входить до функцій маркетингово-

комунікаційної діяльності. Належна увага була 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 рекламно-іміджевих заходів. Упродовж 2021/2022 
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навчального року рекламно-інформаційна діяльність спрямовувалась на 

залучення споживачів освітніх послуг Університету «Україна» через реалізацію 

комплексу заходів, затверджених загальноуніверситетською програмою 

рекламно-іміджевої діяльності Університету «Україна» на 2021/2022 н. р. із 

урахуванням планів регіональних кампаній ТВСП. 

 

 
 

На офіційному сайті університету та його підрозділів відповідно до вимог 

Міністерства освіти і науки України висвітлено повну інформацію щодо 

вступної кампанії. 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. 

На офіційній сторінці університету в соціальній мережі Facebook 

регулярно розміщувалися рекламні пости про досягнення Університету 

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

соціальній мережі Facebook були проведені таргетовані рекламні компанії, 

оголошення яких демонструвалися виключно аудиторії, яка є цільовою для 

Університету «Україна». На офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook 

відповідно до розробленого контент-плану регулярно розміщувалися рекламні 

пости про досягнення, здобутки та успішні показники діяльності Університету 

«Україна», способи цікавого та корисного проведення вільного часу, переваги 

навчання в інститутах, інформація для абітурієнтів про спеціальності та курси, 

анонсувалися події, розміщувалися фото- і відеоматеріали про роботу 

Університету. 

Успішно функціонує офіційний відеоканал Університету «Україна» на 

порталі YouTube University Ukraine. Для вловлювання актуальних тем, реклами 

університету та розкручування груп у соціальних мережах діють акаунти в 

соціальних мережах Twitter та Instagram. Налагоджено функціонування Telegram 

каналу, який використовується для додаткового охоплення аудиторії. 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 
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та низка заходів щодо просування (оптимізації) університетського сайту для 

пошукових систем у мережі Інтернет.  

Для цього здійснюється перелінковка, коригування взаємодії із 

соціальними мережами, чистка від зайвих пустих посилань. З метою проведення 

ефективних рекламних Інтернет-кампаній постійно відслідковувався трафік, 

тобто кількість відвідувачів сайту з визначенням Інтернет-джерел їх 

потрапляння на сайт Університету. 

. 
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Щокварталу розміщувався рекламно-іміджевий блок університету та 

коледжу «Освіта» в каталогах «Освіта для кожного» та «Курси Києва» накладом 

по 10 тисяч, які безкоштовно поширюються серед представників цільової 

аудиторії (на спеціалізованих освітянських виставках та профорієнтаційних 

заходах, у школах та в інстанціях, яким вони підпорядковані). 

У довоєнний час щомісячно здійснювався друк кольорового блоку 

іміджевого характеру в основному освітянському друкованому виданні 

«Сучасна освіта». 

Проводиться робота щодо врегулювання питання щодо отримання 

законних прав на розміщення рекламних конструкцій Університету «Україна», 

розташованих поблизу університетського містечка. 

На 5 каналі транслювалася телепрограма «Навчайся з нами», де були 

відображені тематичні репортажі.  

Забезпечувалася участь університету в двох міжнародних спеціалізованих 

освітянських виставках: «Інноватика в сучасній освіті» та «Освіта та кар’єра – 

День студента 2021». Інформація про університет була розміщена в офіційних 

каталогах цих виставок. Здійснювалася підготовка матеріалів для отримання 
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університетом, його підрозділами та їх керівництвом престижних міжнародних 

та національних нагород за результатами участі у конкурсах, що проводяться за 

номінаціями, оголошеними в рамках виставок. У рамках Міжнародної 

спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2021» Університет 

«Україна» нагороджений золотою медаллю в номінації «Компетентнісний підхід 

в освітній діяльності вищої школи». У результаті участі в Міжнародному форумі 

«Інноватика в сучасній освіті» університет нагороджено золотою медаллю в 

номінації «Упровадження в освітню діяльність інноваційних проєктів, моделей, 

систем, технологій, методик, що спрямовані на підвищення якості освіти». 

Також Університет був нагороджений золотою медаллю за результатами участі 

в конкурсі з тематичних номінацій та дипломом за презентацію досягнень та 

інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти та науки за 

активне впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес. 

Президент Університету «Україна» Петро Таланчук отримав подяку за плідну 

організаторську діяльність і вагомий особистий внесок у розвиток національної 

освіти. 

Таким чином, реалізація іміджевої політики Університету «Україна» 

дозволить отримати значний ефект в якості збільшення кількості вступників та 

інвестиційних коштів для його розвитку. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

У 2021/2022 навчальному році освітня діяльність Університету «Україна» 

здійснювалася відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, 

розміщеної на його офіційному сайті 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/2022/Litsenziynyy.reyestr

/01.Vyshcha-osvita.2022/07/19/ZVO.Vidkr.mizhn.un.rozv.lyud.Ukrayina.01-

15.07.2022.pdf. 

Загальний річний ліцензований обсяг по університету становить                       

12 688 осіб, у т. ч. у базовій структурі (м. Київ) – 4 823 осіб:  

фаховий молодший бакалавр – 2 895 осіб, у т. ч. у базовій структурі                    

(м. Київ) 1 195 осіб; 

початковий рівень (короткий) цикл – 30 осіб; 

перший (бакалаврський) рівень – 5 771 особа, у т.ч . у базовій структурі –          

1 851 особа;  

освітні програми першого (бакалаврського) рівня, для яких запроваджено 

додаткове регулювання, – 1 500 осіб, у т. ч. у базовій структурі – 520 осіб; 

другий (магістерський) рівень – 1902 особи, у т. ч. у базовій структурі – 

832 особи; 

освітні програми другого (магістерського) рівня, для яких запроваджено 

додаткове регулювання – 480 осіб, у т. ч. у базовій структурі – 285 осіб; 

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень – 75 осіб;  

освітні програми (освітньо-науковий/освітньо-творчий) третього рівня, 

для яких запроваджено додаткове регулювання – 35 осіб.  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/2022/Litsenziynyy.reyestr/01.Vyshcha-osvita.2022/07/19/ZVO.Vidkr.mizhn.un.rozv.lyud.Ukrayina.01-15.07.2022.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/2022/Litsenziynyy.reyestr/01.Vyshcha-osvita.2022/07/19/ZVO.Vidkr.mizhn.un.rozv.lyud.Ukrayina.01-15.07.2022.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/2022/Litsenziynyy.reyestr/01.Vyshcha-osvita.2022/07/19/ZVO.Vidkr.mizhn.un.rozv.lyud.Ukrayina.01-15.07.2022.pdf
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Загальний обсяг кваліфікованих робітників за 18 професіями становить     

965 осіб, у т. ч. у базовій структурі – 120.  

Підвищення кваліфікації – загальний обсяг 110 осіб за двома 

спеціальностями, у т. ч. у базовій структурі – 80.  
 

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМ 

СТУПЕНЕМ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР», ОСВІТНІМИ СТУПЕНЯМИ 

«МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР», «БАКАЛАВР», «МАГІСТР», ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 
 

Рівень вищої освіти 
Ліцензований 

обсяг (на рік) 
Рішення про видачу ліцензії 

Базова структура 

початковий рівень (короткий цикл) 30 Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л 

перший (бакалаврський) рівень 1851 Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л 

другий (магістерський) рівень 832 Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л 

третій (освітньо-науковий/освітньо-

творчий) рівень 
75 Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л 

Білоцерківський інститут економіки та управління 

перший (бакалаврський) рівень 285 Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л 

другий (магістерський) рівень 60 Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л 

Вінницький соціально-економічний інститут 

перший (бакалаврський) рівень 350 Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л 

другий (магістерський) рівень 110 Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л 

Дніпровський фаховий коледж 

перший (бакалаврський) рівень 190 Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л 

Дубенська філія 

перший (бакалаврський) рівень 220 Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л 

Івано-Франківська філія 

перший (бакалаврський) рівень 40 Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 

перший (бакалаврський) рівень 110 Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л 

другий (магістерський) рівень 15 Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л 

Карпатський інститут підприємництва 

перший (бакалаврський) рівень 190 Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л 

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологі 

перший (бакалаврський) рівень 125 Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л 

другий (магістерський) рівень 45 Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л 

Миколаївський інститут розвитку людини 

перший (бакалаврський) рівень 990 Наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л 

другий (магістерський) рівень 385 Наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л 

Новокаховський гуманітарний інститут 

перший (бакалаврський) рівень 265 Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л 

другий (магістерський) рівень 125 Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л 

https://registry.edbo.gov.ua/university/117/
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Рівень вищої освіти 
Ліцензований 

обсяг (на рік) 
Рішення про видачу ліцензії 

Луцький інститут розвитку людини 

перший (бакалаврський) рівень 355 Наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л 

другий (магістерський) рівень 30 Наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л 

Полтавський інститут економіки і права 

перший (бакалаврський) рівень 165 Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л 

другий (магістерський) рівень 170 Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л 

Рівненський інститут 

перший (бакалаврський) рівень 225 Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л 

другий (магістерський) рівень 65 Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л 

 

 

Хмельницький інститут соціальних технологій 

перший (бакалаврський) рівень 260 Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л 

другий (магістерський) рівень 65 Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л 

Центральноукраїнський інститут розвитку людини 

перший (бакалаврський) рівень 150 Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л 

 

 
ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ, ЩО 

ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ПРИСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ, ДЛЯ ЯКИХ 

ЗАПРОВАДЖЕНО ДОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Освітня програма Назва спеціальності 

(спеціалізації) 

Ліцензований 

обсяг (на рік) 

Рішення про видачу 

ліцензії 
 

БАЗОВА СТРУКТУРА 

Перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь «бакалавр» 

Право (081) Право 400 Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л 

Фармація, промислова 

фармація 

(226) Фармація, 

промислова фармація 

60 Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 

60 Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л 

Другий (магістерський) рівень – освітній ступінь «магістр» 

Право (081) Право 225 Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 

60 Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л 

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень – освітній ступінь «доктор 

філософії» 

Право (081) Право 35 Наказ МОН від 

18.05.2021 № 59-л 

 

ТВСП 



11 

 

Освітня 

програма 

Назва спеціальності 

(спеціалізації) 

Ліцензований 

обсяг (на рік) 

Рішення про 

видачу ліцензії 

Білоцерківський інститут економіки та управління 

Перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь «бакалавр» 

Право (081) Право 50 
Наказ МОН від 

30.03.2021 № 37-л 

Вінницький соціально-економічний інститут 

Перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь «бакалавр»   

Право (081) Право 75 
Наказ МОН від 

30.03.2021 № 37-л 
  

Фізична терапія, 

ерготерапія 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 
60 

Наказ МОН від 

30.03.2021 № 37-л 
  

Другий (магістерський) рівень – освітній ступінь «магістр»   

Фізична терапія 

(Освітньо-

наукова) 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 
40 

Наказ МОН від 

30.03.2021 № 37-л 
  

Дубенська філія   

Перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь «бакалавр» 

Право (081) Право 50 
Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л 

Івано-Франківська філія 

Перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь «бакалавр» 

Право (081) Право 20 
Наказ МОН від 

26.04.2021 № 53-л 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 

Перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь «бакалавр»   

Фізична терапія, 

ерготерапія 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 
50 

Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л 
  

Луцький інститут розвитку людини 

Перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь «бакалавр» 

Право (081) Право 55 
Наказ МОН від 

30.03.2021 № 37-л 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 
50 

Наказ МОН від 

30.03.2021 № 37-л 

Другий (магістерський) рівень – освітній ступінь «магістр» 

Право (081) Право 20 
Наказ МОН від 

30.03.2021 № 37-л 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 
10 

Наказ МОН від 

30.03.2021 № 37-л 

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 

Перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь «бакалавр» 
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Освітня 

програма 

Назва спеціальності 

(спеціалізації) 

Ліцензований 

обсяг (на рік) 

Рішення про 

видачу ліцензії 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 
40 

Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л 
  

Другий (магістерський) рівень – освітній ступінь «магістр»   

Фізична терапія, 

ерготерапія 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 
20 

Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л 
  

Миколаївський інститут розвитку людини   

Перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь «бакалавр» 

Право (081) Право 60 
Наказ МОН від 

12.04.2021 № 42-л 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 
100 

Наказ МОН від 

12.04.2021 № 42-л 

Другий (магістерський) рівень – освітній ступінь «магістр» 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 
15 

Наказ МОН від 

12.04.2021 № 42-л 

Новокаховський гуманітарний інститут   

Перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь «бакалавр»   

Право (081) Право 120 
Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л 
  

Полтавський інститут економіки і права 

Перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь «бакалавр» 

Право (081) Право 50 
Наказ МОН від 

29.01.2021 № 11-л 

Другий (магістерський) рівень – освітній ступінь «магістр» 

Право (081) Право 50 
Наказ МОН від 

11.02.2021 № 17-л 

Хмельницький інститут соціальних технологій 

Перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь «бакалавр» 

Право (081) Право 50 
Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 
60 

Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л 

Другий (магістерський) рівень – освітній ступінь «магістр» 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 
40 

Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л 

Центральноукраїнський інститут розвитку людини   

Перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь «бакалавр»   

Право (081) Право 40 
Наказ МОН від 

11.02.2021 № 17-л 
  

Фізична терапія, 

ерготерапія 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 
50 

Наказ МОН від 

11.02.2021 № 17-л 
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ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Назва спеціальності (спеціалізації) 
Ліцензований 

обсяг на рік 
Рішення про видачу ліцензії 

Фаховий коледж «Освіта»  

(029) Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
100 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л  

(061) Журналістика 60 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л  

(071) Облік і оподаткування 90 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л  

(075) Маркетинг 60 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л  

(081) Право 240 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л  

(121) Інженерія програмного 

забезпечення 
60 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л  

(123) Комп’ютерна інженерія 60 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л  

(161) Хімічні технології та інженерія 50 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л  

(181) Харчові технології 300 
Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

Наказ МОН від 28.12.2021 № 282-л 
 

(231) Соціальна робота 50 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л  

(242) Туризм 50 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л  

(274) Автомобільний транспорт 75 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л  

Білоцерківський фаховий коледж  

(081) Право 50 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

Броварський фаховий коледж 

(022) Дизайн 15 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

Васильківський фаховий коледж 

(073) Менеджмент 25 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

(151) Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
15 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

Вінницький фаховий коледж 

(081) Право 60 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

Дубенський фаховий коледж 

(081) Право 50 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

Карпатський фаховий коледж 

(081) Право 50 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

Луцький інститут розвитку людини 

(081) Право 100 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

Мелітопольський фаховий коледж 

(101) Екологія 25 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

(122) Комп'ютерні науки 25 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

(231) Соціальна робота 25 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

Миколаївський фаховий коледж 

https://registry.edbo.gov.ua/university/2355/
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Назва спеціальності (спеціалізації) 
Ліцензований 

обсяг на рік 
Рішення про видачу ліцензії 

(061) Журналістика 50 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

(071) Облік і оподаткування 50 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

(072) Фінанси, банківська справа та 

страхування 
150 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

(073) Менеджмент 60 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

(075) Маркетинг 50 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

(081) Право 150 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

(123) Комп’ютерна інженерія 60 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

(241) Готельно-ресторанна справа 55 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

Рівненський фаховий коледж 

(072) Фінанси, банківська справа та 

страхування 
75 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

(081) Право 50 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

Сторожинецький фаховий коледж 

(029) Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
30 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

(231) Соціальна робота 35 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

Тернопільський фаховий коледж 

022) Дизайн 25 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

(029) Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
40 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

(061) Журналістика 40 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

Хмельницький фаховий коледж 

(017) Фізична культура і спорт 40 Наказ МОН від 04.07.2022 № 124-л 

(081) Право 40 Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л 

Центральноукраїнський фаховий коледж 

(061) Журналістика 40 Наказ МОН від 09.01.2020 № 5-л 

(072) Фінанси, банківська справа та 

страхування 
80 Наказ МОН від 09.01.2020 № 5-л 

 

Ліцензований обсяг у сфері післядипломної освіти 
 

Навчально-виховний підрозділ Спеціальність Ліцензований обсяг, осіб 

Університет «Україна» (базова 

структура) 

(281) Публічне управління 

та адміністрування 

80 

Полтавський інститут економіки 

і права 

(016) Спеціальна освіта 30 

Разом:  110 
 

Ліцензований обсяг кваліфікованих робітників 
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Код за 

Класифікат

ором 

професій 

Назва професії (класу 

класифікаційного 

угруповання) 

Види професійної підготовки 
Ліцензований 

обсяг 

Університет «Україна» (базова структура) 

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 

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 

4115 Секретар керівника 

(організації, підприємства, 

установи) 

Первинна професійна 

підготовка 

10 

4115 Секретар керівника 

(організації, підприємства, 

установи) 

Професійно-технічне 

навчання 

20 

4211 Касир торговельного залу Професійно-технічне 

навчання 

20 

4211 Касир торговельного залу Підвищення кваліфікації 10 

4222 Адміністратор Первинна професійна 

підготовка 

10 



16 

 

4222 Адміністратор Професійно-технічне 

навчання 

20 

4121 Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Професійно-технічне 

навчання 

30 

Полтавський фаховий коледж 

4115 Секретар керівника 

(організації, підприємства, 

установи) 

Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання 

40 

5133 Соціальний робітник Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання 

40 

5142 Покоївка Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

40 

5133 Перекладач жестової мови Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

40 

4 112 Оператор комп’ютерного 

набору 

Первинна професійна 

підготовка 

40 

 

Акредитація освітньо-професійних програм 
 

За звітний період акредитовано терміном на п’ять років освітньо-

професійну програму «Фізична культура і спорт» освітнього ступеня «магістр» 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт» для Хмельницького інституту соціальних технологій. Акредитація 

освітньої програми проходила дистанційно з використанням платформи ZOOM. 
 

Рекомендації щодо подальшого удосконалення освітньої програми: 

1. При черговому перегляді освітньої програми забезпечити залучення 

представників від здобувачів освіти, випускників, роботодавців та інших 

стейкхолдерів до формування цілей та програмних результатів навчання. 

2. Усунути невідповідність між програмними компетентностями та 

освітніми компонентами. 

3. Відобразити у розділі 5 навчального плану розподіл практик між 

семестрами. 

4. Передбачити відповідну кількість кредитів ЄКТС на проведення 

атестації здобувачів освіти (захист кваліфікаційної магістерської роботи). 

5. Продовжити практику визнання результатів навчання, отриманих в 

інших ЗВО та під час неформальної освіти. 

6. Забезпечити регулярне оновлення робочих програм навчальних 

дисциплін та силабусів на основі наукових досягнень і сучасних практик.  

7. Сприяти участі здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у 

програмах міжнародної академічної мобільності. 



17 

 

8. Забезпечити інформування здобувачів щодо політик, стандартів і 

процедур дотримання академічної доброчесності. Передбачити проведення 

заходів із популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої 

освіти. 

9. Забезпечити залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, 

експертів галузі, представників роботодавців. 

10. Продовжити роботу над створенням достатніх умов для реалізації права 

на освіту особами з особливими освітніми потребами, що навчаються за 

освітньою програмою. 

11. Продовжити практику залучення здобувачів освіти та роботодавців до 

процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур 

забезпечення якості вищої освіти. 

12. При перегляді освітньої програми забезпечити своєчасне 

оприлюднення на офіційному вебсайті відповідного проєкту з метою отримання 

зауважень та пропозиції зацікавлених сторін. 
 

За поданням звітів самоаналізу до НАЗЯВО отримано умовно-відкладену 

акредитацію терміном на один календарний рік на 3 освітньо-професійні 

програми освітнього ступеня «бакалавр»: 

 освітньо-професійна програма «Маркетинг» галузі знань                                       

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» для 

Інституту економіки та менеджменту;  

 освітньо-професійна програма «Менеджмент» галузі знань                                   

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» для 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту; 

 освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія» галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

для Житомирського економіко-гуманітарного інституту, 

 та отримано умовно-відкладену акредитацію терміном на один 

календарний рік на одну освітньо-професійну програму освітнього ступеня 

«молодший бакалавр»: 

 освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для Інституту економіки та 

менеджменту. 

Акредитацію освітньо-професійної програми «Туризм» освітнього ступеня 

«бакалавр» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» перенесено на 12 вересня 

2022 року. 
 

На сьогоднішній день не мають акредитації: 
БАЗОВА СТРУКТУРА (м. КИЇВ)   БАКАЛАВР 

 

Назва спеціальності 

(спеціалізації), тип 

програми магістра 

Назва освітньої програми Інформація про 

акредитацію 
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(017) Фізична культура і 

спорт 
Фізична культура і спорт 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(023) Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(052) Політологія Політологія 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(076) Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(122) Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(125) Кібербезпека Кібербезпека 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(132) Матеріалознавство Матеріалознавство 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(162) Біотехнології та 

біоінженерія 

Біотехнології та 

біоінженерія 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(183) Технології захисту 

навколишнього середовища 

Технології захисту 

навколишнього середовища 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(206) Садово-паркове 

господарство 

Садово - паркове 

господарство 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(229) Громадське здоров`я Громадське здоров'я 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(241) Готельно-ресторанна 

справа 
Готельно-ресторанна справа 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(242) Туризм Туризм 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 
 

ТВСП                 БАКАЛАВР 
 

Білоцерківський інститут економіки та управління 

(053) Психологія Психологія 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(081) Право Право 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(231) Соціальна робота Соціальна робота 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

Вінницький соціально-економічний інститут 

(014) Середня освіта Здоров'я людини 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(029) Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(061) Журналістика Журналістика 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(073) Менеджмент Менеджмент 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(081) Право Право 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 
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(281) Публічне управління 

та адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

Дніпровський фаховий коледж 

(022) Дизайн Мистецтво 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(053) Психологія Психологія 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(073) Менеджмент 
Менеджмент і 

адміністрування 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

Дубенська філія 

(071) Облік і оподаткування Облік і оподаткування 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 

(054) Соціологія Соціологія 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(242) Туризм Туризм 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

 

Івано-Франківська філія 

(081) Право Право 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

 

Карпатський інститут підприємництва 

(016) Спеціальна освіта Спеціальна освіта 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(053) Психологія Психологія 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(241) Готельно-ресторанна 

справа 
Готельно-ресторанна справа 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

Луцький інститут розвитку людини 

(017) Фізична культура і 

спорт 
Фізична культура і спорт 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(053) Психологія Психологія 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(075) Маркетинг Спеціаліст з маркетингу 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(241) Готельно-ресторанна 

справа 
Готельно-ресторанна справа 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 

(122) Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

Миколаївський інститут розвитку людини 

(017) Фізична культура і 

спорт 
Фізична культура і спорт 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(051) Економіка Економіка 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(054) Соціологія Соціологія 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 
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(076) Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(101) Екологія Екологія 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(121) Інженерія програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(123) Комп’ютерна 

інженерія 
Комп’ютерна інженерія 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(231) Соціальна робота Соціальна робота 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(242) Туризм Туризм 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(281) Публічне управління 

та адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

 

 

Новокаховський гуманітарний інститут 

(121) Інженерія програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(192) Будівництво та 

цивільна інженерія 

Будівництво та цивільна 

інженерія 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(242) Туризм Туризм 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

Полтавський інститут економіки і права 

(035) Філологія 

Германська філологія і 

переклад (англійська мова та 

німецька мова) 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(035) Філологія Філологія (переклад) 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(081) Право Право 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(231) Соціальна робота Соціальна робота 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

Рівненський інститут 

(016) Спеціальна освіта Спеціальна освіта 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(073) Менеджмент 
Менеджмент та бізнес 

адміністрування 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(076) Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(281) Публічне управління 

та адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

Хмельницький інститут соціальних технологій 

(014) Середня освіта Здоров`я людини 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 
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(029) Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

Центральноукраїнський інститут розвитку людини 

(081) Право Право 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 
 

 

БАЗОВА СТРУКТУРА (м. Київ)                     МАГІСТР 
 

(171) Електроніка 

Освітньо-професійна 
Електроніка 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(125) Кібербезпека 

Освітньо-професійна 
Кібербезпека 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(101) Екологія 

Освітньо-професійна 

Конструктивна екологія та 

пермакультура 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(075) Маркетинг 

Освітньо-професійна 
Маркетинг 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

052) Політологія 

Освітньо-професійна 
Політологія 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 
 

ТВСП                              МАГІСТР 
 

Вінницький соціально-економічний інститут 

(029) Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Освітньо-професійна 

Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Освітньо-професійна 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

Полтавський інститут економіки і права 

(035) Філологія 

Освітньо-професійна 

Германська філологія і 

переклад (аглійська мова та 

німецька мова) 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

Рівненський інститут 

(071) Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна 
Облік і оподаткування 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Освітньо-професійна 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(231) Соціальна робота 

Освітньо-професійна 
Соціальна робота 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(281) Публічне управління 

та адміністрування 

Освітньо-професійна 

Публічне управління та 

адміністрування 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

Хмельницький інститут соціальних технологій 

(227) Фізична терапія, 

ерготерапія 
Фізична терапія, ерготерапія 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 
 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 
 

(017) Фізична культура і 

спорт 
Фізична культура і спорт 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 
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(034) Культурологія 034 Культурологія 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(051) Економіка Економіка 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(053) Психологія Психологія 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(081) Право Право 
Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(123) Комп’ютерна 

інженерія 
Комп'ютерна інженерія 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

(281) Публічне управління 

та адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми відсутній 

 

На 2022/2023 н. р. сформовано Графік подання акредитаційних справ 

навчально-виховними підрозділами до відділу ліцензування, акредитації та 

оформлення документів про освіту: 
 

№ Назва НВП 
ID ОП в 

ЄДЕБО 

Назва освітньої 

програми 

Код та назва 

спеціальності 

Освітній 

рівень  

Запланова

но випуск Реєстраці

йний 

номер в 

базі 

НАЗЯВО 

Дата 

подачі 

справи 

до 

НАЗЯВО  

Л
ю

т
и

й
 

Ч
ер

в
ен

ь
 

1 

Інститут 

економіки та 

менеджменту 

16943 Маркетинг 075 Маркетинг Бакалавр   + 3466 
03.05.2

023 

2 16943 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Молодший 

бакалавр 
 + 3468 

02.05.2

023 

3 

Інститут 

біомедичних 

технологій 

51358 Конструктивна 

екологія та 

пермакультура 

101 Екологія Магістр 

+  3543 
05.12.2

023 

4 

Інститут 

філології та 

масових 

комунікацій 

17117 Туризм 242 Туризм Бакалавр  + 3541 
12.09.2

022 

5 

Івано-

Франківська 

філія 

34875 Право 081 Право Бакалавр  + 3542 
04.05.2

023 

6 

Центрально-

український 

інститут 

розвитку 

людини 

31621 Право 081 Право Бакалавр  + 3475 
02.05.2

023 

7 Житомирський 

економіко-

гуманітарний 

інститут 

15113 Менеджмент 073 Менеджмент Бакалавр  + 3472 
02.05.2

023 

8 32650 

Фізична терапія, 

ерготерапія 
227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

Бакалавр  + 3473 
02.05.2

023 

9 

Хмельницький 

інститут 

соціальних 

технологій 

35432 

Фізична терапія, 

ерготерапія 
227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

Магістр +  3691 
08.12.2

022 
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Ліцензування 

Відповідно до графіка ліцензування, затвердженого наказом від 18 жовтня 

2021 р. №201, було на 300 осіб збільшено ліцензований обсяг спеціальності 

«Харчові технології» для Фахового коледжу «Освіта» та ліцензовано 

спеціальність «Фізична культура і спорт» в обсязі 40 осіб для Хмельницького 

фахового коледжу, а також подані справи до Міністерства освіти і науки України 

для започаткування спеціальності «Дизайн» Фахового коледжу «Освіта», 

«Соціальна робота» для Хмельницького фахового коледжу та «Соціальна 

робота» для Полтавського фахового коледжу. У зв’язку з невідповідністю 

кадрового забезпечення та матеріально-технічної бази не подано заплановані до 

ліцензування справи Луцьким фаховим коледжем (спеціальність «Фізична 

культура і спорт»), Фаховим коледжем «Освіта» (спеціальності «Кібербезпека», 

«Психологія», «Фізична культура і спорт»). 

 

Організація роботи приймальної комісії.  
 

Робота Приймальної комісії Університету була організована відповідно до 

Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2021 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 р. № 1274 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року 

№№ 1225/35508, та Правил прийому до Університету. 

У 2021 році вперше за історію Університету «Україна» було отримано 

державний бюджет (14 місць). Серед п’яти закладів вищої освіти: Міжнародний 

гуманітарний університет (м. Одеса) – 21 місце, заклад вищої освіти «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ) – 14 місць, 

приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана  Дем’янчука»  (м.  Рівне) – 5 місць, 

Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжнародна академія управління 

персоналом» (м. Павлоград Дніпропетровської обл.) – 2 місця, приватний вищий 

навчальний заклад «Український гуманітарний інститут» (м. Буча Київської 

обл.) – 1 місце. Університетом «Україна» отримано третину бюджетних місць. 

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, наявність привабливих спеціальностей та освітніх 

програм для абітурієнтів, їхніх батьків і роботодавців.  

Вперше в базовій структурі було здійснено набір на освітні програми 

«Біотехнології та біоінженерія», «Готельно-ресторанна справа», «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», відроджено спеціальність 

«Політологія» освітнього ступеня «бакалавр», започатковано інноваційну 

освітню програму «Конструктивна екологія та пермакультура» освітнього 

ступеня «магістр». 

Для формування якісного контингенту упродовж 2021/2022 року належна 

увага приділена створенню позитивного іміджу університету та забезпеченню 

профорієнтаційної діяльності рекламно-інформаційними матеріалами. 
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Маркетингова діяльність здійснювалася згідно із загальноуніверситетською 

«Комплексною програмою «Абітурієнт-2022», що передбачала планування, 

реалізацію, постійний моніторинг і коригування заходів. 

Річна чисельність укладених контрактів за результатами весняного, 

літнього та осіннього наборів 2021 року по університету в цілому становить           

6681 (в 2020 році – 5 777), у тому числі по базовій структурі – 2 251 (у 2020 році 

– 2104), по ТВСП – 4 430 (у 2020 році – 3673). Після зменшення набору в           

2020 році спостерігається його збільшення на 904 здобувачі (на 147 у базовій 

структурі та на 757 у ТВСП). Із 6 681 контракту 2021 року по базовій структурі 

– 2 251 контракт (33,7%), по ТВСП – 4 430 (66,3%). 

Із 29 НВП університету в 22 (що становить 76%) набір 2021 року 

перевищив набір 2020 року, а в 7 (24%) спостерігалось його зменшення. В різних 

підрозділах чисельність укладених контрактів коливалась у широкому діапазоні 

від 43 (Сторожинецький фаховий коледж) до 652 (Дубенський ННК). Більше          

200 контрактів укладено в 15 із 29 підрозділів: Дубенський ННК (652), 

Інженерно-технологічний інститут (636), Миколаївський ННК (465), 

Полтавський ННК (446), Інститут соціальних технологій (305), Хмельницький 

ННК (281), Новокаховський гуманітарний інститут (277), Вінницький ННК 

(275), Рівненський ННК (274), Інститут права та суспільних відносин (264), 

Луцький ННК (252), Інститут філології та масових комунікацій (243), Інститут 

економіки та менеджменту (237), Інститут комп’ютерних технологій (223), 

Івано-Франківська філія (215). За цим переліком підрозділів слід відмітити 

щорічну позитивну динаміку набору в Дубенському та Рівненському ННК, 

Інституті права та суспільних відносин, Інституті філології та масових 

комунікацій, Інституті економіки та менеджменту та значне збільшення 

контрактів у Новокаховському гуманітарному інституті. 

Менше 140 контрактів укладено в таких підрозділах: Мелітопольський 

ННК (132), Центральноукраїнський ННК (129), Західноукраїнська філія (115), 

Чернігівська філія (102), Васильківський фаховий коледж (86), Броварський 

фаховий коледж (60), Сторожинецький фаховий коледж (43). За цим переліком 

підрозділів слід відмітити щорічну позитивну динаміку набору в Фаховому 

коледжі «Освіта» та значне збільшення контрактів у Західноукраїнській та 

Чернігівській філіях, Сторожинецькому фаховому коледжі. Негативна щорічна 

динаміка спостерігається в Мелітопольскому ННК, Житомирському економіко-

гуманітарному інституті, Дніпровському фаховому коледжі. 

Порівняно з минулим роком зменшили чисельність вступників сім 

підрозділів: Інженерно-технологічний інститут (636 проти 719), Миколаївський 

ННК (465 проти 470), Луцький ННК (252 проти 271), Білоцерківський ННК (162 

проти 203), Мелітопольській ННК (132 проти 140), Житомирський економіко-

гуманітарний інститут (126 проти 151). 

Частки НВП у наборі здобувачів освіти в 2021 р. коливались від                    

9,8% (Дубенський ННК) до 0,6% (Сторожинецький фаховий коледж). 9 НВП із 

29 (31% від загальної чисельності НВП) визначили 54% від усього 

загальноуніверситетського річного набору: Дубенський ННК (9,8%), Інженерно-
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технологічний інститут (9,5%), Миколаївський ННК (7,0%), Полтавський ННК 

(6,7%), Інститут соціальних технологій (4,6%), Хмельницький ННК (4,2%), 

Новокаховський гуманітарний інститут (4,1%), Рівненський ННК (4,1%), 

Вінницький ННК (4,1%). 

Частки НВП у наборі здобувачів освіти по базовій структурі в 2021 р. у 

відсотках від загального набору виглядали так: Інженерно-технологічний 

інститут – 28%, Інститут соціальних технологій – 14%, Інститут філології та 

масових комунікацій – 11%, Інститут економіки та менеджменту – 11%, Інститут 

комп’ютерних технологій – 10%, Інститут біомедичних технологій – 8%, 

Фаховий коледж «Освіта» (І курс на базі БЗСО) – 8%. 

На відміну від НВП базової структури частки НВП у наборі здобувачів 

освіти за ТВСП коливаються в широкому діапазоні від 14,7% (Дубенський ННК) 

до 1,2 (Сторожинецький фаховий коледж). На сім НВП припадає 60% набору 

ТВСП, а саме: Дубенський ННК – 14,7%, Миколаївський ННК – 10,5%, 

Полтавський ННК – 10,0%, Хмельницький ННК – 6,3%, Новокаховський 

гуманітарний інститут – 6,2%, Рівненський ННК – 6,2%, Вінницький ННК – 

6,2%. 

Динаміка весняних наборів, починаючи з 2018 р. виглядає так:                                 

2018 р. – 550, 2019 р. – 606, 2020 р. – 568, 2021 р. – 859. Проаналізувавши 

статистичні дані, можна відмітити загальну позитивну динаміку весняних 

наборів, виключаючи зниження показників 2020 року. Частка НВП базової 

структури становила 40%, а ТВСП – 60. У 2021 році завдяки значному 

збільшенню набору в Дубенському ННК (що становить 38% у загальному наборі 

ТВСП) частка ТВСП зросла до 60%. Загальна чисельність укладених контрактів 

весняного набору становить 859, що відповідає 129% від планового показника 

набору, що на 291 контракт перевищує минулорічний показник. Загалом 

чисельність навчально-виховних підрозділів, які виконали планові показники 

весняного набору 2021 року, становить 18 із 38 (до запровадження звітності за 

ННК) підрозділів університету (47 % від загальної чисельності підрозділів). Не 

виконали планові показники 20 підрозділів (53%). Виконання планових 

показників весняного набору 2021 року в базовій структурі – 110%, у ТВСП – 

142%. Структура весняного набору за ОПС та ОС: частка вступників за ОС 

«бакалавр» – 42,9%, за ОПС «фаховий молодший бакалавр» – 42,5%, за ОС 

«магістр» – 11,8%, за ОПР «кваліфікований робітник» – 2,8%. Очевидно, що 

основними джерелами весняного набору 2021 року є ОС «бакалавр» і ОПС 

«фаховий молодший бакалавр». Саме на цих рівнях треба зосереджувати увагу 

під час майбутніх весняних наборів. 

Під час літнього набору 2021 року було укладено 4 697 контрактів на 

навчання в університеті, що на 696 контрактів більше, ніж у 2020 році (в тому 

числі по базовій структурі 1 719 (на 193 контракти більше, ніж у 2020 році), по 

ТВСП – 2978 (на 503 більше, ніж у 2020 році). Структура літнього набору за ОПС 

та ОС змінилась порівняно з весняним набором. Частка вступників за ОС 

«бакалавр» – 44,2%, за ОПС «фаховий молодший бакалавр» – 34,2%, за ОС 

«магістр» – 19,8%, за ОПР «кваліфікований робітник» – 1,8%. Очевидно, що 
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літній набір визначається трьома основними джерелами: ОС «бакалавр», ОПС 

«фаховий молодший бакалавр» та ОС «магістр». 

Під час додаткового листопадового набору 2021 року укладено                               

1 127 контрактів на навчання в університеті, що на 281 контракт більше, ніж у 

2020 році (в тому числі по базовій структурі 307 (на 84 контракти більше), по 

ТВСП – 820 (на 197 більше). Як і літній, так і осінній набір визначаються трьома 

основними джерелами: ОС «бакалавр», ОПС «фаховий молодший бакалавр» та 

ОС «магістр» при збільшенні частки ОС «магістр». 

Для досягнення показника чисельності вступників у розмірі 50% від 

загального зведеного ліцензованого обсягу університету рішенням виробничої 

наради від 13.10.2021 р. було затверджено підвищений плановий показник 

листопадового набору 1 680 студентів і розписано показники за кожним НВП. 

Укладено 1 127 контрактів, що становить 67,2% від цього планового показника. 

Впоралися із поставленим завдання три НВП: Дубенський ННК (250 контрактів 

або 219% планового показника), Інженерно-технологічний інститут                            

(90 контрактів або 115%) і Карпатський ННК (46 контрактів або 127%). 

Практично виконали планові завдання (85% і вище) такі підрозділи: 

Миколаївський ННК, Полтавський ННК, Інститут соціальних технологій, Івано-

Франківська філія. Менше 30% планового показника листопадового набору в 

таких підрозділах: Вінницький ННК, Інститут комп’ютерних технологій, 

Білоцерківський ННК, Сторожинецький фаховий коледж, 

Центральноукраїнський ННК, Броварський фаховий коледж, Чернігівська філія, 

Західноукраїнська філія, Тернопільський фаховий коледж. 

Аналіз результативності етапів формування контингенту здобувачів освіти 

в період з 2018 по 2021 роки показав, що частка літнього набору за цей період 

зменшилась з 78 до 70%, частки весняного та осіннього наборів збільшились із  

9 до 13 та з 13 до 17% відповідно. Разом частка весняного та осіннього наборів у 

2021 році становила 30% проти 22% у 2018 р. Ці дані підкреслюють важливість 

усіх сезонних наборів для університету та необхідність приділення уваги 

кожному з них. 

Динаміка контингенту здобувачів освіти станом на 01.12., починаючи з 

2017 р., виглядає так: 2017 р. – 13 929, 2018 р. – 12 929, 2019 р. – 13 211, 2020 р. 

– 11 870, 2021 р. – 12 196. Порівняно з минулим роком спостерігається 

збільшення контингенту на 326 здобувачів. Ця тенденція потребує збереження 

та нарощування.  

Структура контингенту здобувачів освіти за формами навчання станом на 

01.12.21: по університету денна форма – 44,3%, заочна – 55,7; по базовій 

структурі – денна форма – 45,7%, заочна – 54,3, по ТВСП денна форма – 39%, 

заочна – 61%. Аналіз за формами навчання виявляє, що в більшості ТВСП значно 

переважає заочна форма навчання (60-80% контингенту студентів). Наприклад, 

у Дубенському ННК при контингенті 818 здобувачів освіти відсоток заочної 

форми становить 90,5% (740 здобувачів цієї форми навчання). 

Структура контингенту здобувачів освіти за ОПС та ОС станом на 

01.12.21: по університету – бакалавр 53,2%, ФМБ (МС) – 26,8%, магістр – 18,4%, 
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кваліфікований робітник – 1,1%, доктор філософії – 0,5%, молодший бакалавр – 

0,1%. По базовій структурі спостерігається збільшення частки фахових 

молодших бакалаврів (молодших спеціалістів) до 30,6%, магістрів – до 19,8%, 

докторів філософії – до 1,8%, а по ТВСП – відповідно зменшення цих часток. 

Випливає завдання або перспективи збільшення наборів за ОПС «фаховий 

молодший бакалавр» та ОС «молодший бакалавр», «кваліфікований робітник». 

Щодо часток денної та заочної форми в контингенті здобувачів освіти за 

ОПС та ОС, то картина передбачувана. При переході на вищі ОС збільшується 

частка заочної форми навчання порівняно з денною: денна форма фаховий 

молодший бакалавр – 56,2%, бакалавр – 41%, магістр – 30,3%. Проглядаються 

перспективи організації та запровадження дуальної форми навчання. 

Окремо зупинимося на стані набору здобувачів освіти з інвалідністю. 

Динаміка контингенту здобувачів освіти з інвалідністю за навчальними роками 

виглядає так: 2016-2017 н. р. – 706 здобувачів освіти з інвалідністю (257 у базовій 

структурі, 449 у ТВСП); 2017 – 2018 н. р. – 728 (280 у базовій структурі, 448 у 

ТВСП); 2018−2019 н. р. – 840 (322 у базовій структурі, 518 у ТВСП); 2019-2020 

н. р. – 866 (345 у базовій структурі, 521 у ТВСП). Таким чином, протягом 

чотирьох років спостерігалася позитивна динаміка збільшення контингенту 

здобувачів освіти з інвалідністю. У 2020-2021 навчальному році відбулося 

зменшення цього контингенту на 191 (на 33 в базовій структурі та на 158 у 

ТВСП) до 675 (312 у базовій структурі та 363 – у ТВСП). Також спостерігається 

зменшення чисельності вступників з інвалідністю протягом останніх трьох 

років: 2019 р. – 267, 2020 р. – 241, 2021 р. – 222. Тобто при неухильному зростанні 

в країні чисельності дітей, які потребують корекційного навчання, намітилась 

тенденція зменшення чисельності вступників та університетського контингенту 

здобувачів освіти з інвалідністю. 

Упродовж 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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Водночас, слід відмітити плідну профорієнтаційну роботу щодо 

залучення здобувачів освіти з інвалідністю до навчання в Університеті «Україна» 

в таких НВП: Вінницький ННК, Хмельницький ННК, Полтавський ННК, 

Білоцерківський інститут економіки та управління, Рівненський ННК, Івано-

Франківська філія, Луцький інститут розвитку людини, Миколаївський ННК, 

Мелітопольський ННК, Новокаховський гуманітарний інститут, базова 

структура. На ці підрозділи припадає 640 здобувачів освіти з інвалідністю з          

675 загальноуніверситетської чисельності (або майже 95%). У перерахованих 

вище семи ТВСП у 2020/2021 навчальному році навчалось 328 здобувачів освіти 

з інвалідністю із загальної чисельності 363 у ТВСП (або 90%). 

Аналіз чисельності контингенту здобувачів освіти з інвалідністю в 

2021/2022 навчальному році у НВП також дозволяє вказати на низький рівень 

організації профорієнтаційної роботи в цьому напрямку таких НВП, як: 

Дніпровський фаховий коледж, Тернопільський фаховий коледж, Броварський 

фаховий коледж, Дубенський ННК, Житомирський економіко-гуманітарний 

інститут, Центральноукраїнський ННК. Взагалі відсутні здобувачі освіти з 

інвалідністю в таких підрозділах: Васильківський фаховий коледж, 

Західноукраїнська філія, Сторожинецький фаховий коледж, Чернігівська філія. 

Звідси випливає питання організації дієвої цілеспрямованої 

профорієнтаційної роботи в цьому напрямку, а також безпосередньо зі 

спеціалізованими закладами освіти для більшості НВП університету, залучення 

до цієї роботи відповідних структурних підрозділів і відповідальних осіб. 

Структура джерел формування загального набору здобувачів освіти в 

університеті в 2021 році дещо змінилася порівняно з 2020 роком. Значно виросла 

частка джерела «соціальні мережі, сайти, інтернет»: з 15,1 до 22,3. Але все ж таки 

на першому місці джерело «профробота співробітників НВП» – 37,5%, на 
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другому – «соціальні мережі, сайти, інтернет» (22,3%). Далі «випускники НВП – 

вступники на вищі ОПС та ОС» – 15,9%, «стороні інформатори» – 8,3%, 

поновлення здобувачів освіти – 6,4%, ЗМІ (телебачення, радіо, друковані 

видання) – 4,6%, «профробота студентського самоврядування» – 3,5%, «інші 

джерела (бігборди, родинні стосунки, друзі, волонтери, центри зайнятості 

тощо)» – 1,5%. 

Звичайно, в усіх НВП різна структура цих джерел. Але якщо вони задіяні 

всі, як наприклад у Миколаївському, Полтавському, Вінницькому ННК, то звідси 

і результативна профорієнтаційна робота цих підрозділів. У багатьох підрозділах 

зовсім або не повною мірою задіяні такі джерела, як профробота студентського 

самоврядування, сторонні інформатори, поновлення здобувачів освіти. 

Цікаво розглянути питання структури контингенту здобувачів освіти за 

спеціальностями з позицій «університету класичного типу». На відміну від 

профільних університетів, в яких здійснюється підготовка фахівців за кількома 

спорідненими напрямами, в класичних це – багато галузей знань (до речі в 

Університеті «Україна» їх 22 із 29 існуючих. За спеціальністю «Право» 

навчається 25% здобувачів освіти від загальної їх чисельності. А разом із 

економічними спеціальностями це вже близько 50%. Також правові, економічні 

та гуманітарні спеціальності разом становлять 76,2%, а інженерно-технічні – 

23,8. Звідси необхідність розуміння попиту спеціалістів різних галузей на ринку 

праці, більш глибоке впровадження інженерно-технічних спеціальностей, ОКР 

«кваліфікований робітник» і ОПС «фаховий молодший бакалавр». 

 
 

При обговоренні питання організації профорієнтаційної роботи та 

здійснення наборів здобувачів освіти в 2021 році надійшло близько 100 

пропозицій від НВП щодо подальшого забезпечення формування контингенту 

здобувачів освіти. Їх розгляд та узагальнення дозволяє виокремити та об’єднати 

основні: 

1) посилити профорієнтаційну діяльність у соціальних мережах і засобах 

масової інформації; 
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2) активніше залучати студентів до профорієнтаційної роботи (в т.ч. під час 

практик); 

3) проводити роботу в міських та районних департаментах і відділах 

освіти; 

4) під час вступної кампанії залучати до звітування не тільки керівників 

НВП. а й завідувачів кафедр (не до звітів, а до роботи!); 

5) активніше використовувати маркетингові ходи та пропозиції, якщо це 

економічно обґрунтовано та доцільно; 

6) раціонально використовувати вільні ліцензійні місця; 

7) періодично проводити семінари із обміну досвідом профорієнтаційної 

діяльності; 

8) посилити роботу серед пільгових категорій (військовослужбовці, 

вступники з інвалідністю тощо); 

9) налагодити тісну співпрацю з інститутами післядипломної освіти; 

10) включати контакти ТВСП до загальноуніверситетських презентацій; 

11) активізувати та посилити профорієнтаційну роботу щодо формування 

перехідного контингенту 

12) провести аналіз вартостей навчання за ОПС та ОС, формами навчання 

і підрозділами, розробити рекомендації щодо цінової політики. 

Управлінням профорієнтації та організації набору, Приймальною комісією 

та НВП університету проведено певну роботу щодо здійснення весняного набору 

здобувачів освіти в 2022 році. Оновлено закріплення закладів загальної середньої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва та Київської області 

за навчально-виховними підрозділами базової структури університету, 

затверджено планові показники весняного 2022 року набору здобувачів освіти. 

Ведеться робота з об’єднаними територіальними громадами у сферах освітньої, 

профорієнтаційної та інформаційної діяльності. 

Оголошена війна Росії проти України, військові події та їх наслідки значно 

вплинули, а в деяких НВП унеможливили проведення вступної кампанії. Накази 

на зарахування підготовлено в 17 підрозділах із 29, а саме в базовій структурі (7 

інститутів), Вінницькому, Карпатському, Центральноукраїнському, Луцькому, 

Миколаївському, Полтавському, Рівненському, Хмельницькому ННК, 

Новокаховському гуманітарному інституті, Тернопільському фаховому коледжі. 

Загальна чисельність укладених контрактів весняного набору 2022 року 

становить 334, що складає 30% від планового показника набору в 1 125 

здобувачів освіти. Це на 545 контрактів менше минулорічного показника або 

становить 38% від нього. Не зважаючи на обставини, які склалися, вдалося 

виконати планові показники трьом підрозділам: Карпатський ННК – 44 

контракти (147%), Тернопільський фаховий коледж – 23 контракти (115%), 

Інженерно-технологічний інститут – 101 контракт (126%). 

Контингент здобувачів освіти станом на 01.12.21 року становив 12 196 

(базова структура – 4053, ТВСП – 8143). Випуск здобувачів освіти весною 2022 

року становив 959, у тому числі по базовій структурі 534, по ТВСП – 425. Таким 

чином, без урахування можливих відрахувань здобувачів освіти контингент 
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студентів до здійснення весняного 2022 року набору зменшився на 959 по 

університету (на 534 по базовій структурі, на 425 – по ТВСП) і становив 11 237 

по університету (3 519 – по базовій структурі, 7 718 – по ТВСП). Для його 

збереження та нарощування НВП базової структури та ТВСП необхідно 

докласти значних зусиль під час проведення літньої вступної кампанії2022 року. 

Завданням літньої вступної кампанії 2022 року буде набір не менше як 7 500 

здобувачів освіти для збереження чисельності контингенту хоча б на рівні 

2020/2021 навчального року. Особливу увагу слід звернути на проведенні 

результативних наборів у підрозділах, які не виконали планові показники 

весняного 2022 року набору або не здійснювали його. 
 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 
 

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. 

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. 

Департаментом освітньої діяльності постійно переглядаються та 

складаються нові положення університету. Для забезпечення обговорення і 

внесення пропозицій від стейкхолдерів до положень вони розміщуються на 

офіційному сайті за посиланням 

https://uu.edu.ua/proecti_dlya_gromadskogo_obgovorennya. Із урахуванням 

результатів громадського обговорення Положення затверджуються на Вченій 

раді університету. 

Затверджено нові Положення Університету «Україна», а саме: 

 Положення про безпеку життєдіяльності для учасників освітнього 

процесу під час літніх та зимових канікул; 

 Положення про Порядок дій у разі позапланового припинення 

провадження освітньої діяльності загалом або за певними місцями її 

провадження; 

 Положення про групу моніторингу якості освіти; 

https://uu.edu.ua/proecti_dlya_gromadskogo_obgovorennya
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 Положення про робочу групу із самооцінювання освітніх програм; 

 Порядок проведення внутрішнього моніторингу якості освіти; 

 Положення про оцінювання залишкових знань здобувачів вищої і 

фахової передвищої освіти з навчальних дисциплін у формі контрольних, 

комплексних контрольних робіт; 

 Положення про куратора академічних груп у ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна»; 

 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»;  

 Положення про проведення Конкурсу дипломних робіт здобувачів 

освіти за освітньо-професійним рівнем фахового молодшого бакалавра, 

освітніми ступенями молодшого бакалавра, бакалавра, магістра; 

 Положення про організацію змішаного навчання в Університеті 

«Україна»; 

 Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів 

академічної групи; 

 Положення про мережеву форму здобуття вищої та фахової передвищої 

освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». 

Затверджено нову редакцію Положень: 

 Положення про організацію освітнього процесу у Відкритому 

міжнародному університеті розвитку людини «Україна»; 

 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

учасників освітнього процесу Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна»; 

 Положення про порядок визнання у Відкритому міжнародному 

університеті розвитку людини «Україна» результатів навчання, здобутих 

шляхом неформальної та/або інформальної освіти; 

 Положення про освітні програми Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна»; 

 Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних/педагогічних працівників. 

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. 

Освітній процес в Університеті забезпечують19 інститутів, 17 коледжів, 4 

філії. 

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократичності, безперервності та ступеневості освіти і спрямований на 
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формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного 

оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах 

сьогодення. 

У 2021/2022 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. 

Основними інноваціями в організації освітнього процесу є: 

- закріплення незалежних інспекторів для контролю за освітнім процесом; 

- розробка уніфікованих вимог до викладання дисциплін за змішаною 

технологією; 

- тотальна перевірка проведення онлайн занять; 

- посилення відповідальності викладачів шляхом внесення в контракти 

уточнених вимог; 

- відображення результатів перевірок у заробітній платі професорсько-

викладацького складу; 

- введення обов’язкового психологічного тестування при найманні на 

роботу нових викладачів; 

- введення обов’язкового курсу підвищення кваліфікації з основ роботи з 

Moodle для нових викладачів і викладачів, які отримали низькі бали за 

результатами перевірки електронних курсів; 

- врахування результатів перевірок при закріпленні дисциплін за 

викладачами, визначенні долі ставки і зарахуванні викладачів. 

В подальшому планується розповсюдити цей досвід на мережу 

територіально відокремлених структурних підрозділів. 
 

У зв’язку з поширенням пандемії COVID-19 у І семестрі та введенням 

військового стану у ІІ семестрі 2021-2022 н.р. освітній процес в університеті було 

організовано у змішаному форматі з 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 Інтернет-підтримки освітнього процесу 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.  

Упродовж звітного періоду проводився постійний моніторинг оновлення 

електронних курсів та контроль дистанційного навчання на платформі Інтернет-

підтримки освітнього процесу Moodle: 

- у розділах кафедр розміщено сторінки всіх курсів дисциплін на 2021-2022 

н.р., в яких пролонговано або створено робочі програми навчальних дисциплін; 
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- у папках НВП «Силабуси» розміщено всі оновлені силабуси навчальних 

дисциплін; 

- на офіційному сайті університету в розділі «Алфавітний покажчик 

навчальних дисциплін» за посиланням https://ab.uu.edu.ua/eduspec-alphabet 

розміщено оновлені та нові анотації дисциплін. 

Оскільки освітній процес проводився повністю або частково у 

дистанційному форматі, було організовано контроль за проведенням занять 

дистанційно. Протягом квітня-липня 2022 року було залучено команду 

інспекторів, які перевіряли кожне заняття у базовій структурі університету. 

Було видано розпорядження від 28.03.2022 року № 23-р «Про організацію 

навчання здобувачів освіти університету в умовах воєнного стану», в якому було 

зобов’язано керівників НВП скласти розклади занять денної і заочної форми 

навчання для всіх академічних груп навчально-виховних підрозділів до кінця 

навчального року та розмістити їх на платформі Інтернет-підтримки освітнього 

процесу Moodle, перелік перенесених на наступний навчальний рік (для 

невипускових курсів) дисциплін, перелік дисциплін, які потребують заміни 

викладача із зазначенням підстави для заміни (у разі, якщо в НВП немає ким 

замінити), пропозиції у випадку заміни виду підсумкової атестації. 28.04.2022 

наказом № 37 було внесено зміни до графіку навчального процесу денної форми 

навчання. Видано лист № 02.0/26-36 від 05 травня 2022 року про впорядкування 

розкладів у зв’язку із вичиткою деяких дисциплін. Видано розпорядження від 

02.06.2022 №12-р «Про організацію проведення підсумкової атестації 

випускників Університету «Україна» 2022 року». В кінці кожного місця звіти 

інспекторів аналізували проректор з освітньої діяльності та центр внутрішнього 

аудиту. За підсумками аналізу проведення викладання у дистанційній формі було 

прийнято рішення про зняття заробітної плати з викладачів, які порушували 

вимоги щодо надання якісних освітніх послуг. 

Також проводилось опитування учасників освітнього процесу щодо якості 

організації дистанційного навчання. 

 

Тема дослідження Назва 
Терміни 

проведення 
Аудиторія 

Кількість 

відповідей 

Оцінювання 

професіоналізму науково-

педагогічних працівників і 

якості курсу 

Курс дисципліни 

очима студентів 

Грудень 2021 

Квітень 2022 

Продовжено до 

31.05.2022 

студенти 1195 

Оцінювання ефективності 

дистанційної форми 

навчання (на основі 

екстреного експерименту 

через карантин 12.03-3.04.20 

р.) 

Дистанційна форма 

навчання 

Грудень 2021 

Квітень 2022 

Продовжено до 

31.05.2022 

студенти 

здобувачі 

адміністрація 

741 

 

https://ab.uu.edu.ua/eduspec-alphabet
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Доступ до мережі Internet у приміщеннях університету забезпечено по 

трьох оптоволоконних каналах із гарантованою швидкістю 1 Гбіт/с: 2 канали для 
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підключення 450 стаціонарних робочих місць і 1 канал для мобільної мережі 

WiFi. 

Додатково в липні 2022 року з метою забезпечення роботи в укриттях були 

підключені до мережі і забезпечено доступом до Інтернету у напівпідвалі ІІІ 

корпусу 16 портів і в ІІ корпусі 7 портів у реабілітаційному центрі, 12 портів у 

лабораторії робототехніки. 

У базовій структурі університету укомплектовано 5 комп’ютерних класів. 

6 великих лекційних аудиторій та комп’ютерні класи 3-102 і 3-103 

облаштовані мультимедійним та акустичним обладнанням для проведення 

навчальних занять в дистанційному та змішаному режимах. У них змонтовано:  

- спеціальний стіл із кришкою на замку;  

- ноутбук;  

- графічний планшет;  

- мікшерний пульт, мікрофон, колонки;  

- мультимедійний проєктор, WEB-камера. 
 

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. 

Для забезпечення якості освітнього процесу у звітному періоді було 

проведено такі заходи: 

- моніторинг оновлення електронних курсів та контроль дистанційного 

навчання на платформі Інтернет-підтримки освітнього процесу (наявності 

силабусів, робочих програм навчальних дисциплін, конспектів лекцій, матеріалів 

до проведення практичних, семінарських і лабораторних занять, тестів для 

проміжного і підсумкового контролю, ведення електронного журналу; 

- моніторинг відвідуваності студентами занять; 

- моніторинг відкритих занять базової структури за І семестр; 

- тотальна перевірка проведення і якості навчальних занять у базовій 

структурі за ІІ семестр; 

- проведення анонімних опитувань здобувачів освіти, педагогічних, 

науково-педагогічних працівників, роботодавців, випускників, завідувачів 

кафедр, керівників НВП, старост груп; 

- проведення щорічного оцінювання науково-педагогічних і педагогічних 

працівників. 

З метою мотивації пізнавальної активності студентів Університету до 

вивчення англійської мови в листопаді 2021 року було проведено «Конкурс на 

звання кращого знавця англійської мови». За результатами конкурсу були 

визначені переможці:  

Гран-прі – грошовою премією в розмірі 120% прожиткового мінімуму 

нагороджено Нойманн Мірабеллу Діану, Вінницький соціально-економічний 

інститут, за конкурсну відеороботу «MY LAST TRIP ABROAD» у жанрі «Звіт-

презентація закордонної туристичної поїздки»;  
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І місце – грошовою премією в розмірі 100% прожиткового мінімуму 

Бугайчук Ольгу, Житомирський економіко-гуманітарний інститут, за конкурсну 

роботу «Tour of Zhytomyr» у жанрі «Репортаж про подію, яка відбулася в 

Університеті «Україна»;  

ІІ місце – грошовою премією в розмірі 80% прожиткового мінімуму Чумаш 

Д.О., Полтавський інститут економіки і права, за конкурсну роботу «Problems of 

Training of Modern Philologist» у жанрі «Тези доповіді на наукову конференцію»;  

ІІІ місце – грошова премія в розмірі 60% прожиткового мінімуму 

Титаренко Анастасію Юріївну, Фаховий коледж «Освіта», за конкурсну роботу 

«Report on the event that took place at the University «Ukraine» у жанрі «Репортаж 

про подію, яка відбулася в Університеті «Україна». 

За результатами заліково-екзаменаційної сесії складаються рейтинги 

здобувачів освіти, які розміщені за посиланням 

https://uu.edu.ua/schorichne_ocinyuvannya_zdobuvachiv_osviti.  

З метою покращення організації освітнього процесу проводились анонімні 

опитування здобувачів, викладачів, роботодавців, випускників, завідувачів 

кафедр, керівників НВП, старост груп. 
 

ОПИТУВАННЯ 
 

Тема дослідження Назва 

Терміни 

проведення 

2021-2022 

Аудиторія 
Кількість 

відповідей 

З’ясування рівня 

поінформованості та 

ставлення до системи 

запобігання плагіату 

Опитування 

стосовно системи 

запобігання плагіату 

Травень 2022 

студенти 

133 

викладачі 

Оцінювання рівня 

задоволеності якістю 

освітніх послуг і 

середовища 

Університет очима 

студентів 

Березень – 

квітень 2022 
студенти 269 

Маркетингове 

дослідження поведінки 

споживачів освітніх 

послуг університету 

Опитування 

споживачів освітніх 

послуг 

Листопад – 

грудень  2021 
студенти 1089 

Оцінювання обізнаності 

учасників освітнього 

процесу щодо 

принципів та 

особливостей 

організації дуальної 

форми навчання 

Дуальна форма 

здобуття освіти 
Лютий 2022 

студенти, 

викладачі, 

співробітн

ики 

330 

Оцінювання рівня 

адаптації студентів 

першого курсу до умов 

навчання в університеті 

Адаптація 

першокурсників 
Грудень 2021 

студенти-

першокурсн

ики 

240 

Моніторинг якості 

навчання англійської 

мови 

Моніторинг якості 

навчання англійської 

мови 

Березень – 

квітень 2022 

студенти 

перших 

курсів (І-ІІ) 

203 

https://uu.edu.ua/schorichne_ocinyuvannya_zdobuvachiv_osviti
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студенти 

старших 

курсів 

Визначення 

задоволеності 

студентів-іноземців 

послугами 

Університету 

Анкетування 

студентів-іноземців 

Грудень 2021 

Квітень 2022 

Продовжено до 

31.05.2022 

студенти-

іноземці 
20 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАНЬ: 
 

          Університет очима студентів 
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
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КУРС ДИСЦИПЛІНИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ 
 



53 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 
 

ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ 

Було затверджено графік відкритих занять на І семестр (розпорядження від 

06.09.2021 № 42-р), на ІІ семестр (наказ від 21.12.2021 № 257). Як свідчення 
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виконання графіка відкритих занять керівники НВП мали подавати протоколи 

обговорення відкритих занять кожного місяця до 5-го числа. 

№ 

з/п 
НВП 

Кількість запланованих 

відкритих занять 

Надіслані протоколи 

обговорення відкритих 

занять 

  І сем ІІ сем І сем ІІ сем 

1  
Інститут економіки та 

менеджменту 
32 0 0 0 

2 
Інженерно-технологічний 

інститут 
68 10 17 0 

3 
Інститут комп’ютерних 

технологій 
24 0 13 0 

4 
Інститут права та суспільних 

відносин 
15 0 0 0 

5 
Інститут соціальних 

технологій 
35 0 0 0 

6 
Інститут філології та 

масових комунікацій 
42 0 0 0 

7 
Інститут біомедичних 

технологій 
10 0 0 0 

8 Фаховий коледж «Освіта» 21 25 11 0 

ВСЬОГО по Києву 247 35 41 0 

1.  
Білоцерківський інститут 

економіки та управління 
0 0 0 0 

2.  
Білоцерківський фаховий 

коледж 
0 0 0 0 

3.  
Броварський фаховий 

коледж 
0 0 0 0 

4.  
Васильківський фаховий 

коледж 
7 10 0 0 

5.  
Вінницький соціально-

економічний інститут 
27 10 13 0 

6.  Вінницький фаховий коледж 13 14 12 0 

7.  
Дніпровський фаховий 

коледж 
2 4 0 0 

8.  Дубенська філія 0 
40 

0 0 

9.  Дубенський фаховий коледж 0 0 0 

10.  
Житомирський економіко-

гуманітарний інститут 
32 0 21 0 

11.  Івано-Франківська філія 14 0 0 0 

12.  
Карпатський інститут 

підприємництва 
3 6 2 0 

13.  
Карпатський фаховий 

коледж 
1 1 1 0 

14.  
Луцький інститут розвитку 

людини 55 
53 50 0 

15.  Луцький фаховий коледж     

16.  

Мелітопольський інститут 

екології та соціальних 

технологій 

0 0   
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17.  
Мелітопольський фаховий 

коледж 
0 0   

18.  
Миколаївський інститут 

розвитку людини 
    

19.  
Миколаївський фаховий 

коледж 
34 34 34 0 

20.  
Новокаховський 

гуманітарний інститут 
0 0   

21.  
Полтавський інститут 

економіки і права 
18 

14 17 14 

22.  
Полтавський фаховий 

коледж 
   

23.  Рівненський інститут 0 19 0 0 

24.  Рівненський фаховий коледж 14 16 0 0 

25.  
Сторожинецький фаховий 

коледж 
0 0   

26.  
Тернопільський фаховий 

коледж 
0 32  0 

27.  
Хмельницький інститут 

соціальних технологій 
60 

56 60 0 

28.  
Хмельницький фаховий 

коледж 
   

29.  
Центральноукраїнський 

інститут розвитку людини 
38 38 28 0 

30.  
Центральноукраїнський 

фаховий коледж 
22 22 15 0 

31.  Чернігівська філія 18 15 0 0 

 Всього по ТВСП 358 384 253 14 

ВСЬОГО 605 419 294 14 

 

На І семестр було заплановано 605 відкритих занять, із них 247 по базовій 

структурі, оформлено протоколів – 419, із них 35 по базовій структурі. На ІІ 

семестр було заплановано 294 занять, оформлено протоколів – 14 лише 

Полтавським інститутом економіки і права. Отже, частка контролю завідувачами 

кафедр відкритих занять складає за І семестр – 69,3%, за ІІ семестр – 4,8%.  
 

Перевірка залишкових знань 

Затверджено Положення про оцінювання залишкових знань здобувачів 

вищої і фахової передвищої освіти з навчальних дисциплін у формі контрольних, 

комплексних контрольних робіт та видано наказ від 22.03.2022 № 32 «Про 

підготовку до проведення оцінювання залишкових знань здобувачів освіти» з 

метою оновлення пакетів ККР по зразку Положення. Але станом на 01.08.2022 

року оновили пакети ККР лише: 

- Броварський фаховий коледж по спеціальності 022 Дизайн (фаховий 

молодший бакалавр); 

- Кафедра психології Інституту соціальних технологій по спеціальності 

053 Психологія; 

- Рівненський інститут по спеціальності 051 Економіка; 
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- Кафедра фінансів та обліку Інституту економіки та менеджменту по 

спеціальностям: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування; 

- Кафедра управління та адміністрування Інституту економіки та 

менеджменту по спеціальностям: 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління та 

адміністрування; 

- Миколаївський ННК по спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. 

Відповідно до «Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна» в 2021-2022 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. 

ВИПУСК 2021 
 

№ Назва ОКР Денна  

ф.н. 

Київ  ТВСП Заочна 

ф.н. 

Київ ТВСП Разом 

Зимовий випуск 

1 Молодший 

спеціаліст 

6 -  6 45 4 41 51 

2 Бакалавр 9 2  7 162 91 71 171 

3 Магістр  455 210  245 590 330 260 1045 

  Разом 470 212  258 797 425 372 1267 

 Літній випуск 

1 Молодший 

спеціаліст 

421 389  132 253 140 113 674 

2 Бакалавр 840 405  435 1394 617 777 2234 

3 Магістр  10 3  7 15 - 15 25 

4 Фаховий 

молодший 

бакалавр 

112 85  27 240 84 156 352 

5 Свідоцтва 

про повну 

загальну 

середню 

освіту  

195 158  37 - - - 195 

6 Кваліфікова

ний 

робітник 

4 -  4 19 - 19 23 

  Разом 1582 949  642 1921 841 1080 3503 

  Разом 

літній+зимо

вий випуск 

2052 1152  900 2718 1266 1452 4770 

http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Pol_pro_EK_2022/Polozh_pro_EK.pdf
http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Pol_pro_EK_2022/Polozh_pro_EK.pdf
http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Pol_pro_EK_2022/Polozh_pro_EK.pdf
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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. 
 

 

 

 

 

1152 1266

900

1452

Денна ф.н. всього Заочна ф.н. всього
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Система запобігання та виявлення академічного плагіату включає: 

 
 

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. 
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Опитування стосовно системи запобігання плагіату 
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Організація навчання іноземців відповідно до спеціальностей 

університету. 

В університеті у 2021/2022 навчальному році навчалося 277 студентів-

іноземців із 35 країн світу, із них на підготовчому відділенні – 182 студенти.  

Найбільша кількість студентів-іноземців із Алжиру та Індії, є також 

студенти з Азербайджану, Афганістану, Бангладеш, В`єтнаму, Вірменії, Грузії, 
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Палестини, Ефіопії, Єгипту, Ємену, Іраку, Італії, Йорданії, Кенії, Киргизстану, 

Китаю, Конго, Литви, Лівії, Нігерії, Німеччини, Непалу, Марокко, Пакистану, 

Республіки Корея, Саудівської Аравії, Сирії, Сомалі, США, Таджикистану, 

Туреччини, Туркменістану, Узбекистану.  

На спеціальностях університету навчалося 95 студентів-іноземців, із них 

зараховано або поновлено у 2021/2022 навчальному році 53 студенти. Їх частка 

в загальній університетській чисельності здобувачів освіти становить 0,7% (у 

базовій структурі – 2,2%, у ТВСП – 0%). 

Із них 10 студентів магістерської програми «Соціальна робота» з Литви за 

програмою подвійних дипломів. 

14 студентів-іноземців мають посвідки на постійне місце проживання або 

довідки про звернення за захистом в Україні. 

НВП Чисельність студентів-іноземців 

Інженерно-технологічний інститут 4 

Інститут біомедичних технологій 10 

Інститут економіки та менеджменту 18 

Інститут комп`ютерних технологій 5 

Інститут права та суспільних відносин 11 

Інститут соціальних технологій 24 

Інститут філології та масових комунікацій 13 

Фаховий коледж «Освіта» 10 

Загальний підсумок 95 

Анкетування студентів-іноземців 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

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

об’єднань (далі – НМО) університету в 2021-2022 навчальному році 

здійснювалась у відповідності до затверджених планів роботи. До 

централізованої організаційно-методичної роботи залучено членів НМР – 75 

працівників, але у червні 2022 року було виведено зі складу чотирьох членів 

НМР у зв’язку зі звільненням. 

У 2021-2022 навчальному році було проведено 2 засідання НМР із 5 

запланованих (протоколи розміщено за посиланням: 

https://uu.edu.ua/naukovo_metodichna_rada), на яких заслухано основні питання: 

1. Про оновлення складу Науково-методичної ради та науково-методичних 

об’єднань Університету «Україна» на 2021-2022 н.р. 

2. Звіти про роботу науково-методичних об’єднань за 2020-2021 н.р. та 

завдання на 2021-2022 н.р. (у боржниках по звітах НМО залишились: НМО з 

культури та сфери обслуговування; НМО із права, міжнародних відносин та 

соціально-гуманітарних дисциплін; НМО з дизайну; НМО з інформаційних 

технологій; НМО з фізичної терапії, середньої та спеціальної освіти; НМО з 

фармації та біології; НМО з екології. 

3. Про затвердження плану роботи Науково-методичної ради та планів 

роботи науково-методичних об’єднань Університету «Україна» на 2021-2022 н.р. 

(у боржниках по планах НМО залишились: НМО з культури та сфери 

обслуговування; НМО з дизайну; НМО з інформаційних технологій; НМО з 

фізичної терапії та спеціальної освіти; НМО з фармації та біології). 

4. Про рекомендацію до друку навчально-методичної документації та 

літератури. 

5. Про виконання плану видань на 2020-2021 н.р.  

6. Затвердження плану видань науково-методичної документації та 

літератури на 2021-2022 н.р 

7. Про затвердження нової редакції методичних рекомендацій до 

складання освітньо-професійних програм та навчальних планів на 2022-2023 н. 

р. 

8. Стан оновлення навчально-методичних матеріалів на платформі Moodle. 

9. Про виконання плану відкритих занять викладачів Університету 

«Україна» за І семестр 2021-2022 н.р. 

10. Про затвердження програм практики, методичних вказівок до 

написання курсових і кваліфікаційних робіт, методичних вказівок до організації 

самостійної роботи здобувачів освіти. 

11. Звіт про роботу Рад роботодавців за 2021 рік по НВП (звіт про роботу 

Рад роботодавців не надали: Інститут комп’ютерних технологій; Інститут права 

та суспільних відносин; Інститут соціальних технологій; Інститут філології та 

масових комунікацій; Білоцерківський ННК; Дніпровська філія; Івано-

Франківська філія; Карпатський ННК; Луцький ННК; Хмельницький ННК; 

Сторожинецький фаховий коледж). 

https://uu.edu.ua/naukovo_metodichna_rada
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Через війну решту питань вирішували в оперативному порядку 

дистанційно. 

Наприклад, питання про організацію і здійснення підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних і педагогічних працівників навчально-виховних 

підрозділів шляхом підготовки та направлення листа від 22 червня 2022 року № 

02.01/26-48 про організацію Міністерством освіти і науки України 23 червня з 

14:00 до 16:00 практичного онлайн-семінару від Google щодо використання 

цифрових інструментів для представників вищої та фахової передвищої освіти. 

За результатами видавався сертифікат про підвищення кваліфікації на 2 години.  

Також відділом методичної роботи було видано лист № 02.01/26-91 від 

14 липня 2022 року про серію онлайн-навчань для педагогічних, науково-

педагогічних працівників закладів освіти всіх рівнів у рамках програми 

«Цифрові інструменти Google для освіти», організовану Міністерством освіти і 

науки України та компанією «Google Україна», що проводитимуться протягом 

2022/2023 навчального року. З цього питання управління наукової та 

міжнародної діяльності додатково видали розпорядження 19-р від 20.07.2022 

року «Про підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних 

працівників у межах програми «Цифрові інструменти Google для освіти» у 

2022/2023 н. р.», в якому зобов’язали пройти це навчання не менше 60% 

викладачів кожного НВП університету протягом 2022/2023 н.р. та подати звіт. Ці 

навчання безкоштовні і доречні в умовах дистанційної освіти, за результатами 

проходження навчання видають сертифікат обсягом 1 кредит ЄКТС (30 годин). 

Але для заслуховування питання щодо підвищення кваліфікації НПП 

доречно призначити відповідальну за це особу у відділі по роботі з персоналом. 

З метою реалізації права здобувачів на вільний вибір дисциплін 28.04.2022 

року на Вченій раді університету було затверджено «Каталог вибіркових 

дисциплін», який складається з: 

- Бази вибіркових дисциплін базової структури загального циклу; 

- Бази вибіркових дисциплін базової структури професійного циклу; 

- Бази кращих курсів територіально відокремлених структурних 

підрозділів Університету; 

- Бази кращих курсів базової структури Університету; 

- Бази вибіркових дисциплін ЗВО-партнерів по Україні для забезпечення 

національної академічної мобільності; 

- Бази вибіркових дисциплін іноземних ЗВО-партнерів для забезпечення 

міжнародної академічної мобільності, 

та вирішено провести процедуру вільного вибору для перехідних груп до 

25.06.2022 року, для здобувачів, що вступили на старші курси та в магістратуру, 

– до 30.09.2022 року, для здобувачів, що вступили на старші курси та в 

магістратуру під час осіннього набору 2022 року, – до 15.11.2022 року, для 

здобувачів, що вступили на старші курси та в магістратуру під час весняного 

набору 2023 року, – до 15.04.2023 року. 

У зв’язку із виявленням у Каталозі недоречних вибіркових дисциплін було 

видано розпорядження від 29.04.2022 року № 7-р «Про формування бази 
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вибіркових дисциплін на 2022/2023 н.р.», згідно якого навчально-виховні 

підрозділи до 06.05.2022 року оновили дисципліни вільного вибору в Каталозі 

вибіркових дисциплін; 

В остаточний варіант Каталогу вибіркових дисциплін (вкладка 

«Міжнародна академмобільність») додано пропозиції співпраці Українського 

історичного товариства у Польщі щодо безкоштовних курсів, що 

викладатимуться восени 2022 року. Такі курси можуть бути зараховані у рамках 

міжнародної академічної мобільності як вибіркові. Це особливо актуально й 

обов’язково для тих освітніх програм, які виходять на акредитацію в наступних 

роках. Крім того, це можна розглядати як підвищення кваліфікації (обмін 

досвідом) для викладачів. Поінформовано учасників освітнього процесу було 

листом від 03.06.2022 року № 02.01-16-43 щодо вільного вибору дисциплін.  

Через війну в Україні графік навчального процесу було пролонговано, а 

тому процедуру вільного вибору дисциплін для перехідних груп також було 

продовжено до 29.07.2022 року; 

Остаточний рейтинг вибіркових дисциплін буде сформовано і заслухано на 

засіданні Науково-методичної ради у жовтні 2022 року. 

Питання «Про підсумки проведення студентських олімпіад, конференцій і 

конкурсів та участь у них студентів і професорсько-викладацького складу 

(Голови НМО)» було зняте у зв’язку з відміною Міністерством освіти і науки 

України проведення олімпіад і конкурсів для студентів, а участь у конференціях 

відбувалась онлайн (звіт про конференції в розділі наукової роботи). 

Питання «Про підсумки роботи НМР та НМО за 2021-2022 н.р. і завдання 

на 2022-2023 н.р.» перенесено на жовтень 2022 року. 

У 2021-2022 навчальному році діяло 17 науково-методичних об’єднань, а 

саме:  
№ 

з/п 

Назва НМО ПІБ голови НМО Кількісний 

склад НМО 

1.  НМО з фінансів, обліку та економіки  Нестеренко Світлана Сергіївна 13 

2.  НМО з управління та 

адміністрування  

Дубас Ростислав Григорович 
8 

3.  НМО з філології  Рокосовик Наталія Василівна 5 

4.  НМО з журналістики, видавничої 

справи, поліграфії та редагування  

Сєриков Анатолій 

Никифорович 
6 

5.  НМО з культури та сфери 

обслуговування  

Барна Наталія Віталіївна 
5 

6.  НМО із права, міжнародних 

відносин та соціально-гуманітарних 

дисциплін  

Терещенко Андрій Леонідович 

17 

7.  НМО з мистецтва і дизайну Гук Леонід Йосипович 6 

8.  НМО з інженерних технологій  Малишев Віктор 

Володимирович   
7 

9.  НМО з харчових технологій та 

готельно-ресторанної справи 

Калакура Марія Михайлівна 
5 

10.  НМО з інформаційних технологій  Забара Станіслав Сергійович 9 

11.  НМО з фізичної терапії, середньої та 

спеціальної освіти  

Адирхаєв Сослан Георгійович 
11 
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12.  НМО з психології  Османова Алімє Маметівна 8 

13.  НМО з соціальної роботи  Базиленко Анастасія 

Костянтинівна 
12 

14.  НМО з біології, біотехнології, 

фармації, конструктивної екології та 

пермакультури 

Мовчан Валентина Олексіївна 

6 

15.  НМО з екології Лисенко Валерій Іванович 4 

16.  НМО з фізичної культури і спорту Чайковський Михайло 

Євгенович 
5 

17.  НМО із середньої освіти Смолянова Світлана Іванівна 8 

ВСЬОГО 135 

Усього членів НМО – 135 працівників. Але в квітні 2022 року було 

виведено зі складу членів НМО з соціальної роботи Бацман Ольгу Сергіївну (у 

зв’язку із звільненням) та введено Каркача Андрія Володимировича, викладача 

кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту 

економіки і права. Також у квітні 2022 року НМО з фізичної терапії, середньої 

та спеціальної освіти та НМО з соціальної роботи провели спільне засідання для 

зміни назв вказаних НМО. Відповідно загального протоколу від 14.04.2022 року 

назви НМО стали НМО з фізичної терапії, ерготерапії та НМО із соціальної 

роботи та спеціальної освіти. 

На засіданнях НМО відбувався обмін досвідом та обговорення актуальних 

навчально-методичних проблем. 

Головні результати роботи об’єднань:  

- організація освітнього процесу в дистанційному режимі; 

- уніфікація та оновлення відповідно нового положення та рекомендацій 

освітньо-професійних програм та навчальних планів; 

- напрацювання механізму узгодження методичних матеріалів із новими 

стандартами освіти всіх освітніх рівнів; 

- організація роботи Рад роботодавців, аналіз кваліфікаційних вимог 

роботодавців та внесення відповідних змін до освітньо-професійних програм та 

навчальних планів; 

- підготовка робочих програм та силабусів навчальних дисциплін; 

- затвердження тематики та методичних рекомендацій до кваліфікаційних 

робіт, пакетів ККР, методичних рекомендацій та програм практик, методичних 

рекомендацій до курсових та самостійної роботи здобувачів освіти;  

- розроблення заходів щодо посилення науково-дослідної роботи 

студентів;  

- забезпечення наукового супроводу студентів з особливими освітніми 

потребами;  

- ухвалення освітньо-професійних програм та навчальних планів на 2022-

2023 навчальний рік; 

- визначення основних напрямів та оцінка результатів науково-

дослідницької та методичної роботи.  

З метою упорядкування інформації про освітні програми для подальшої її 

акредитації створювались портфоліо освітніх програм та розміщувались на 

офіційних сайтах НВП https://uu.edu.ua/portfolio_osvitnih_program.  

https://uu.edu.ua/portfolio_osvitnih_program
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Постійно проводиться робота щодо удосконалення освітніх програм з 

метою додержання вимог стандартів вищої та фахової передвищої освіти кожної 

зі спеціальностей, а також пропозицій стейкхолдерів. Видано «Рекомендації 

щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 

2022/2023 н. р. на їхній основі» та оновлено Положення про освітні програми 

(наказ № 36 від 28.04.2022 року «Про затвердження нової редакції Положення 

про освітні програми»). На Вченій раді від 28.04.2022 (протокол № 3) були 

затверджені та введені в дію наказом Президента університету освітні програми 

та навчальні плани (наказ від 28.04.2022 року № 38 «Про введення в дію 

освітньо-професійних програм та навчальних планів на 2022/2023 н. р.»): 
 

 

Шифр 

Спеціальність 

(спеціалізація 

НВП – розробник НП та ОПП 

(НВП, в яких є відповідні ОПП) Голова НМО 

ФМБ МБ Б М 

014 Середня освіта 

Середня освіта 

(Біологія та здоров'я 

людини) 
  ХІСТ  

НМО з фізичної 

терапії, середньої 

та спеціальної 

освіти 

Адирхаєв Сослан 

Георгійович 

016 Спеціальна освіта 

  

ІСТ 

МІРоЛ  

(ЛІРоЛ 

ПІЕП) 

ІСТ 

МІРоЛ 

(ЛІРоЛ

, ПІЕП) 

НМО з фізичної 

терапії, середньої 

та спеціальної 

освіти 

Адирхаєв Сослан 

Георгійович 

017 Фізична культура і 

спорт 

  
ХІСТ 

ІСТ 
ХІСТ 

НМО з фізичної 

культури і спорту 

Чайковський 

Михайло 

Євгенович 

022 Дизайн 
БрФК 

ТерФК 
 ІТІ ІТІ 

НМО з дизайну 

Гук Леонід 

Йосипович 

023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

  ІТІ  

НМО з дизайну 

Гук Леонід 

Йосипович 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа ІФМК 

(СтФК, 

ТерФК) 

 

ІФМК 

(БІЕУ, 

ВСЕІ, 

ДуФ, 

ЦІРоЛ, 

ЛІРоЛ, 

ХІСТ) 

(БІЕУ, 

ВСЕІ, 

ЛІРоЛ) 

НМО з культури та 

сфери 

обслуговування 

Барна Наталія 

Віталіївна 

035 Філологія (Українська 

мова та література)   ІФМК  

НМО з філології 

Рокосовик 

Наталія Василівна 
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Майстерність диктора 

та ведучого програм 

телебачення 

035 Філологія (Українська 

мова та література) 

1. Літературне 

редагування 

2. Культура 

українського 

мовлення: ведучий 

програм радіо і 

телебачення 

   ІФМК 

НМО з філології 

Рокосовик 

Наталія Василівна 

035 Філологія (Переклад) 

1. Переклад 

(англійська, німецька, 

іспанська) 

2. Переклад 

(англійська, японська, 

китайська) 

3. Переклад 

(англійська, арабська, 

турецька) 

  ПІЕП ІФМК 

НМО з філології 

Рокосовик 

Наталія Василівна 

035 Філологія (Переклад) 

1. Германські мови та 

література (переклад 

включно), перша 

англійська (німецька, 

іспанська) 

2. Германські мови та 

література (переклад 

включно), перша 

іспанська (англійська, 

німецька) 

3. Східні мови та 

літератури (переклад 

включно), перша 

китайська (англійська, 

японська) 

4. Східні мови та 

літератури (переклад 

включно), перша 

арабська (англійська, 

турецька) 

  ІФМК  

НМО з філології 

Рокосовик 

Наталія Василівна 

035 Філологія  

Германська філологія 

і переклад (англійська 

мова та німецька 

мова) 

   ПІЕП 

НМО з філології 

Рокосовик 

Наталія Василівна 
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051 Економіка 

  РІ 
МІРоЛ 

(РІ) 

НМО з фінансів, 

обліку та економіки 

Нестеренко 

Світлана 

Сергіївна 

052 Політологія 

  ІПСВ ІПСВ 

НМО із права, 

міжнародних 

відносин та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Терещенко Андрій 

Леонідович 

053 Психологія  

  

ІСТ 

(БІЕУ, 

ВСЕІ, 

ДнФ, 

МІРоЛ, 

НГІ, 

РІ, 

ХІСТ) 

ІСТ 

(ВСЕІ, 

МІРоЛ, 

НГІ, 

РІ, 

ХІСТ) 

НМО з психології 

Османова Алімє 

Маметівна 

061 Журналістика 

ІФМК 

(МикФК, 

ТерФК, 

ЦуФК) 

 МІРоЛ  

НМО з 

журналістики, 

видавничої справи, 

поліграфії та 

редагування 

Сєриков Анатолій 

Никифорович 

061 Журналістика 

1. Медіакомунікації 

2. Видавнича справа 

та редагування: 

мультимедійні 

видання 

  ІФФ ІФМК 

НМО з 

журналістики, 

видавничої справи, 

поліграфії та 

редагування 

Сєриков Анатолій 

Никифорович 

071 Облік і оподаткування 

ІЕМ 

(МикФК) 
 

ІЕМ 

(ДнФК

, ДуФ, 

КІП, 

МІРоЛ, 

НГІ, 

РІ) 

ІЕМ 

(МІРоЛ, 

НГІ) 

НМО з фінансів, 

обліку та економіки 

Нестеренко 

Світлана 

Сергіївна 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

МикФК 

(РФК, 

ЦФК) 

 

ІЕМ 

(БІЕУ, 

ВСЕІ, 

ДнФК, 

ДуФ, 

КІП, 

ЦІРоЛ, 

ЛІРоЛ, 

МІРоЛ, 

НГІ, 

ІЕМ 

(БІЕУ, 

ВСЕІ, 

МІРоЛ, 

НГІ, 

ПІЕП) 

НМО з фінансів, 

обліку та економіки 

Нестеренко 

Світлана 

Сергіївна 
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ПІЕП, 

РІ) 

073 Менеджмент 

МикФК  

ІЕМ 

(ВСЕІ, 

ДнФК, 

ЖЕГІ, 

КІП, 

ЦІРоЛ, 

МІРоЛ

) 

ІЕМ 

(ВСЕІ, 

МІРоЛ) 

НМО з управління 

та адміністрування 

Дубас Ростислав 

Григорович 

075 Маркетинг 

ІЕМ 

(МикФК) 
 

ІЕМ 

(МІРо

Л) 

ІЕМ 

(МІРоЛ) 

НМО з управління 

та адміністрування 

Дубас Ростислав 

Григорович 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 
 ІЕМ ІЕМ МІРоЛ 

НМО з управління 

та адміністрування 

Дубас Ростислав 

Григорович 

081 Право ІПСВ 

(БЦФК, 

ВінФК, 

ДуФК, 

КФК, 

ЛФК, 

МикФК, 

ПФК, 

РФК, 

ХФК) 

 

ІПСВ 

(БІЕУ, 

ВСЕІ, 

ДуФ, 

ЦІРоЛ, 

ЛІРоЛ, 

МІРоЛ, 

НГІ, 

ПІЕП, 

ХІСТ) 

ІПСВ 

(ЛІРоЛ, 

ПІЕП) 

НМО із права, 

міжнародних 

відносин та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Терещенко Андрій 

Леонідович 

091 Біологія 

  ІБМТ ІБМТ 

НМО з фармації та 

біології 

Мовчан 

Валентина 

Олексіївна 

101 Екологія 

МелФК  МІЕСТ МІЕСТ 

НМО з екології 

Лисенко 

Валерій Іванович 

101 Екологія 

Конструктивна 

екологія та 

пермакультура 

   ІБМТ 

НМО з екології 

Лисенко 

Валерій Іванович 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення ІКТ  
ІКТ 

(НГІ) 
ІКТ 

НМО з 

інформаційних 

технологій 

Забара Станіслав 

Сергійович 

122 Комп’ютерні науки 

МелФК  

ІКТ 

(МІЕС

Т) 

ІКТ 

НМО з 

інформаційних 

технологій 

Забара Станіслав 

Сергійович 
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123 Комп’ютерна 

інженерія 
ІКТ 

(МикФК) 
 

ІКТ 

(ДуФ, 

ЛІРоЛ, 

МІРоЛ, 

НГІ) 

ІКТ 

НМО з 

інформаційних 

технологій 

Забара Станіслав 

Сергійович 

125 Кібербезпека 

  ІКТ ІКТ 

НМО з 

інформаційних 

технологій 

Забара Станіслав 

Сергійович 

151 Автоматизація та 

комп’ютерні 

інтегровані технології 

Обслуговування 

комп’ютеризованих, 

інтегрованих та 

робототехнічних 

систем 

ВасФК    

НМО з 

інформаційних 

технологій 

Забара Станіслав 

Сергійович 

161 Хімічні технології та 

інженерія 
ІТІ  ІТІ ІТІ 

НМО з інженерних 

технологій 

Малишев Віктор 

Володимирович 

162 Біотехнології та 

біоінженерія 

  ІБМТ  

НМО з фармації та 

біології 

Мовчан 

Валентина 

Олексіївна 

181 Харчові технології 

ІТІ  ІТІ ІТІ 

НМО з харчових 

технологій 

Калакура Марія 

Михайлівна 

226 Фармація, промислова 

фармація 

  ІБМТ  

НМО з фармації та 

біології 

Мовчан 

Валентина 

Олексіївна 

227 Фізична терапія, 

ерготерапія 

  

ІСТ 

(ВСЕІ, 

ЖЕГІ, 

ЦІРоЛ, 

ЛІРоЛ, 

МІЕСТ

, 

МІРоЛ, 

ХІСТ) 

ІСТ 

(ВСЕІ, 

ЛІРоЛ, 

МІЕСТ, 

МІРоЛ, 

ХІСТ) 

НМО з фізичної 

терапії, середньої 

та спеціальної 

освіти 

Адирхаєв Сослан 

Георгійович 

231 Соціальна робота 

ІСТ 

(МелФК, 

СтФК) 

 

(БІЕУ, 

ВСЕІ, 

ЖЕГІ, 

ЛІРоЛ, 

МІРоЛ, 

ПІЕП, 

(ВСЕІ, 

ЖЕГІ, 

ПІЕП,  

ХІСТ) 

НМО з соціальної 

роботи 

Базиленко 

Анастасія 

Костянтинівна 
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РІ, 

ХІСТ) 

231 Соціальна робота 

Соціальна педагогіка 

у сфері інклюзії   

ІСТ 

(КІП, 

МІЕСТ

) 

ІСТ 

НМО з соціальної 

роботи 

Базиленко 

Анастасія 

Костянтинівна 

231 Соціальна робота 

Управління 

міжнародними 

проєктами та 

програмами 

   
ІСТ 

(МІЕСТ) 

НМО з соціальної 

роботи 

Базиленко 

Анастасія 

Костянтинівна 

241 Готельно-ресторанна 

справа 

МикФК  
МІРоЛ 

ІТІ 
МІРоЛ 

секція з готельно-

ресторанної справи 

Завгородній 

Андрій 

Володимирович 

242 Туризм 

ІФМК  

ІФМК 

(ЖЕГІ, 

ЛІРоЛ, 

НГІ) 

 

НМО з культури та 

сфери 

обслуговування 

Барна Наталія 

Віталіївна 

242 Туризм 

Міжнародний туризм 

   ІФМК 

НМО з культури та 

сфери 

обслуговування 

Барна Наталія 

Віталіївна 

274 Автомобільний 

транспорт 
ІТІ  ІТІ ІТІ 

НМО з інженерних 

технологій 

Малишев Віктор 

Володимирович 

281 Публічне управління 

та адміністрування 
  

ІЕМ 

(ВСЕІ) 
ІЕМ 

НМО з  управління 

та адміністрування 

Дубас Ростислав 

Григорович 

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 
  ІПСВ ІПСВ 

НМО із права, 

міжнародних 

відносин та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Терещенко Андрій 

Леонідович 

 

Освітньо-професійні програми та навчальні плани на 2022-2023 н. р. 

розміщено за посиланням 

https://ab.uu.edu.ua/NM_zabezpechennya_specialnostey_2022-23.  

Також при перегляді освітніх програм враховуються результати 

опитувань, в яких беруть участь усі зацікавлені сторони: 

 

https://ab.uu.edu.ua/NM_zabezpechennya_specialnostey_2022-23
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Тема дослідження Назва 

Терміни 

проведення 

2021-2022 

Аудиторія 
Кількість 

відповідей 

Оцінювання якості 

освітньої програми 

Освітня програма 

очима здобувачів 

вищої освіти 

Січень-

лютий 2022 

студенти 496 

Освітня програма 

очима випускників 
випускники 167 

Освітня програма 

очима роботодавців 
роботодавці 72 

Освітня програма 

очима науково-

педагогічного 

персоналу 

викладачі 192 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАНЬ: 

 

Освітня програма очима здобувачів освіти 

Здобувачі освіти оцінювали освітні програми за такими показниками: 

майже 80% задоволені освітнім середовищем; 94% здобувачів освіти зазначили, 

що ознайомлені з освітньою програмою; майже 75% відповіли, що їм було 

запропоновано здійснити вибір дисциплін для вивчення; найвищою оцінкою у 5 

балів  понад 60% було оцінено рівень задоволеності методами навчання і 

викладання; 10% респондентів знадобилося оскаржувати результати 

оцінювання; 80% добре розуміють, що таке акедемічна доброчесність, а також 

зазначили, що викладачі дотримуються правил академічної доброчесності і 

задоволені професійною кваліфікацією викладачів; понад 72% здобувачів 

відмітили залучення професіоналів-практиків до проведення аудиторних занять 

та майже 40% здобувачів долучилися до наукової роботи під час навчання; 27% 

респондентів долучилися до перегляду освітніх програм та майже 90% мали 

можливість користуватися платформою дистанційного навчання Moodle. 
 

 

 

Освітня програма очима випускників 

Випускники, які взяли участь в  оцінюванні освітніх програм, зазначили, що 

в освітньому процесі мають переважати практичні заняття, високо цінили 

рівень практичної підготовки (оцінки 4 та 5); понад 90% та 83% респондентів 

зазначили, що здобули фахові компетентності, необхідні для подальшої 

професійної діяльності  
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Освітня програма очима роботодавців 
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Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу 
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Основні цілі співпраці з випускниками і роботодавцями: 
1. Підвищення ефективності практики студентів і працевлаштування випускників. 

2. З’ясування кваліфікаційних вимог роботодавців до робочих місць. 

3. Визначення критеріїв оцінки персоналу роботодавцями. 

4. Апробація компетентнісного підходу в середовищі роботодавців. 
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5. Рекомендації від роботодавців щодо вдосконалення освітнього процесу, формування 

освітніх програм, пропозиції до варіативної складової і програм навчальних дисциплін. 

6. Поглиблення співпраці – залучення нових роботодавців. 

7. Залучення здобувачів освіти, випускників та роботодавців до профорієнтаційної 

роботи. 

8. Проведення планових ознайомчих зустрічей студентів спеціальностей Університету 

із представниками роботодавців щодо подальшого працевлаштування. 

9. Залучення роботодавців до участі в освітньому, науково-дослідному процесі у 

вигляді проведення занять із окремих навчальних дисциплін, проведення окремих лекцій, 

участі в науково-практичних конференціях, спільного проведення науково-дослідних робіт. 

10. Підтримка зворотного зв’язку з випускниками університету, залучення їх до 

організації практики та працевлаштування. 

11. Організація наставництва для випускників, що працевлаштовуються в університеті. 

12. Щорічне оновлення бази, що відображає результати проходження практики, реєстр 

працевлаштування студентів, перелік експертів галузей, Рад роботодавців та випускників – 

активних партнерів, із якими співпрацюють навчально-виховні підрозділи університету. Базу 

розміщено на офіційному сайті Університету: https://uu.edu.ua/radi_robotodavciv. 

Дуальна форма здобуття освіти 

 

 

https://uu.edu.ua/radi_robotodavciv
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Сформовано перелік заходів за участі роботодавців та випускників, які є активними 

партнерами Університету:  

Конференції 

1. Науково-практична конференція «Співпраця закладу вищої освіти з 

роботодавцями – запорука якісної освіти» 

Секції конференції або дискусійні панелі: 

1. Працевлаштування випускників: проблематика, законодавче регулювання, 

практичні рішення. 

2. Soft skills чи професійні компетентності: що важливіше для роботодавця? 

3. Вплив роботодавців на зміст і якість академічної освіти. 

4. Проблеми взаємодії роботодавця та університету. 

5. Дуальна і мережева форми навчання: сучасні моделі і перспективи. 

6. Удосконалення освітніх програм спеціальностей і робочих програм дисциплін на 

вимогу роботодавців – утопія чи вимога часу? 

7. Підвищення кваліфікації як двостороння співпраця з роботодавцями (стажування 

викладачів на підприємствах, курси викладацької майстерності для працівників реального 

сектору економіки, друга вища освіта). 

 

Круглі столи 

2. Круглий стіл «Підготовка фахівців 2022-2026: відповідаємо на виклики часу» 

1. Українські та світові тенденції в освіті. 

2. Актуальні професії та спеціалізації ХХІ століття. 

3. Залучення роботодавців до участі в освітньому та науково-дослідному процесі. 

4. Курсові і дипломні роботи на замовлення роботодавців. 

5. Навички в ІТ-технологіях, важливі для роботодавців  

Пропонується проводити щорічно у березні року, що передує першому, вказаному у 

назві. До роботи запрошувати ключових роботодавців, центри зайнятості, HR-агенції. 

Учасники від університету – голови НМО, керівники навчально-виховних підрозділів, 

завідувачі кафедр/голови циклових комісій, керівники управлінь. За підсумками розробляти 

рекомендації, які надавати НМО для розробки планів підготовки фахівців. 

 

3. Круглий стіл «Особливості працевлаштування студентів і випускників з 

інвалідністю» 

Міфи, очікування та реальність 

4. Круглий стіл «Ефективна практика: погляд трьох сторін» 

5. Круглий стіл «Корпоративний університет як модель співпраці ЗВО з 

підприємством» 



83 

 

6. Круглий стіл «Університет як перше робоче місце студента: моделі, проблеми, 

можливості» 
7. Круглий стіл «Неформальна та інформальна освіта: світовий досвід та 

українські перспективи» 

 

Семінари: 

8. Практичний семінар для студентів 3-4 курсів і магістрів «Працевлаштування та 

подальший професійний розвиток» 

Пропонується проводити щорічно у травні, залучати до роботи центри зайнятості, HR-

агенції, представників ради роботодавців, молодіжні організації. 

 

Форуми 

9. Форум «Кар'єрний день» 

Формат події, який передбачає поєднання кількох наукових чи власне практичних 

заходів, виставок, круглих столів, коворкінгів зі змаганнями, дебатами, конкурсами 

студентських творчих робіт і т.д. одночасно на різних територіях (в інститутах), можна 

поєднувати із профорієнтаційними цілями. 

 

Історії успіху: 

10. Зустрічі з відомими людьми, які досягли успіху у професії, насамперед 

випускниками університету. 

 

Майстер-класи 

11. Написання резюме. 

12. Проходження співбесіди з роботодавцем. 

13. Ярмарок професіоналів. 

14. Ярмарок вакансій. 

 

Навчально-виховними підрозділами двічі на рік організовується засідання Рад 

роботодавців. У 2021-2022 н.р. засідання відбувалися 25 листопада 2021 року та 26 травня 

2022 року. Були розглянуті такі питання: 

 

НВП 25.11.2021 26.05.2022 

Інститут 

економіки та 

менеджменту 

 1. Підведення підсумків щодо 

впровадження дисциплін «Організація 

агробізнесу», «Комунікативний 

менеджмент» в освітні програми. 

2. Звіт роботодавців про 

працевлаштування випускників 

Інституту. 

3. Підсумки координатора Ради 

роботодавців щодо проходження 

здобувачами практик на підприємствах 

(установах) у поточному навчальному 

році. 

4. Звіт відповідальних за впровадження 

дуальної форми навчання від DCH 

Infrastructure & Real Estate та ТОВ «А 

Проджект» (у разі її започаткування). 
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5. Звіт директора Інституту економіки та 

менеджменту про проведення кейс-занять 

для здобувачів освітньої програми 

«Маркетинг» із експертом (роботодавцем) 

галузі. 

6. Звіт директора Інституту комп'ютерних 

технологій Університету «Україна» про 

впровадження сучасних ІТ-інструментів в 

освітній процес здобувачів Інституту (за 

згодою). 

Інститут 

соціальних 

технологій 

Кафедра 

психології 

1. Обговорення 

кандидатур на місця 

голови та секретаря Ради 

роботодавців кафедри 

психології. 

2. Затвердження Плану 

діяльності Ради 

роботодавців на 2021-2022 

н.р. 

1. Про внесення змін та модернізації 

освітньо-професійних програм 

«Психологія» першого (бакалаврського) 

та  другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти за спеціальністю 053 Психологія.  

2. Про внесення кандидатур зовнішніх 

стейкхолдерів для рецензування освітньо-

професійної програми «Психологія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 053 Психологія. 

3. Про співпрацю з ГО «Українська 

асоціація психотерапевтів і бізнес-

тренерів». 

Білоцерківський 

ННК 

1. Звіт про роботу Ради 

роботодавців за 2021 рік. 

2. Оновлення складу Ради 

роботодавців на 2022 рік. 

3. Пропозиції до укладання 

нових угод і договорів із 

роботодавцями. 

4. Пропозиції щодо 

покращення організації і 

проведення практик 

здобувачів освіти. 

5. Пропозиції до оновлення 

освітніх програм 

спеціальностей. 

6. Затвердження порядку 

денного засідання Ради 

роботодавців на травень 

2022 року.  

 

Броварський 

фаховий коледж 

 1. Про обговорення та затвердження 

плану роботи Ради на 2022-2023 н. р. 

2. Про залучення зовнішніх стейкхолдерів 

до організації освітнього процесу в 

Броварському фаховому коледжі у 2022-

2023 н.р. 

3. Про обговорення результатів 

анкетування роботодавців (ОТГ) щодо 

затребуваності дизайнерів у регіоні.  
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4. Затвердження порядку денного 

засідання Ради роботодавців на листопад 

2022 р. 

Васильківський 

коледж 

1. Про стан укладання 

договорів на проходження 

виробничої практики 

здобувачів ФПО. 

2. Про підготовку фахівців 

за спеціальностями 

коледжу з урахуванням 

сучасних вимог 

виробництв. 

3. Про підсумки роботи 

Ради роботодавців у 2021 

році і завдання на 2022 рік. 

1. Про введення нових членів до Ради 

роботодавців. 

2. Обговорення результатів практики 

здобувачів освіти першого та другого 

курсу ОПП 151 Автоматизація та 

комп’ютерні інтегровані технології та 073 

Менеджмент. 

3. Звіт Ради роботодавців за результатами 

роботи в 2021-2022  році та затвердження 

плану роботи на 2022-2023 н.р. 

Вінницький ННК 1. Звіт про роботу Ради 

роботодавців за 2021 рік. 

2. Оновлення складу Ради 

роботодавців на 2022 рік. 

3. Оновлення складу 

роботодавців-партнерів.  

4. Покращення 

практичної підготовки 

здобувачів освіти та 

перспективи співпраці 

щодо працевлаштування 

випускників. 

5. Пропозиції до 

оновлення освітніх 

програм спеціальностей. 

6. Пропозиції до порядку 

денного засідання Ради 

роботодавців на травень. 

1. Про особливості роботи Ради 

роботодавців в умовах воєнного стану.  

2. Про ключові виклики освітнього 

процесу в умовах воєнного стану  

3. Про залучення фахівців-практиків від 

роботодавців (стейкхолдерів) до 

освітнього процесу.  

4. Пропозиції до порядку денного 

засідання Ради роботодавців на травень.  

Дубенський ННК 1. Звіт про роботу Ради 

роботодавців за 2021 рік. 

2. Оновлення складу Ради 

роботодавців на 2022 рік. 

3. Пропозиції до укладання 

нових угод із 

роботодавцями. 

4. Пропозиції щодо 

покращення організації і 

проведення практик 

здобувачів освіти. 

5. Перспективи співпраці 

щодо працевлаштування 

випускників. 

6. Затвердження порядку 

денного засідання Ради 

роботодавців на травень 

2022 року.  

1. Звіт про роботу Ради роботодавців за 

перше півріччя. 

2. Про зміни у складі Ради роботодавців. 

3. Про стан укладання/переукладання 

договорів та угод із роботодавцями. 

4. Про аналіз працевлаштування 

випускників (за 3 роки) та перспективи їх 

працевлаштування. 

5. Про участь роботодавців в освітньому 

процесі (відкриті лекції, майстер-класи, 

навчальні лабораторії тощо). 

6. Затвердження порядку денного 

засідання Ради роботодавців на листопад 

2022 р. 
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Житомирський 

економіко-

гуманітарний 

інститут 

 1. Обговорення проходження практики 

здобувачами вищої освіти. 

2. Обговорення освітньо-професійних 

програм, навчальних планів 

спеціальностей першого бакалаврського 

рівня. 

3. Про результати зустрічі роботодавців 

із випускниками різних років. 

4. Обговорення результатів проходження 

акредитації освітніх програм. 

5. Затвердження плану роботи Ради 

роботодавців на 2022-2023 н. р. 

6. Аналіз результатів опитування 

випускників та роботодавців. 

Західноукраїнська 

філія 

 1. Затвердження стратегії 

Західноукраїнської філії щодо активізації 

роботи Ради роботодавців для 

забезпечення високої якості професійної 

підготовки фахівців. 

2. Дослідження та обговорення 

сучасного ринку праці з метою залучення 

зацікавлених підприємств та організацій 

для подальшої співпраці. 

3. Обговорення перспектив залучення 

роботодавців до комплексного 

співробітництва з Університетом. 

4. Обговорення та затвердження плану 

заходів щодо реалізації п.3. 

5. Обговорення та затвердження порядку 

денного засідання Ради роботодавців ЗУФ 

на листопад 2022 року. 

Івано-

Франківська філія 

1.Звіт про роботу Ради 

роботодавців за 2021 рік. 

2. Оновлення складу Ради 

роботодавців на 2022 рік. 

3. Пропозиції до укладання 

нових угод із 

роботодавцями. 

4. Пропозиції щодо 

покращення організації і 

проведення практик 

здобувачів освіти. 

5. Перспективи співпраці 

щодо працевлаштування 

випускників. 

6. Пропозиції до оновлення 

освітніх програм 

спеціальностей «Право», 

«Інженерія програмного 

забезпечення». 

7. Затвердження порядку 

денного засідання Ради 

1. Про стан підготовки нових договорів на 

проходження практики здобувачів вищої 

освіти спеціальності «Право», «Інженерія 

програмного забезпечення». 

2. Працевлаштування випускників за 

ліцензованими спеціальностями. 

3. Підсумки роботи Ради роботодавців за 

2021-2022 н.р. 

4. Затвердження порядку денного 

засідання Ради роботодавців на 2022-2023 

н.р. 
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роботодавців на травень 

2022 року. 

8. Опитування 

«Працевлаштування очима 

роботодавців». 

Карпатський 

ННК 

 1. Розгляд каталогу вибіркових дисциплін 

Карпатського комплексу на 2022-2023 н.р. 

2. Про розширення та оновлення складу 

Ради роботодавців. 

3. Про підсумки проходження 

технологічної та виробничої практик 

здобувачів освіти Карпатського 

комплексу. 

4. Затвердження порядку денного 

засідання Ради роботодавців на листопад 

2022 року. 

Різне: 

- про сприяння та участь членів Ради у 

проведенні профорієнтаційної роботи; 

- про залучення роботодавців до складу 

екзаменаційної комісії з атестації 

здобувачів освіти. 

Центрально-

український ННК 

1. Підвищення іміджу 

Центральноукраїнського 

інституту розвитку 

людини на ринку освітніх 

послуг України.  

2. Прогнозування потреб 

ринку праці в фахівцях 

відповідної спеціальності. 

3. Надання пропозицій 

щодо удосконалення 

професійних вимог до 

фахівців спеціальності. 

4. Спільна організація та 

проведення навчальних та 

виробничих практик 

здобувачів освіти. 

5. Залучення працівників 

установ, підприємств і 

організацій до освітнього 

процесу. 

6. Проведення спільних 

конференцій, наукових 

заходів та взаємне 

рецензування науково-

дослідних робіт, 

монографій, методичних 

розробок, навчальних 

посібників, підручників, 

статей, звітів та інших 

видів видань. 

1. Участь в екзаменаційних комісіях із 

атестації здобувачів вищої освіти. Участь 

в оцінці якості (експертизі) підготовки 

випускників. 

2. Забезпечення працевлаштування 

випускників Інституту. 

3. Результати проведення усіх видів 

практик, спільних конференцій, наукових 

заходів та взаємне рецензування різних 

видів видань. 

4. Розповсюдження кожною зі Сторін 

інформації про партнерство, а також про 

важливі позитивні результати співпраці. 

5. Експертна оцінка якості освітніх 

програм підготовки фахівців. 

6. Обмін інформаційно-

консультативними  послугами. 
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Луцький ННК 1. Звіт про роботу Ради 

роботодавців за 2021 рік. 

2. Оновлення складу Ради 

роботодавців на 2022 рік. 

3. Пропозиції до укладання 

нових угод із 

роботодавцями. 

4. Пропозиції щодо 

покращення організації 

проведення практик 

здобувачів освіти. 

5. Перспективи співпраці 

щодо працевлаштування 

випускників. 

6. Затвердження порядку 

денного засідання Ради 

роботодавців на травень 

2022 року. 

1. Звіт про роботу Ради роботодавців за 

2021-2022 н.р. 

2. Оновлення складу Ради роботодавців на 

2022-2023 н.р. 

3. Пропозиції до укладання нових угод із 

роботодавцями. 

4. Пропозиції щодо покращення 

організації проведення практик 

здобувачів освіти. 

5. Перспективи співпраці щодо 

працевлаштування випускників. 

6. Пропозиції до оновлення освітніх 

програм спеціальностей та покращення 

профорієнтаційної роботи. 

7. Затвердження порядку денного 

засідання на листопад 2022 року. 

Мелітопольський 

ННК 

1. Звіт про роботу Раду 

роботодавців за 2021 рік. 

2. Оновлення складу Ради 

роботодавців на 2022 рік. 

3. Пропозиції до укладання 

нових угод із 

роботодавцями. 

4. Пропозиції щодо 

покращення організації 

проведення практик 

здобувачів освіти. 

5. Перспективи співпраці 

щодо працевлаштування 

випускників. 

6. Пропозиції до оновлення 

ОПП зі спеціальності 101 

«Екологія». 

7. Затвердження порядку 

денного засідання Ради 

роботодавців на травень 

2022 року. 

 

Миколаївський 

ННК 

1. Про аналіз навчальних 

планів підготовки 

здобувачів по 

спеціальностям ННК. 

2. Про проведення круглих 

столів зі здобувачами 

вищої освіти із провідними 

фахівцями профільних 

закладів та випускниками 

Інституту. 

3. Про розгляд 

можливостей проведення 

1. Розгляд Радою роботодавців 

результатів захисту дипломних робіт 

здобувачами ОС «магістр» 

спеціальностей «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», «Облік і оподаткування». 

2. Про розгляд рекомендацій щодо 

тематики, змісту та структури дипломних 

робіт для здобувачів ОС «магістр» 

спеціальностей «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Фінанси, банківська 
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стажування на 

виробництві НПП кафедр. 

справа та страхування», 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», «Облік і оподаткування». 

3. Про обмежені можливості організації 

практичної підготовки здобувачів освіти в 

умовах виробництва під час війни. 

4. Освітні пропозиції від Відкритого 

міжнародного університету розвитку 

людини «Університет «Україна». 

5. Поради від стейкхолдерів освітніх 

програм ОР «бакалавр» щодо змін у 

професійних кейсах здобувачів вищої 

освіти. 

6. Про якість підготовки професійних 

кадрів у сфері юриспруденції і свободи 

слова. 

7. Анонс проєкту «Юридична допомога 

під час війни»: 

- онлайн-консультування для громадян 

України, які потребують юридичної 

допомоги у зв’язку з воєнними діями на 

території Миколаївської області; 

- забезпечення гарантій діяльності 

журналістів і засобів масової інформації 

під час воєнного стану (пропозиції до 

майбутньої зустрічі). 

Новокаховський 

гуманітарний 

інститут 

1. Звіт про роботу Ради 

роботодавців за 2021 рік. 

2. Оновлення складу Ради 

роботодавців на 2022 рік. 

3. Пропозиції до укладання 

нових угод із 

роботодавцями. 

4. Пропозиції щодо 

покращення організації і 

проведення практик 

здобувачів освіти. 

5. Перспектива співпраці 

щодо працевлаштування 

випускників.  

6. Пропозиції до оновлення 

освітніх програм 

спеціальностей. 

7. Затвердження порядку 

денного засідання Ради 

роботодавців на травень 

2022 року. 
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Полтавський 

ННК 

1.Звіт про роботу Ради 

роботодавців за 2021 р. 

2. Перезатвердження 

складу Ради роботодавців 

Полтавського інституту 

економіки і права на 2021-

2022 роки. 

3. Пропозиції щодо 

покращення організації і 

проведення практик 

здобувачів освіти. 

4. Перспективи співпраці 

щодо працевлаштування 

випускників. 

5. Затвердження порядку 

денного засідання Ради 

роботодавців на травень 

2022 року. 

1. Звіт про роботу Ради роботодавців за 

навчальний рік. 

2. Про розгляд, обговорення та внесення 

змін до ОПП за спеціальностями: 081 

Право, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, 231 Соціальна робота, 016 

Спеціальна освіта, 035 Філологія ОС 

«бакалавр».  

3. Перезатвердження складу Ради 

роботодавців Полтавського ННК на 2022-

2023 н.р. 

4. Пропозиції щодо комплексного 

співробітництва із зацікавленими 

підприємствами та організаціями. 

5. Затвердження порядку денного 

засідання на листопад 2022 року. 

Рівненський ННК  1. Стан курсового навчання в 

Рівненському інституті. 

2. Сприяння працевлаштування 

випускників у Рівненському інституті. 

3. Створення філій кафедр на виробничій 

базі ділових партнерів. 

4. Затвердження порядку денного 

засідання Ради роботодавців Рівненського 

інституту на листопад 2022. 

Сторожинецький 

фаховий коледж 

 1. Обговорення результатів проходження 

практики для студентів ІІ курсу за 

спеціальністю 231 Соціальна робота. 

2. Обговорення результатів проходження 

практики для студентів ІІІ курсу за 

спеціальністю 231 Соціальна робота. 

3. Звіт Ради роботодавців за результатами 

роботи в 2021-2022 н.р. та затвердження 

плану роботи на 2022-2023 н.р. 

Тернопільський 

фаховий коледж 

1. Звіт про роботу Ради 

роботодавців за 2021 рік. 

2. Оновлення складу Ради 

роботодавців на 2022 рік. 

3. Пропозиції до 

укладання нових угод із 

роботодавцями. 

4. Пропозиції щодо 

покращення організації і 

проведення практик 

здобувачів освіти. 

5. Перспективи співпраці 

щодо працевлаштування 

випускників. 

1. Звіт про роботу Ради роботодавців за 

період вересень 2021 – травень 2022 року. 

2. Затвердження плану заходів щодо 

сприяння Тернопільському фаховому 

коледжу у проведенні профорієнтаційної 

роботи. 

3. Пропозиції до укладання нових угод із 

роботодавцями. 

4. Пропозиції щодо покращення 

організації і проведення практик 

здобувачів освіти. 

5. Перспективи співпраці щодо 

працевлаштування випускників. 

6. Пропозиції до оновлення освітніх 

програм спеціальностей. 
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З метою визначення професійної орієнтованості і конкурентоздатності 

випускників університету на ринку праці, залежності успішності 

працевлаштування від якості освіти проводились такі опитування: 
 

Тема дослідження Назва 

Терміни 

проведення 

2021-2022 

Аудиторія 
Кількість 

відповідей 

Визначення 

професійної 

орієнтованості і 

конкурентоздатності 

випускників 

університету на ринку 

праці, залежності  

успішності 

працевлаштування від 

якості освіти 

Працевлаштування 

очима випускників 
Листопад 2021 випускники 503 

Визначення 

конкурентоздатності 

Працевлаштування 

очима роботодавців 
Листопад 2021 роботодавці 95 

6. Пропозиції до 

оновлення освітніх 

програм спеціальностей. 

7. Затвердження порядку 

денного засідання Ради 

роботодавців на травень 

2022 року.  

7. Затвердження порядку денного 

засідання Ради роботодавців на листопад 

2022 року.  

Хмельницький 

ННК 

1. Звіт про роботу Ради 

роботодавців за 2021 рік.  

2. Оновлення складу Ради 

роботодавців на 2022 рік.  

3. Пропозиції до укладання 

нових угод із 

роботодавцями.  

4. Пропозиції щодо 

покращення організації і 

проведення практик 

здобувачів освіти.  

5. Перспективи співпраці 

щодо працевлаштування 

випускників.  

6. Пропозиції до оновлення 

освітньої програми 

спеціальності 053 

Психологія. 

7. Затвердження порядку 

денного засідання Ради 

роботодавців на травень 

2022 року. 

1. Про участь роботодавців в освітньому 

процесі (відкриті лекції, майстер-класи, 

навчальні лабораторії тощо).  

2. Обговорення результатів щорічного 

опитування роботодавців.  

3. Обговорення результатів проходження 

практик здобувачами освіти та пропозиції 

щодо покращення її організації.  

4. Обговорення результатів підсумкової 

атестації випускників другого 

(магістерського) рівня вищої освіти та 

пропозиції щодо покращення рівня їх 

підготовки.  

5. Обговорення питання 

працевлаштування випускників.  

6. Пропозиції до оновлення освітніх 

програм спеціальностей інституту.  

7. Обговорення результатів проведених 

науково-практичних 

конференцій/семінарів/ круглих столів за 

участі роботодавців.  

8. Затвердження порядку денного 

засідання Ради роботодавців на листопад 

2022 року. 



92 

 

випускників 

університету на ринку 

праці 

 

Працевлаштування очима випускників 
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Працевлаштування очима роботодавців 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

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 «Університет «Україна»: 
 

№ 

з/п 

НВП Заплановано 

видань 

Рекомендовано 

до друку НМР 

Рекомендовано 

поза планом 

1  Інститут економіки та 

менеджменту 
17   

2 Інженерно-технологічний 

інститут 
23   

3 Інститут комп’ютерних 

технологій 
0   

4 Інститут права та суспільних 

відносин 
4 1  

5 Інститут соціальних 

технологій  

(кафедра психології) 

6 6 1 

6 Інститут філології та масових 

комунікацій 
8 1  
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7 Інститут біомедичних 

технологій 
10 3  

Всього 68 11  

Отже, по базовій структурі було заплановано 68 видань, видрукувано – 11, 

позапланово – 1. Виконання плану видань наукової та навчально-методичної 

літератури на 2021-2022 н. р. складає 16,2%. 

ТВСП 
Заплановано 

видань 

1 Житомирський економіко-гуманітарний інститут 5 

2 Карпатський інститут підприємництва 6 

3 Центральноукраїнський ННК 12 

4 Миколаївський ННК 23 

5 Новокаховський гуманітарний інститут 1 

6 Хмельницький інститут соціальних технологій 6 

Отже, за результатами аналізу, можна зробити висновок, що план видань 

на 2021-2022 н.р., як і в минулих звітних періодах, не виконаний. 

З метою удосконалення системи відбору навчально-методичної та 

наукової літератури, створеної в Університеті «Україна», забезпечення її рівня 

відповідно Державних стандартів вищої освіти та заохочення викладачів у 

листопаді 2021 року було проведено щорічний «Конкурс підручників, 

навчальних посібників, монографій і конспектів лекцій» та вперше 

«Конкурс на краще навчально-методичне видання англійською мовою». У 

конкурсі взяли участь 5 монографій, 3 підручника, 12 посібників, 1 зошит для 

практичних робіт, 5 навчально-методичні рекомендацій та 2 конспекти лекцій, а 

також 2 навчально-методичних видань англійською мовою. За результатами 

конкурсу були визначені переможці: 
Місце Навчально-виховний 

підрозділ 

Автор Назва роботи 

в номінації «Найкраща монографія» 

3 місце 
Вінницький соціально-

економічний інститут 

Швед Вадим 

Валерійович, кандидат 

економічних наук, 

доцент, професор 

кафедри бізнесу та 

права 

Освіта та 

підприємництво: 

точки дотику 

3 місце 
Луцький інститут 

розвитку людини 

Кліш Ірина 

Степанівна, кандидат 

наук з фізичного 

виховання та спорту, 

доцент; Гордійчук 

Віктор Іванович, 

кандидат наук з 

фізичного виховання та 

спорту, завідувач 

кафедри фізичної 

реабілітації та 

соціального 

забезпечення 

Особливості 

фізичного 

виховання дітей в 

українській 

народній педагогіці 
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2 місце 
Хмельницький інститут 

соціальних технологій 

Добровіцька Олена 

Олександрівна, доцент 

кафедри фізичної 

терапії, ерготерапії, 

фізичної культури і 

спорту 

Підготовка 

майбутніх 

соціальних 

працівників до 

толерантної 

взаємодії в умовах 

інклюзивного 

середовища 

1 місце 
Інститут біомедичних 

технологій 

Ілюк Наталія 

Анатоліївна 
(співавтор), кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри 

мікробіології, сучасних 

біотехнологій, екології 

та імунології Інституту 

біомедичних технологій 

Вплив біологічно 

активних речовин на 

продуктивність, 

якість свіжої і 

переробленої 

продукції цибулі та 

коренеплодів 

в номінації «Найкращий підручник» 

1 місце 
Інститут економіки та 

менеджменту 

Нечипорук Наталія 

Віталіївна, кандидат 

економічних наук, 

завідувач кафедри 

фінансів та обліку 

Фінанси 

підприємств 

3 місце 
Інженерно-технологічний 

інститут 

Докуніхін Валерій 

Зосімович, кандидат 

технічних наук, доцент 

кафедри 

автомобільного 

транспорту; 

Кущевська Ніна 

Федорівна, доктор 

технічних наук, 

професор кафедри 

сучасної інженерії та 

нанотехнологій; 

Малишев Віктор 

Володимирович, 

доктор технічних наук, 

професор кафедри 

автомобільного 

транспорту 

Технологічне 

проєктування 

автотранспортних 

підприємств 

3 місце 
Інженерно-технологічний 

інститут 

Докуніхін Валерій 

Зосімович, кандидат 

технічних наук, доцент 

кафедри 

автомобільного 

транспорту; 

Кущевська Ніна 

Федорівна, доктор 

технічних наук, 

професор кафедри 

Правила 

перевезення 

вантажів 

автомобільним 

транспортом 
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сучасної інженерії та 

нанотехнологій; 

Малишев Віктор 

Володимирович, 

доктор технічних наук, 

професор кафедри 

автомобільного 

транспорту; 

Петренко Тетяна 

Володимирівна, 

старший викладач 

кафедри 

автомобільного 

транспорту 

2 місце 
Інженерно-технологічний 

інститут 

Бабанов Ігор 

Геннадійович, 

кандидат технічних 

наук, доцент кафедри 

технології харчування; 

Малишев Віктор 

Володимирович, 

доктор технічних наук, 

професор кафедри 

автомобільного 

транспорту; 

Ратушенко Антоніна 

Тарасівна, кандидат 

технічних наук, доцент 

кафедри технології 

харчування 

Обладнання 

м’ясопереробних 

виробництв: 

експлуатація та 

діагностування 

1 місце 
Інженерно-технологічний 

інститут 

Докуніхін Валерій 

Зосимович, кандидат 

технічних наук, доцент 

кафедри 

автомобільного 

транспорту 

Логістичні системи 

доставки 

специфічних 

вантажів 

 

 

в номінації «Найкращий посібник» 

2 місце 
Вінницький соціально-

економічний інститут 

Євась Тетяна 

Володимирівна, 

старший викладач 

кафедри бізнесу та 

права;  

Омельченко Олена 

Валеріївна, старший 

викладач кафедри 

бізнесу та права;  

Швед Вадим 

Валерійович, кандидат 

економічних наук, 

доцент, професор 

Комплексна 

підготовка 

виробництва 
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кафедри бізнесу та 

права 

2 місце 
Хмельницький інститут 

соціальних технологій 

Кожушко Олена 

Олегівна, доцент 

кафедри правових та 

інформаційних 

технологій 

Адміністративне 

право 

1 місце 
Інститут права та 

суспільних відносин 

Терещенко Андрій 

Леонідович, кандидат 

юридичних наук, 

доцент, професор 

кафедри галузевого 

права та 

загальноправових 

дисциплін, директор 

інституту 

Господарське право 

України 

2 місце 
Інженерно-технологічний 

інститут 

Кошель Ганна 

Володимирівна, 

кандидат технічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри 

автомобільного 

транспорту 

Теоретична 

механіка. Частина 1. 

Статика, кінематика 

1 місце 
Інженерно-технологічний 

інститут 

Кадомський Сергій 

Віталійович, кандидат 

технічних наук, доцент 

кафедри 

автомобільного 

транспорту; 

Малишев Віктор 

Володимирович, 

професор кафедри 

автомобільного 

транспорту, доктор 

технічних наук 

Наноматеріали та 

нанотехнології 

2 місце 
Хмельницький інститут 

соціальних технологій 

Новікова Олена 

Анатоліївна, старший 

викладач кафедри 

психології та соціальної 

роботи 

Розвиток 

просторового 

мислення дітей 

молодшого 

шкільного віку 

1 місце 
Інститут соціальних 

технологій 

Базиленко Анастасія 

Костянтинівна, 

кандидат психологічних 

наук, доцент, завідуюча 

кафедрою соціальної 

роботи та педагогіки 

Соціалізація молоді 

з особливими 

освітніми 

потребами: кращі 

практики 

1 місце 
Миколаївський інститут 

розвитку людини 

Мельник Віктор 

Анатолійович, 

кандидат технічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри економіки та 

Мікропроцесорна 

техніка 



101 

 

інформаційних 

технологій; 

Мельник Олександр 

Вікторович, кандидат 

технічних наук, доцент 

кафедри економіки та 

інформаційних 

технологій,  

2 місце 
Інженерно-технологічний 

інститут 

Пацаловська Лілія, 

старший викладач 

кафедри сучасної 

інженерії та 

нанотехнологій; 

Кущевська Ніна 

Федорівна, доктор 

технічних наук, 

професор, професор 

кафедри сучасної 

інженерії та 

нанотехнологій; 

Малишев Віктор 

Володимирович, 

доктор технічних наук, 

професор, професор 

кафедри 

автомобільного 

транспорту 

Загадкова хімія: 

історія та сучасність 

2 місце 
Інженерно-технологічний 

інститут 

Пацаловська Лілія, 

старший викладач 

кафедри сучасної 

інженерії та 

нанотехнологій; 

Кущевська Ніна 

Федорівна, доктор 

технічних наук, 

професор, професор 

кафедри сучасної 

інженерії та 

нанотехнологій; 

Малишев Віктор 

Володимирович, 

доктор технічних наук, 

професор, професор 

кафедри 

автомобільного 

транспорту 

Загадкова хімія: 

основи неорганічної 

хімії 

1 місце Рівненський інститут 
Стеца (Трофімчук) 

Н.В.,  
старший викладач 

Екологія 

в номінації «Кращий робочий зошит для практичних/лабораторних робіт 

(альбом, атлас)» 
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1 місце 
Інститут біомедичних 

технологій 

Мовчан Валентина 

Олексіївна, кандидат 

біологічних наук, 

доцент кафедри 

мікробіології, сучасних 

біотехнологій, екології 

та імунології; 

Сергійчук Наталія 

Миколаївна, старший 

викладач кафедри 

мікробіології, сучасних 

біотехнологій, екології 

та імунології 

Зошит для 

практичних робіт із 

зоології. Частина 1. 

Зоологія 

безхребетних 

в номінації «Кращий конспект лекцій» 

2 місце 
Інститут біомедичних 

технологій 

Пастушенко Галина 

Петрівна, старший 

викладач кафедри 

мікробіології, сучасних 

біотехнологій, екології 

та імунології 

Загальна цитологія 

та гістологія.  

Частина І: Загальна 

цитологія: опорний 

конспект лекцій 

Загальна цитологія 

та гістологія.  

Частина ІІ: 

Гістологія. Опорний 

конспект лекцій 

1 місце 
Інститут біомедичних 

технологій 

Мележик Ольга 

Вікторівна, кандидат 

біологічних наук, 

доцент кафедри 

мікробіології, сучасних 

біотехнологій, екології 

та імунології 

АНТИБІОТИКИ: 

опорний конспект 

лекцій 

в номінації «Кращі навчально-методичні рекомендації» 

2 місце 
Хмельницький інститут 

соціальних технологій 

Кондратюк Світлана 

Миколаївна, 

завідувачка кафедри 

психології та соціальної 

роботи 

Методичні 

рекомендації до 

написання та 

захисту 

кваліфікаційної 

роботи з підготовки 

магістрів 

спеціальності 053 

«Психологія» 

1 місце 
Хмельницький інститут 

соціальних технологій 

Островська Наталія 

Олександрівна, доцент 

кафедри психології та 

соціальної роботи 

Методичні 

рекомендації до 

підготовки 

магістерських 

кваліфікаційних 

робіт другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти : 

галузь знань 23 

«Соціальна робота», 
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спеціальність 231 

«Соціальна робота» 

3 місце 
Інститут біомедичних 

технологій 

Катинська Марина 

Георгіївна, кандидат 

фармацевтичних наук, 

доцент кафедри 

фармації 

Сучасні особливості 

регулювання 

реклами лікарських 

засобів в країнах 

Європейського 

Союзу та в Україні 

2 місце 
Інститут біомедичних 

технологій 

Мележик Ольга 

Вікторівна, кандидат 

біологічних наук, 

доцент кафедри 

мікробіології, сучасних 

біотехнологій, екології 

та імунології; 

Ілюк Наталія 

Анатоліївна, кандид 

сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри 

мікробіології, сучасних 

біотехнологій, екології 

та імунології 

Методичні 

рекомендації щодо 

проходження 

науково-дослідної 

практики 

студентами 

спеціальності 091 

«Біологія» другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

1 місце 
Інститут біомедичних 

технологій 

Мележик Ольга 

Вікторівна, кандидат 

біологічних наук, 

доцент кафедри 

мікробіології, сучасних 

біотехнологій, екології 

та імунології; 

Ілюк Наталія 

Анатоліївна, кандид 

сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри 

мікробіології, сучасних 

біотехнологій, екології 

та імунології 

Методичні вказівки 

до написання 

курсових робіт з 

дисципліни 

«Ботаніка» 

в номінації «Краща навчально-методична література, написана англійською й 

українською мовами» 

1 місце 
Інститут права та 

суспільних відносин 

Фаст Олексій 

Олександрович, 

кандидат юридичних 

наук, доцент, завідувач 

кафедри галузевого 

права та 

загальноправових 

дисциплін 

Конституційне 

право зарубіжних 

країн (білінгвальний 

навчальний 

посібник у таблицях 

та схемах) 

 

Діяльність бібліотеки 

Враховуючи негативний вплив пандемії COVID-19, що призвів до 

зменшення кількості користувачів бібліотеки, у звітному році оптимізовано 

структуру Бібліотеки університету та розроблено відповідну нормативно-
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правову документацію. Головною метою Бібліотеки у звітному році було 

створення інформаційної бази для організації освітнього та дослідницького 

процесів, забезпечення швидкого та зручного доступу до світових наукових та 

освітніх ресурсів, а також створення своїх власних електронних ресурсів і 

популяризації навчальної літератури в Університеті «Україна». 

З цією метою на п’ятому поверсі 2 корпусу відкрито велику читальну залу, 

де здобувачі освіти, викладачі та інші працівники закладу можуть самостійно 

знайти для себе корисну літературу з різних галузей знань. Також для зручності 

учасників освітнього процесу на поверхах 2, 3 корпусів Університету відкрито 

тематичні бібліотеки. 

Враховуючи складні умови проведення освітнього процесу (COVID-19, 

війна з росією), що обмежили доступ здобувачів до навчальної літератури 

оффлайн, працівники Бібліотеки працювали над створенням безперешкодних 

умов в режимі онлайн, а саме використання віртуальних просторів, на яких 

успішно функціонують усі бібліотечні технології. Так, для дистанційного 

доступу до джерел інформації в Університеті «Україна» функціонує база даних 

АБІС «УФД/Бібліотека», де кожен авторизований користувач має доступ до 

повнотекстових електронних версій навчальних посібників, підручників, 

монографій, методичних рекомендацій, конспектів лекцій, статей тощо. Станом 

на 1 червня 2022 р. в Електронному каталозі представлено 5 916 документів. За 

звітний період в Електронну бібліотеку завантажено 2 639 повнотекстових 

документів. Надано вільний доступ до електронних ресурсів закордонних видань 

та бібліотек України. 18 квітня 2022 року Університет отримав безкоштовний 

доступ на пробний період протягом шести місяців до Research4Life, що надає 

нашим викладачам та здобувачам освіти доступ до однієї з найбільших у світі 

колекцій наукової та технічної літератури, яку пропонують провідні міжнародні 

наукові видавництва, про що було проінформовано всіх учасників освітнього 

процесу шляхом розміщення повідомлення на сайті. На жаль, цією можливістю 

на сьогоднішній день скористався лише Житомирський економіко-гуманітарний 

інститут. 

Виставкову діяльність університетської Бібліотеки пристосовано до нових 

реалій, здійснюючи її у віртуальному інформаційному середовищі. На сайті 

функціонує розділ «Виставкова діяльність Університету «Україна» у 2021-2022 

н. р.». Це не тільки презентація книг в інформаційному просторі, а й джерело 

інформації та нових знань для здобувачів освіти. 

Працівники Бібліотеки здійснювали фахову довідкову, інформаційну та 

консультативну підтримку здобувачів освіти, що в комплексі з іншими заходами 

забезпечує досягнення цілей та програмних результатів навчання, визначених в 

освітніх програмах. 

Також працівники Бібліотеки спільно із завідувачами кафедр провели 

ревізію бібліотечних фондів та визначили навчальну літературу, що є на 

сьогоднішній день неактуальною та інформаційно застарілою. Цю літературу 

вилучено з бібліотечних фондів (згідно Акту №1-2 з бібліотеки списано 1 982 

примірників).  

http://vmurol.zt.ua/
http://vmurol.zt.ua/
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У рамках безкоштовного книгообміну в мережі бібліотек Університету 

передано до ТВСП: Полтавський інститут економіки і права – 413 прим., Івано-

Франківська філія – 91 прим., Дубенська філія – 344 прим., Житомирський 

економіко-гуманітарний інститут – 509 прим., Васильківський фаховий коледж 

– 71 прим. Усього – 1 428 прим. 

Відзначено активне сприяння Бібліотеки у проходженні акредитаційних 

експертиз освітніх програм як навчально-виховних підрозділів Києва, так і 

ТВСП. Підготовлено та викладено на сайті науково-допоміжний 

бібліографічний покажчик «Інклюзивне навчання – від ідеї до втілення». 

За звітний період поповнено бібліотечний фонд базової структури за 

рахунок придбання літератури на замовлення кафедр – 582 прим., за рахунок 

наукових праць викладачів, що друкує Видавничо-друкарський комплекс, – 48 

прим. 

Сукупний бібліотечний фонд становить 627 203 примірників документів.  

 

 
 

Робота мережі бібліотек велася за напрямами: формування і збереження 

бібліотечних фондів та електронних ресурсів; інформаційно-бібліографічне 

обслуговування; культурно-просвітницька діяльність. Головним завданням 

https://pl.uu.edu.ua/
https://if.uu.edu.ua/
https://if.uu.edu.ua/
https://dubno.uu.edu.ua/
http://vmurol.zt.ua/
http://vmurol.zt.ua/
https://vasylkiv.uu.edu.ua/
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бібліотек ТВСП була інформаційна підтримка навчального та наукового 

процесів кафедр і циклових комісій. Упродовж року філії Бібліотеки 

пропонували здобувачам освіти, викладачам і науковцям ресурси та 

інструменти; брали участь у культурно-виховних заходах, оформлювали 

експозиції книжкових виставок, проводили презентації книг, дні інформації, 

тренінги та індивідуальне консультування для ефективної організації навчання, 

викладання та дослідження. 

Однак, у роботі Бібліотеки є певні труднощі й невирішені проблеми: 

- оновлення фондів навчальної літератури в бібліотеках відбувається дуже 

повільно; 

- пасивно надаються електронні копії праць викладачів із ТВСП, що гальмує 

активне завантаження Електронної бібліотеки Університету повнотекстовими 

документами. 
 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

У 2021/2022 навчальному році в університеті освітній процес 

забезпечувало 767 працівників, зокрема у ТВСП, інститутах базової структури – 

581 науково-педагогічний працівник (75,8%) та у фахових коледжах –186 

педагогічних працівників (24%).  

У 2021/2022 навчальному році освітній процес забезпечувало 383 науково-

педагогічних працівники з науковими ступенями і вченими званнями, що 

складало 65,9% від загальної чисельності науково-педагогічних та педагогічних 

працівників, серед них – 77 докторів наук, професорів (20,17%), кандидатів наук, 

доцентів – 306 осіб (79,9%). 

У числі педагогічних працівників коледжів налічувалось 186 викладачів, з 

них 78 - викладачі вищої категорії, із яких 24 (30,7%) працювало на постійній 

основі. 

В інститутах базової структури університету освітній процес 

забезпечувало 206 науково-педагогічних працівники, з яких 138 осіб із ученими 

ступенями та званнями (70%), зокрема, докторів наук, професорів – 36 (17,5%), 

кандидатів наук, доцентів – 102 (49,5%). 

У базовій структурі університету в м. Києві діє 18 кафедр, із яких 6 

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

Досягнуто певних результатів щодо залучення науково-педагогічних 

працівників для роботи на постійній основі. Так, у 2021/2022 навчальному році 

в університеті працювало 409 працівників, або 53% від їх загальної кількості, для 

яких робота на викладацьких посадах була основною. 

У базовій структурі на постійній основі працювало 129 (62,6%), за 

сумісництвом – 77 (37,4%) науково-педагогічних працівники.  

У ТВСП 220 (59%) науково-педагогічних працівників було 

працевлаштовано на постійній основі, за сумісництвом – 155 (41 %).  

Слід зазначити, що в порівнянні з минулим навчальним роком збільшився 

відсоток науково-педагогічних працівників на постійній основі. 
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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 

77 осіб, із науковими ступенями та вченими званнями – 49 (63,6%) , у тому числі 

докторів наук, професорів – 11 (14,3%), кандидатів наук, доцентів – 38 (49%). 

Кількість науково-педагогічних працівників-сумісників ТВСП становила 

155 осіб, серед яких із науковими ступенями та вченими званнями – 91 (58,8%), 

у тому числі докторів наук, професорів – 19 (12,3 %), кандидатів наук, доцентів 

– 72 (46,5%).  

Що стосується педагогічних працівників фахових коледжів, то слід 

зазначити, що в коледжах університету в 2021/2022 навчальному році працювало 

60 осіб (33%) за основним місцем роботи та 121 (66,9%) – сумісники. 

У роботі інститутів, філій, фахових 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.  

Недостатній відсоток працівників з науковими ступенями, вченими 

званнями за основним місцем роботи у Луцькому інституті розвитку людини 

(45,24%). 

У відокремлених структурних підрозділах – фахових 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 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 2021/2022 н. р. у базовій структурі університету в м. Києві працювало 

158 працівників (адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного та 

науково-виробничого складу, з них на постійній основі – 149 осіб (94%); за 

сумісництвом – 9 (5,7%) осіб. 

У цілому по університету налічувалось 350 працівників адміністративно-

управлінського, навчально-допоміжного, науково-виробничого та 

господарського персоналу, серед яких 273 (79%) осіб адміністративного та 

господарського персоналу. 
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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 

2021 році у зв’язку з пандемією COVID-19 конкурс на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників не відбувався. Зарахування на 

2021/2022 навчальний 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.  

З метою щорічного оцінювання науково-педагогічних і педагогічних 

працівників сформовано рейтинг науково-педагогічних працівників для 

оприлюднення його на офіційному сайті університету. 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. Щорічне оцінювання науково-педагогічних і 

педагогічних працівників розміщено за посиланням 

https://uu.edu.ua/schorichne_ocinyuvannya_NPP.  

Тема дослідження Назва 

Терміни 

проведення 

2021-2022 

Аудиторія 
Кількість 

відповідей 

Оцінювання 

діяльності викладача 

завідувачем кафедри 

за 2020-2021 н.р. 

Рейтингове 

оцінювання ПВС 
Травень 2022  

завідувач 

кафедри/голова 

циклової 

комісії, на якій 

у штаті, 

завідувач 

кафедри/голова 

циклової 

комісії, яку 

обслуговує або 

працює за 

внутрішнім 

сумісництвом 

125 

Оцінювання 

діяльності викладача 

колегами за 2020-2021 

н.р. 

Рейтингове 

оцінювання ПВС 
Травень 2022  колеги 248 

Оцінювання 

діяльності викладача 

здобувачами вищої 

освіти за 2020-2021 

н.р. 

Рейтингове 

оцінювання ПВС 
Травень 2022  здобувачі освіти 457 

https://uu.edu.ua/schorichne_ocinyuvannya_NPP
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У 2021-2022 навчальному році проводились заходи для стимулювання 

підвищення рівня методичного забезпечення.  

У листопаді 2021 року був проведений «Конкурс на звання кращого 

викладача Університету «Україна» відповідно до Положення про конкурс на 

звання кращого викладача Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна». Участь узяли: «Кращий викладач соціальних дисциплін» – 5, 

«Кращий викладач юридичних дисциплін» – 12, «Кращий викладач економічних 

дисциплін» – 7, «Кращий викладач інженерно-технічних дисциплін» – 1, 

«Кращий викладач інформаційних дисциплін» – 2, «Кращий викладач 

природничих дисциплін та математики» – 6, «Кращий викладач гуманітарних 

дисциплін» – 4, «Кращий викладач-новатор» – 5, «Кращий викладач-керівник 

НДРС» – 5, «Кращий молодий викладач-дослідник (до 35 років)» – 4 викладачі.  

За результатами конкурсу були визначені переможці по номінаціях:  

 

Кращий викладач соціальних дисциплін: 

1 місце – Островська Наталія Олександрівна, викладач циклової комісії з 

гуманітарних дисциплін Хмельницького фахового коледжу, кандидат 

педагогічних наук; 

2 місце – Артеменко Анна Броніславівна, завідувач кафедри соціально-

реабілітаційних технологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту, 

доктор філософії з соціології; 

3 місце – Власов Володимир Геннадійович, доцент кафедри психології, 

соціальної освіти та здоров’я людини Миколаївського інституту розвитку 

людини, кандидат біологічних наук; 

3 місце – Златопольська Наталія Василівна, старший викладач 

Полтавського інституту економіки і права. 

 

Кращий викладач юридичних дисциплін: 

1 місце – Олійник Олеся Михайлівна, старший викладач кафедри бізнесу і 

права Вінницького соціально-економічного інституту; 

2 місце – Трегубенко Марина Юріївна, старший викладач кафедри права 

та соціально-економічних відносин Центральноукраїнського інституту розвитку 

людини; 

3 місце – Лукацька Лілія Григорівна, старший викладач кафедри 

галузевого права та загальноправових дисциплін Інституту права та соціальних 

відносин; 

3 місце – Судак Ірина Михайлівна, старший викладач кафедри права та 

гуманітарних дисциплін Івано-Франківської філії. 

 

Кращий викладач економічних дисциплін: 

1 місце – Швед Вадим Валерійович, професор кафедри бізнесу та права 

Вінницького соціально-економічного інституту; 

2 місце – Волощук Надія Юріївна, доцент кафедри економіки та 

менеджменту Карпатського інституту підприємництва; 
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3 місце – Забута Нані Вікторівна, доцент кафедри фінансів та обліку 

Інституту економіки та менеджменту, кандидат економічних наук; 

3 місце – Гнатенко Євгенія Петрівна, доцент кафедри підприємництва, 

управління та адміністрування Миколаївського інституту розвитку людини, 

кандидат економічних наук, доцент. 

Кращий викладач інженерно-технічних дисциплін: 

1 місце – Бублик Галина Аврамівна, доцент кафедри технології харчування 

Інженерно-технологічного інститут, кандидат технічних наук, доцент; 

2 місце – Оліферчук Оксана Григорівна, старший викладач кафедри 

технології харчування Інженерно-технологічного інституту. 

Кращий викладач інформаційних дисциплін: 

1 місце – Добровіцька Олена Олександрівна, доцент кафедри правових та 

інформаційних технологій Хмельницького інституту соціальних технологій, 

кандидат педагогічних наук; 

1 місце – Завгородній Андрій Володимирович, доцент кафедри економіки 

та інформаційних технологій Миколаївського інституту розвитку людини, 

кандидат фізико-математичних наук, доктор економічних наук, професор. 

Кращий викладач природничих дисциплін: 

1 місце – Ілюк Наталя Анатоліївна, доцент кафедри мікробіології, 

сучасних біотехнологій, екології та імунології Інституту біомедичних 

технологій, кандидат сільськогосподарських наук; 

2 місце – Бородіна Оксана Сергіївна, доцент кафедри соціально-

реабілітаційних технологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту, 

кандидат педагогічних наук; 

3 місце – Чумаченко Олександр Юрійович, доцент кафедри психології, 

спеціальної освіти та здоров’я людини Миколаївського інституту розвитку 

людини, кандидат біологічних наук; 

3 місце – Кравчук Людмила Степанівна, завідувач кафедри фізичної 

терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту 

соціальних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Кращий викладач гуманітарних дисциплін: 

1 місце – Мильніченко Наталя Олександрівна, старший викладач кафедри 

права та соціально-економічних відносин Центральноукраїнського інституту 

розвитку людини; 

1 місце – Колибаб’юк Світлана Петрівна, доцент кафедри права та 

гуманітарних дисциплін Івано-Франківської філії, кандидат історичних наук; 

2 місце – Польовик Ольга Віталіївна, доцент кафедри психології та 

соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій, кандидат 

педагогічних наук. 

Кращий викладач-новатор: 

1 місце – Балахонова Олеся Василівна, професор кафедри бізнесу і права 

Вінницького соціально-економічного інституту, доктор економічних наук, 

професор; 
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2 місце – Ковтун Олександр Сергійович, доцент кафедри психології та 

соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій, кандидат 

соціологічних наук; 

3 місце – Таланчук Ірина Володимирівна, доцент кафедри галузевого права 

та загальноправових дисциплін, кандидат юридичних наук; 

3 місце – Мележик Ольга Вікторівна, доцент кафедри мікробіології, 

сучасних біотехнологій, екології та імунології Інституту біомедичних 

технологій, кандидат біологічних наук. 

Кращий викладач-керівник НДРС: 

1 місце – Кондратюк Світлана Миколаївна, завідувач кафедри психології 

та соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій, кандидат 

психологічних наук, доцент; 

1 місце – Кравченко Олена Вікторівна, доцент кафедри права та соціально-

економічних відносин Центральноукраїнського інституту розвитку людини, 

кандидат філологічних наук; 

2 місце – Ізуїта Петро Олександрович, професор кафедри галузевого права 

та загальноправових дисциплін Інституту права та суспільних відносин, 

кандидат юридичних наук, доцент; 

3 місце – Тугай Тетяна Іванівна, завідувач кафедри мікробіології, сучасних 

біотехнологій, екології та імунології Інституту біомедичних технологій, доктор 

біологічних наук, професор. 

Кращий молодий викладач-дослідник (до 35 років): 

1 місце – Залюбовський Марк Геннадійович, доцент кафедри 

автомобільного транспорту Інженерно-технологічного інституту, кандидат 

технічних наук; 

2 місце – Савчук Олег Ігорович, старший викладач кафедри фізичної 

терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту 

соціальних технологій; 

3 місце – Остратюк Наталя Миколаївна, викладач циклової комісії 

загальноосвітніх, гуманітарних та соціальних дисциплін Вінницького фахового 

коледжу, кандидат філологічних наук; 

3 місце – Кулик Анна Володимирівна, асистент кафедри галузевого права 

та загальноправових дисциплін Інституту права та суспільних відносин. 

З метою стимулювання навчальної, науково-дослідної, методичної та 

організаційної роботи викладачів Університету в листопаді 2021 року було 

проведено «Конкурс на кращий електронний курс». Усього взяли участь 75 

електронних курси. За результатами конкурсу були визначені переможці по 

номінаціях:  

 

 

Кращий електронний курс гуманітарних дисциплін: 

1 місце – Бородіна Оксана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри Житомирського економіко-гуманітарного інституту, за курс 

«Валеологія»; 
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2 місце – Базиленко Анастасія Костянтинівна, кандидат психологічних 

наук, доцент, завідуюча кафедрою соціальної роботи та педагогіки Інституту 

соціальних технологій, за курс «Основи навчання студентів»; 

3 місце – Подмогильна Юлія Павлівна, заступник директора з навчальної 

роботи Васильківського фахового коледжу, за курс «Історія України». 

Кращий електронний курс економічних дисциплін: 

1 місце – Євась Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри бізнесу 

і права Вінницького соціально-економічного інституту, за курс «Економіка 

підприємства»; 

2 місце – Жукова Ольга Анатоліївна, старший викладач кафедри бізнесу і 

права Вінницького соціально-економічного інституту, за курс «Фінанси»; 

3 місце – Швед Вадим Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, 

професор кафедри бізнесу і права Вінницького соціально-економічного 

інституту, за курс «Управління персоналом». 

Кращий електронний курс інженерно-технічних дисциплін: 

1 місце – Залюбовський Марк Геннадійович, доцент кафедри 

автомобільного транспорту Інженерно-технологічного інституту, кандидат 

технічних наук, за курс «Машини та обладнання підприємств в інженерній 

галузі»; 

2 місце – Тропіна Аліна Олексіївна, старший викладач Інженерно-

технологічного інституту, за курс «Безпека дорожнього руху». 

Кращий електронний курс інформаційних дисциплін: 

1 місце –+ Тимошенко Інесса Станіславівна, директор Васильківського 

фахового коледжу, за курс «Інформаційні технології»; 

2 місце – Добровіцька Олена Олександрівна, доцент кафедри правових та 

інформаційних технологій Хмельницького інституту соціальних технологій, 

кандидат педагогічних наук, за курс «Інформаційні технології»; 

3 місце – Саган Надія Зенонівна старший викладач кафедри інформаційних 

технологій та програмування Івано-Франківської філії, за курс «Інформаційні 

технології». 

Кращий електронний курс природничих дисциплін: 

1 місце – Ілюк Наталя Анатоліївна, доцент кафедри мікробіології, 

сучасних біотехнологій, екології та імунології Інституту біомедичних 

технологій, за курс «Анатомія рослин»; 

2 місце – Зощак Лілія Михайлівна, старший викладач кафедри 

інформаційних технологій та програмування Івано-Франківської філії, за курс 

«Вища математика»; 

3 місце – Іванисик Олександр Миколайович, викладач Васильківського 

фахового коледжу, за курс «Біологія та екологія»; 

3 місце – Бондар Ірина Григорівна, викладач Васильківського фахового 

коледжу, за курс «Фізика і астрономія». 

Кращий електронний курс соціальних дисциплін: 



113 

 

1 місце – Іванова Ірина Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій, за 

курс «Загальна педагогіка»; 

2 місце – Кондратюк Світлана Миколаївна, завідувач кафедри психології 

та соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Хмельницького 

інституту соціальних технологій, за курс «Диференціальна психологія»; 

3 місце – Хорунженко Галина Володимирівна, старший викладач кафедри 

психології Інституту соціальних технологій, за курс «Клінічна психологія».  

Кращий електронний курс юридичних дисциплін: 

1 місце – Мороз Станіслав Станіславович, старший викладач кафедри 

права та соціально-економічних відносин Центральноукраїнського інституту 

розвитку людини, за курс «Кримінальний процес»; 

2 місце – Судак Ірина Михайлівна, старший викладач кафедри права та 

гуманітарних дисциплін Івано-Франківської філії, за курс «Юридична 

деонтологія»; 

2 місце – Федоренко Тетяна Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри галузевого права та загальноправових дисциплін Інституту 

права та суспільних відносин, за курс «Цивільне право України»; 

3 місце – Мисак Олена Ігорівна, старший викладач кафедри бізнесу і права 

Вінницького соціально-економічного інституту, за курс «Цивільне та сімейне 

право».  

У червні 2022 року вперше організовано проведення «Конкурсу на краще 

заняття у форматі дистанційної роботи» з метою стимулювання навчальної, 

науково-дослідної, методичної та організаційної роботи викладачів університету 

в умовах дистанційного навчання. За результатами конкурсу були визначені 

переможці:  

Викладання фахових дисциплін зі спеціальності: 

1 місце – Мороз Ігор Іванович, Хмельницький інститут соціальних 

технологій, за заняття з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» 

на тему «Історія держави і права Польщі»; 

3 місце – Кондратюк Світлана Миколаївна, Хмельницький інститут 

соціальних технологій, за заняття з дисципліни «Загальна психологія» на тему 

«Здібності». 

Викладання загальних дисциплін: 

2 місце – Юрчук Людмила Василівна, Рівненський інститут, за заняття з 

дисципліни «Україна в контексті світового розвитку» на тему «Українські землі 

у міжвоєнний період (1921-1939 рр.)». 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ, ЯКІ 

МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ 
 

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

свого заснування розвиває інклюзивне освітнє середовище, метою якого є 

забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти всім членам суспільства, 

зокрема людям із інвалідністю.  
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В університеті створена комплексна система супроводу осіб із 

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 із 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».  

Станом на 15.07.2022 року в Університеті «Україна» навчалось 539 

здобувачів освіти з інвалідністю, з них 288 – у ТВСП, 251 – у базовій структурі. 

Станом на 15.07.2021 чисельність випускників з інвалідністю склала по базовій 

структурі 77, по ТВСП – 67.  
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Білоцерківський 

інститут економіки 

та управління 
9 1 1 1 1 2 2 6     6 3 2 2   36 

Броварський 

фаховий коледж 
              1               1 

Васильківський 

фаховий коледж 
                              0 

Вінницький 

соціально-

економічний 

комплекс 

13 15   9   7   23     9 3 1 2 1 83 

Дніпровський 

фаховий коледж 
1                             1 

Дубенський 

комплекс 
1     1     3                 5 

Житомирський 

економіко-

гуманітарний 

інститут 

2     1                 1 2   6 

Запорізький 

фаховий коледж 
                              0 

Івано-Франківська 

філія 
4   3 1   6 1 1 3             19 

Карпатський 

комплекс 
2   1 1 1 1   2         3 1   12 

Центральноукраїн-

ський інститут 

розвитку людини 
  1   3       1   1 2         8 

Луцький інститут 

розвитку людини 
1 2   2   3   2     3   1 1   15 

Мелітопольський 

комплекс 
2   2 2   1   2   1 2         12 

Миколаївський 

комплекс 
2     3   2   2   1 1 1 1     13 
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Назва підрозділу 

О
Р

А
 

Г
л

 

С
ч

 

С
з 

С
 

Д
Ц

П
 

З
Е

н
 

З
а

г
 

З
Д

С
 

З
С

в
С

 

З
Н

С
 

З
С

С
С

 

О
З

 

Ц
Д

 

А
м

п
 

З
а

г
а

л
ь

н
а

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

Новокаховський 

гуманітарний 

інститут 
3     2   2         2   1 1   11 

Полтавський 

комплекс 
7 3 7 1   2 1 12     4     1   38 

Рівненський 

комплекс 
2 1 4 2   3 1 2     4   1   1 21 

Сторожинецький 

фаховий коледж 
                              0 

Тернопільський 

фаховий коледж 
          1         1         2 

Чернігівська філія                               0 

Хмельницький 

комплекс 
13 8   4 6 16 2 22 4 1 2     2   80 

Всього по ТВСП 62 31 18 33 8 46 10 76 7 4 36 7 11 12 2 363 

Всього по Києву 47 17 22 26 5 56 2 19 5 7 81 7 8 10   312 

Разом по Києву і 

ТВСП 
109 48 40 59 13 102 12 95 12 11 117 14 19 22 2 675 

ОРА       людина з порушенням опорно-рухового апарату 

Вз           людина на візку 

Гл           нечуюча людина 

Сч          слабочуюча людина 

Сз           слабозора людина 

С             незряча людина 

ДЦП       людина з церебральним паралічем 

ЗЕн         людина із захворюванням залоз внутрішньої секреції 

Заг          людина із захворюванням крові, шлунково-кишкового тракту 

ЗДС        людина із захворюванням дихальної системи 

ЗСвС      людина із захворюванням сечовивідної системи 

ЗНС        людина із захворюванням нервової системи 

ЗССС    людина із захворюванням серцево-судинної системи 

ОЗ   людина з онкологічним захворюванням 

ЦД            людина з цукровим діабетом 

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;  
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– 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.  

Щороку проводяться опитування цих здобувачів щодо вивчення рівня 

розвиненості інклюзивного середовища , за результатами здійснюється 

удосконалення умов для навчання.  
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Організація педагогічного, соціального, медико-реабілітаційного, 

фізкультурно-спортивного та психологічного супроводу 

 здобувачів освіти з інвалідністю. 

Для забезпечення навчання студентів з інвалідністю упродовж 

навчального року працівниками Центру інклюзивних технологій навчання 

надано професійні послуги з супроводу, а саме:  

 
 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

Виховна робота Університету «Україна проводилась згідно плану роботи 

управління виховної діяльності, затвердженого у вересні 2021 року, через 

діяльність кураторів, студентських адміністраторів, органи студентського 

самоврядування, гуртки Центру художньої творчості, Науково-освітній центр 

патріотичного виховання молоді, Спортивний клуб та тісну взаємодію цих 

підрозділів із ректоратом та всіма навчально-виховними підрозділами 

Університету «Україна». 

Така співпраця створила належні умови для організації та проведення 

запланованих загальноуніверситетських та культурно-виховних заходів, 

налагоджена тісна взаємодія з органами студентського самоврядування ТВСП 

Університету щодо реалізації поставлених завдань. 

Із перших днів навчання студенти включалися в активне студентське 

життя. Навчальний рік розпочався із традиційного загальноуніверситетського 

свята «Посвята у студенти», де здобувачів освіти урочисто прийняли в 

університетську сім’ю і студенти були не лише учасниками свята, з ними також 

директорами інститутів було проведено вступні ознайомчі зустрічі. 

Кожну останню суботу місяця в університеті проходили Дні відкритих 

дверей, до участі в яких активно долучалися всі підрозділи.  

Традиційні виховні заходи спрямовувались на масове залучення 

студентства до загальноуніверситетської культурно-масової, соціальної, 

спортивної та організаційної діяльності.  
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Проводились відповідні опитування здобувачів щодо вищезазначених 

заходів. 
 

Адаптація першокурсників 
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ОПИТУВАННЯ ІЗ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВА ТА ЦЬКУВАННЯ (БУЛІНГУ)  

В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

 

(відповіді науково-педагогічних та педагогічних працівників) 
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(відповіді здобувачів освіти) 
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Упродовж 2021-2022 навчального року в університеті було організовано та 

проведено низку виховних заходів, що сприяють формуванню активної позиції у 

здобувачів освіти, розвивають їх організаторські здібності, серед них:  

 День освітянина (01.10.2021); 

 Захід до Дня української писемності та мови (09.11.2021); 
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 Флешмоб до Дня вишиванки (онлайн) (20.05.2022); 

 Флешмоб «Мій генетичний код» до Дня єднання (16.03.2022); 

 Конференція до Дня Героїв Небесної сотні «Герої не вмирають» 

(20.02.2022); 

 Урочисте нагородження президентських і директорських 

стипендіатів ІІ семестру 2020-2021 н.р. та переможців конкурсів «Кращий 

інститут», «Краща група»; (19.11.2021). 

Зважаючи на досить складну ситуацію у світі, спричинену спочатку 

карантином Covid-19, а наразі жорстокою і загарбницькою війною росії проти 

України, багато традиційних заходів у 2021-2022 навчальному році проводилися 

в дистанційному форматі з використанням засобів інформаційних технологій, а 

ще більший перелік заходів не було змоги провести зовсім. 

Через воєнний стан не вдалося провести зустріч студентського активу з 

Президентом та адміністрацією, але студенти взяли участь в опитуванні щодо 

самих важливих питань освітнього процесу, його вдосконалення та висловили 

своє бачення, як уникнути деяких негативних наслідків в освітньому процесі та 

що б вони хотіли змінити або додати. Зустріч здобувачів освіти і Президента 

«Освіта – наша зброя» планується провести у вересні 2022. 

Перспективними завданнями для зростання якості та ефективності 

виховної роботи є: 

 залучення студентства університету до вирішення соціальних викликів 

сьогодення, зокрема дотримання прав студентів ЗВО недержавної форми 

власності; 

 організація та проведення загальноуніверситетських виховних заходів із 

залученням представників ТВСП, бізнесу, влади, меценатів; 

 формування у студентства соціально активного ставлення до навчально-

наукової, спортивно-військової та суспільної діяльності; 

 охоплення виховними заходами та залучення до них більшої кількості 

студентів через підвищення рівня поінформованості студентів про них. 

 

Аналіз роботи органів студентського самоврядування. 
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Проведено Школу лідерів студентського самоврядування Університету 

«Україна» на базі «Десенка». 

Впродовж року проводились засідання старост студентських груп в 

інститутах та коледжі, а також загальноуніверситетські старостати (офлайн та 

онлайн). Через карантинні заходи, а тепер і через воєнний стан не вдалося 

провести всі заплановані засідання. 

Багато наших студентів займається волонтерською діяльністю, зокрема: 

Семенченко Анна Вадимівна (Інститут права та суспільних відносин) 

допомогає мешканцям, дітям, тваринам у Гостомельській ОТГ; 

Тищенко Марко Володимирович (Інститут комп'ютерних технологій) є 

волонтером вУВКБ ООН «Право на захист»; 

Бігун Дамір Дамірович (Інститут права та суспільних відносин) - 

Нововолинська громада; 

Ліньова Даяна Андріївна (Інститут соціальних технологій) допомагає в 

координаційних центрах;  

Гогінава Рауль Романійович (Фаховий коледж «Освіта») - Бучанська 

ВОЛ; 

Ковальчук Данило Русланович (Інститут соціальних технологій) 

займається волонтерською діяльністю в Добровеличківській громаді; 

Міць Яна Максимівна (Фаховий коледж «Освіта») допомагає тваринам, 

які залишились без господарів як матеріально (корми, ліки, іграшки, засоби 

гігієни та інше), так і вигулює песиків. 
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Аналіз культурно-масової роботи 

 
За звітний період було проведено такі культурно-масові заходи: 

 Всеукраїнський онлайн-фестиваль «Дай Боже» (26.01.2022); 

 Всеукраїнський фестиваль для студентів з інвалідністю «Сяйво 

надій» в онлайн форматі (24.12.2021); 

 «Студентське весілля у стилі «Аліса в Задзеркаллі» (до Дня 

закоханих) та Студентська дискотека (14.02.2022). 

У Білоцерківському комплексі було проведено свято до Дня юриста; 

підготовлено відеопривітання до Дня студента; студенти взяли участь в акції від 

Ощадбанку «Монетки – дітям», кошти перераховані на рахунок благодійного 

фонду «Таблеточки»; відбулася зустріч студентів спеціальності «Психологія» з 

викладачем та психологом пенітенціарної служби. 
 

Аналіз спортивно-масової роботи 

Широкомасштабний спортивно-масовий захід для студентів та викладачів 

«День здоров’я» проводився на початку навчального року у командній формі з 

різноманітними активними та гумористичними змаганнями з метою 

профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та пропаганди 

здорового й активного способу життя. Вересневий День здоров’я є першим 

заходом, який відвідують вступники, тому він спрямований на знайомство в 

ігровій формі, студенти об’єднуються в команди, виконують різноманітні 

завдання та просто відпочивають разом, що дає змогу їм легко увійти у 

студентське життя. До участі в заході були запрошені студенти з інвалідністю з 

метою їх адаптації у студентському середовищі.  
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Відповідно до наказу від 17.09.2021 року № 182 28 вересня 2021 року в м. 

Києві на спортивних майданчиках Гідропарку відбулася ХІХ Спартакіада 

Університету «Україна» серед студентів і пробіг «Мій вибір – здоров’я». 

Змагання проводилися з 7 видів спорту: армспорту, пляжного футболу, пляжного 

волейболу (серед чоловіків та жінок), стрітболу (серед чоловіків та жінок), легкої 

атлетики, настільного тенісу та шашок.  

У змаганнях взяло участь 16 НВП (8 із базової структури та 8 ТВСП), які 

були представлені 243 студентами (178 чоловіків, 65 жінок).  

Командні місця розподілилися так 
№ 

Назва навчального закладу 
Кількість 

очок 

Зайняте 

місце 

1. Хмельницький інститут соціальних технологій 191 1 

2. Інститут соціальних технологій (м. Київ) 137 2 

3. Інженерно-технологічний інститут (м. Київ) 117 3 

4. Полтавський інститут економіки і права 88 4 

5. Карпатський інститут підприємництва 76 5 

6. Фаховий коледж «Освіта» (м. Київ) 55 6 

7. Інститут комп’ютерних технологій (м. Київ) 55 6 

8. Інститут філології та масових комунікацій (м. Київ) 51 7 

9. Івано-Франківська філія 44 8 

10. Луцький інститут розвитку людини 39 9 

11. Вінницький соціально-економічний інститут 37 10 

12. Миколаївський інститут розвитку людини 21 11 

13. Дубенська філія 12 12 

14. Інститут біомедичних технологій (м. Київ) 16 13 

15. Інститут права та суспільних відносин (м. Київ) 6 14 

16. Інститут економіки та менеджменту (м. Київ) 4 15 

 

Найбільш чисельною була команда Хмельницького інституту соціальних 

технологій, яка і виборола І командне місце. В 9 видах спорту з 10 були 

представлені Інститут соціальних технологій та Інженерно-технологічний 

інститут. У 6 видах спорту була представлена команда Полтавського інституту 

економіки і права, у 5 видах – Карпатський інститут підприємства та Інститут 
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філології та масових комунікацій. Інші НВП були представлені в 1–3-х видах 

спорту. 

 

 
Змагання проходили організовано, з великою зацікавленістю студентів. 

Переможці в особистому заліку нагороджувалися грамотами та медалями. 

Команди нагороджувалися кубками в окремих видах спорту і 

загальнокомандному заліку. Потрібно відмітити, що Спартакіада була 

наймасовішою за часи проведення. 

У Білоцерківському комплексі було проведено спортивне свято «Козацькі 

розваги» серед студентів до Дня козацтва. 

Аналіз національно-патріотичної роботи. 

Національно-патріотичне виховання – це пріоритет у виховній роботі 

Університету «Україна». Традиційними є низка заходів, які вже давно 

підтвердили свою ефективність та популярність серед студентського загалу. У 

період війни, яку російська федерація розв’язала і веде проти України, виникає 

нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних 

заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання 

молоді, – формування нового українця, що діє на основі національних та 

європейських цінностей. Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи 

до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому 

потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, 

досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним 

підґрунтям виховання молоді.  
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Головною метою діяльності Науково-освітнього центру патріотичного 

виховання молоді Університету «Україна» є виховання в учнівської і 

студентської молоді патріотизму, національної свідомості та залучення їх до 

національно-патріотичних заходів, спрямованих на формування активної 

громадянської позиції та мотивації до здорового способу життя. 

Відповідно до річного плану роботи Центру в 2021-2022 н. р. організовано 

та проведено науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, пісенні 

фестивалі тощо. 

16.04-17.04.2021 – участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Українські національні бойові мистецтва: проблеми і перспективи розвитку 

(м. Запоріжжя, школа-інтернат «Козацький ліцей», вул. Щаслива, 2); 

20.05.2021 – організація та проведення VI Міжнародної науково-

практичної конференції «Козацька педагогіка як доленосний феномен 

формування світоглядних засад сучасного міжнародного козацького руху» 

(м. Київ, Університет «Україна», вул. Львівська, 23, ауд. 3-Л-3); 

28.06.2021-24.08.2021 – організація і проведення ІІІ Міжнародного 

фестивалю козацької пісні «Козацькій славі жити у віках» (м. Ірпінь Київської 

обл., у режимі офлайн та онлайн); 

03.08-05.08. 2021 – організація та проведення Всеукраїнського семінару-

практикуму із міжнародною участю на тему «Виховання українського 

патріотизму засобами козацької педагогіки» (м. Білгород-Дністровський 

Одеської обл.); 

20.09.2021 – освітньо-патріотичний захід «Козацька слава не вмре, не 

загине від нині до віку» до Дня партизанської слави (Університет «Україна», вул. 

Львівська, 23); 

24.09.2021 – організація і проведення семінару-практикуму з національно-

патріотичного виховання у рамках IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції учнівської та студентської молоді «Україна – козацька держава» (м. 

Монастирище Черкаської обл.); 

22.10.2021 – участь у науково-практичному семінарі «Національно-

патріотичне виховання учнів засобами козацької педагогіки та туристсько-

краєзнавчої роботи» (с. Охматів Черкаської обл.); 

25.10.2021 – участь у науково-практичному семінарі «Козацько-лицарське 

виховання в дошкільних та загальноосвітніх закладах» (с. Романівка 

Житомирської обл.); 

27.11.2021 – організація і проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Митрополит Петро Могила. Маловідомі сторінки життя» 

(смт. Ворзель Київської обл.); 

23.12.2021 – організація і проведення V Міжнародної науково-практичної 

конференції з козацької педагогіки «Освітньо-виховні та героїчні традиції 

українського козацтва у цивілізаційному просторі Європи»; 

23.02.2022 – організація і проведення освітньо-патріотичного заходу 

«Небесна сотня лицарів Майдану» (ауд.3-л-3); 
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25.08.-26.08.2022 – організація і проведення Міжнародної науково-

практичної конференції «Історичне значення козацької педагогіки під час 

військової агресії росії проти України» (Університет «Україна», ауд.3-л-3; 

Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Бучанського р-ну Київської обл.) 

Розроблено туристичні маршрути і програми проведення оздоровчих 

літніх та осінніх таборувань «Карпатська Січ» на базі Готельно-оздоровчого 

комплексу «Петрівська Слобода». 

Організовано та проведено тематичні екскурсії для студентів у Музей 

гетьманства і Національного музею Т. Г. Шевченка. 

Проведено виховні години для студентів Університету з учасниками 

Революції гідності, бійцями та волонтерами ООС. 

Підготовлено і проведено заходи до дня Українського козацтва та 

Захисника України. 

Спільно з бібліотекою Університету було сформовано і передано книги з 

національно-патріотичного виховання для закладів освіти України, які 

працюють за авторськими програмами з козацько-лицарського виховання. 

В період з 24.02.2022 року по 31.08.2022 року Центром разом із 

волонтерськими організаціями України було надано гуманітарну допомогу 

підрозділам ЗСУ, Національної Гвардії України, підрозділам морської піхоти та 

переселенцям. 

Проведено заходи з учнівською та студентською молоддю до Дня пам’яті 

Героїв Крут, організовано тематичну виставку. 

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

проведено виховні години та організовано зустрічі з ветеранами. 

Багато цікавих заходів проводилося в ТВСП університету. Зокрема, в 

Білоцерківському комплексі здійснювалася постійна допомога волонтерському 

штабу «Українська освітня фундація»; була проведена зустріч студентів із 

представниками навчального центру SMT для ознайомлення з будовою зброї; 

- участь у флеш-мобі «Тобі, Україно, моє життя і серце»; 

- свято вишиванки. 

Сьогодення наше зіпсоване вторгненням московщини, вся нескорена 

Україна включилась у героїчну оборону міст і сіл. Викладачі, здобувачі освіти, 

працівники Університету «Україна» з великою відповідальністю і почуттям 

обов’язку перед своєю Батьківщиною з перших днів російсько-української війни 

теж долучились до захисту її від ворожої агресії. 

На сьогоднішній день у лавах Збройних Сил України проходять службу           

5 викладачів, 112 здобувачів освіти, у підрозділах територіальної оборони 

успішно проходять військову службу 2 викладача, 33 здобувача освіти, 2 

працівники університету та 51 здобувач освіти працюють у волонтерських 

центрах на території України, а також за її межами. 

Кожен із нас має свій фронт роботи і допомоги для спільної перемоги над 

ворогом. Самоорганізація, взаємопідтримка дуже важливі у воєнний час, і вони 

набирають обертів. 
 

 



145 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА  

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

У 2021/2022 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.  

Впродовж звітного періоду в Університеті виконувались прикладні та 

фундаментальні наукові дослідження за 119 темами, у т. ч. у базовій структурі  ̶  за 

35, у ТВСП – за 84 темами у економічних, юридичних, технічних, біологічних, 

психологічних, філологічних та інших галузях наук. Завершилося виконання  

44 науково-дослідних тем, зокрема 23  ̶  у базовій структурі (м. Київ); 21 – у 

ТВСП.  
Науковий імідж університету та якість підготовки фахівців значною мірою 

визначаються рівнем розвитку та результативністю діяльності наукових шкіл. 

Наразі в Університеті функціонує 26 наукових шкіл – 13 у базовій структурі і 13 у 

ТВСП. 

Мають вагомі наукові здобутки і нарощують свій потенціал наукові 

школи, які очолюють відомі вчені, доктори наук, професори: П. Таланчук 

(Київ), Г. Давиденко (Вінниця), М. Чайковський (Хмельницький), З. Пахолок, О. 

Євтух (Луцьк), С. Короєд, Н. Сайко (Полтава), М. Пихтін, Р. Скупський 

(Миколаїв), С. Трофимчук (Біла Церква), А. Артеменко (Житомир), Л. Сердюк, 

С. Адирхаєв,  Н. Барна, Р. Дубас, С. Забара, А. Семенко, (Київ).  

Плідно розвиваються й мають хороші перспективи розвитку наукові 

школи, якими керують кандидати наук, професори: О. Жила (Кропивницький), І. 

Шинкар, Н. Волощук (Карпати); Л. Данилюк (Полтава), К. Чурпій 

(Кропивницький),  

А. Тимошенко, В. Павленко, В. Самарай, В. Сердюк, М. Калакура (Київ), доктори 

філософії: А. Артеменко (Житомир) та ін.  

Результати наукових досліджень викладачів і працівників 

університету знайшли відображення у численних наукових публікаціях, в 

межах України (табл.1):  
2021/2022 н.р. 2020/2021 н.р. 2019/2020 н.р. 2019/2018 н.р. 

Перелік друкованих праць 

Монографій 57  55 50 61 

Підручників 14  17 17 6 

Посібників  82  106 87 99 

Наукові статті 

у фахових виданнях 318 133 418 453 

у виданнях, індексованих у 

Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих 

МОН 

47 73 61 40 

в інших виданнях 189 202 260 280 

всього  554 608 739 772 

Тези доповідей 763 897 972 983 
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Так, упродовж 2021/2022 н.р. було опубліковано в межах України: 

57 монографій, 14 підручників, 82 навчальних посібників, 554 наукових  статей 

(318 у фахових виданнях, що становить  57% від загальної кількості, 47 статей, 

індексовані у наукометричних базах Scopus або Web of Science, що становить 

8% від загальної кількості статей); 763 тезах доповідей на конференціях різних 

рівнів).  

У звітному навчальному році праці науковців університету було 

опубліковано у зарубіжних наукових виданнях (табл.2):  
2021/2022 н.р. 2020/2021  

н.р. 

2019/2020 

 н.р. 

2018/2019 

н.р. 

Перелік друкованих праць 

Монографій 41 58 40 30 

Підручників 0 0 0 0 

Посібників  1 0 0 4 

Наукові статті 

у фахових виданнях 40 24 0 36 

у виданнях, індексованих у 

Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих 

МОН 

76 58 106 39 

в інших виданнях 37 48 28 82 

всього 153 130 195 157 

Тези доповідей 115 82 297 86 

 

Так, упродовж 2021/2022 н.р. було опубліковано у зарубіжних наукових 

виданнях: 41 монографія, 1 навчальний посібник, 153 наукові статті (40 у 

фахових виданнях, що становить 26% від загальної кількості, 76 статей, 

індексовані у наукометричних базах Scopus або Web of Science, що становить 

50% від загальної кількості статей); 115 тезах доповідей на конференціях 

різних рівнів).  

Отже, 98 монографій,14 підручників, 83 навчальних посібників, 707 

наукових статей (358 у фахових виданнях, що становить 51% від загальної 

кількості, 123 статей, індексовані у наукометричних базах Scopus або Web of 

Science, що становить 17% від загальної кількості статей); 226 статей в різних 

наукових виданнях, 878 тезах доповідей на конференціях різних рівнів. 

Належна увага в університеті приділяється підвищенню наукової 

кваліфікації працівників.  
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється у власній аспірантурі за 7 спеціальностями: 081 «Право», 123 

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

культура і спорт», 034 «Культурологія», 281 «Публічне управління та 

адміністрування». Нині навчаються 85 аспірантів, зокрема 55 особи на денній і  

20 на заочній формах навчання. 

Дисертаційними роботами аспірантів керують 23 наукові керівники, з них 

– 15 докторів наук, професорів, решта наукових керівників – кандидати наук, 
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доценти, провідні вчені у відповідних галузях наук.  

У 2021/2022 н. р. на базі Університету відбулись 3 захисти на здобуття 

ступеню кандидата наук на спеціалізованій Вченій раді Інституту комп’ютерних 

технологій та 1 захист на здобуття ступеню доктора філософії на створеній 

разовій раді Інституту економіки та менеджменту. 

 

Кількість аспірантів університету за навчальними роками. 

 

 Кількість аспірантів у 2021/2022 

н. р. 

Кількість аспірантів у 2020/2021 

н. р. 

Спеціальність Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма 

081 « Право» 15 7 14 6 
123 «Комп’ютерна інженерія» 24 2 31 1 
051 «Економіка» 14 3 12 2 
053 «Психологія» 0 0 6 0 
017 «Фізична культура і спорт» 1 0 1 0 
034 «Культурологія 2 3 0 0 
281«Публічне управління та 

адміністрування 
9 5 0 0 

Всього:  65 20 64 9 
 

Наказом МОН від 16.12.2021 р. №1384 на базі Університету «Україна» 

створено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування» Інституту права та суспільних відносин. 

Відбулось         5 захистів на базі Університету. 

Упродовж 2021/2022 н. р. відбулось 5 захистів дисертаційних досліджень, 

а саме: 053 «Психологія» Н. Лєсніченко (Вінниця), 015 «Професійна освіта (за 

спеціальностями)» Ю. Сіціліцин, Л. Ібраімова (Мелітополь), 130007 «Теорія та 

методи виховання» О. Грицюта (Рівне), 123 «Комп’ютерна інженерія» М. 

Петренко (Київ). 

Нині для аспірантів створені необхідні умови для ефективної підготовки та 

якісного написання дисертації, а саме:  
 

 

Майбутні доктори філософії постійно залучались до участі у наукових 

заходах міжнародного та Всеукраїнського рівнів. Їхні виступи на конференціях, 

семінарах за тематикою дисертації є дуже важливим аспектом для обміну 

досвідом, інформацією, ознайомленням з новітніми технологіями у певній галузі 

науки. Тому науковим керівникам аспірантів слід приділити більше уваги на 

залучення аспірантів та докторантів до цієї сфери роботи.  

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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Підвищення наукової кваліфікації працівниками університету 

у 2021/2022 н. р. 

 
 

 

Назва структурного підрозділу 

Чисельністьпрацівників, які підвищують наукову кваліфікацію 

Аспірантів, з них Здобувачів, з них Докторантів, з них 
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Інститут соціальних 

технологій 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Інститут філології та масових 

комунікацій 

2 1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 

Інститут комп’ютерних 

технологій 

0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 1 1 0 1 

Інститут права та суспільних 

відносин 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 3 2 

Інженерно-технологічний 

інститут 

0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 4 3 1 

Базова структура в м. Києві 3 1 2 3 0 0 8 6 2 3 5 1 13 8 5 

Васильківський коледж 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вінницький соціально-

економічний інститут  

2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Житомирський економіко-

гуманітарний інститут  

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Івано-Франківська філія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Карпатський інститут 

підприємництва  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Мелітопольський інститут 

екології та соціальних 

технологій 

3 1 2 0 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Полтавський інститут 

економіки і права  

4 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Рівненський інститут  1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Хмельницький інститут 

соціальних технологій  

1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 

Всього по TBCП: 13 9 4 3 12 4 4 4 0 0 4 0 4 3 1 

Всього по Університету: 16 10 6 6 12 4 12 10 2 3 6 1 17 11 6 

 

У майбутньому планується підготовка до проходження акредитації на        

2023 рік для здобувачів вищої освіти на здобуття 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». 



149 

 

Розвивається в університеті і патентна діяльність. У 2021/2022 н. р. 

було отримано 12 документів на право інтелектуальної власності, що на 4 більше 

порівняно з минулим роком.  

 

 
 

Упродовж звітного навчального року навчально-виховними 

підрозділами було підготовлено 33 

грантових проєкти, з яких 20 отримали 

фінансування. 

Найпопулярніші грантодавці, до яких 

подаються проєкти це – USAID, Фонд імені 

Фрідріха Еберта в Україні, Національний фонд 

«Відродження», Український культурний 

фонд, Національний фонд досліджень, Фонд 

соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Переважно готуються та подаються 

індивідуальні гранти, які спрямовані на 

дослідження конкретного науковця 

Університету, або дослідження кафедри. 

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 

ІБТ ІКТ ІТІ ІПСВ ІСТ
Вінницьки

й  інститут

Мелітопол

ьський 

інститут

Хмельниц

ький 

інститут

Центральн

оукраїнськ

ий 

інститут

2021/2022 н.р. 3 1 2 1 0 1 4 0 0

2020/2021 н.р. 2 0 2 0 0 0 0 0 4

2019/2020 н.р. 2 1 6 0 1 0 7 2 0

3

1

2

1

0

1

4

0 0

2

0

2

0 0 0 0 0

4

2

1

6

0

1

0

7

2

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Патентна діяльність

Отримано документів (патентів) на право 

інтелектуальної власності за роками

2021-

2022 н.р.

2020-

2021 н.р.

2019-

2020 н.р.

Подано 33 20 15

Отримано 20 11 2

33

20

15

20

11

2

0

5

10

15

20

25

30

35



150 

 

(реалізується з 2018 року на базі Університету), продовжується співпраця з 

Корпусом Миру. 

Вінницький соціально-економічний інститут завжди виступає партнером ГО 

«Соціальна перспектива», діяльність якої 

піарить Університет «Україна» на всю Україну.  

Завдяки реалізації грантового проєкту, який 

став одним із переможців першого публічного 

конкурсу проєктів громадських об’єднань осіб з інвалідністю на отримання 

фінансування від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за підтримки 

Міністерства соціальної політики України, було запущено дистанційний курс: 

«Інклюзивне навчання та дистанційна освіта», який охопив більше 10000 осіб з 

числа асистентів учителя, учителів-предметників, класних керівників 

інклюзивного класу, працівників закладів освіти різних рівнів та усіх освітян що 

працюють з інклюзією. У 2021 р. команда ГО реалізувала грантовий проєкт 

«Академія ефективних рішень» у рамках реалізації бюджетної програми 

Міністерства соціальної політики 2507020 «Фінансова підтримка громадських 

об’єднань осіб з інвалідністю» на 2021 р. У ньому взяли участь представники 

громадських організацій осіб з інвалідністю, що прагнуть залучати грантові 

кошти, малообізнані із українськими та міжнародними програмами для такого 

розвитку. Результатом проєкту став дистанційний курс, завдяки якому кожен 

може навчитись писати проєкти і залучати кошти, рекомендований для 

проходження відповідальним за наукову та міжнародну діяльність підрозділів, 

так як він допоможе глибше вивчити механізми подачі грантових проєктів. 

Також, ГО реалізовано декілька проєктів спільно з представництвом фонду імені 

Фрідріха Еберта в Україні.  

19 серпня 2022 року було розпочато реалізацію грантового проєкту: 

«Підтримка жіночих ініціатив під час війни в Україні», організованогоспільно з 

Українською жіночою демократичною мережею в партнерстві з USAID Ukraine-

USAID Україна, Міжнародний республіканський інститут − IRI Ukraine. 

Програма реалізується для українок в усіх куточках України, та тих хто 

тимчасово знайшов прихисток за кордоном. Ця програма розрахована для 

підтримки жінок з усієї України: громадських активісток, депутаток, 

представниць ОМС, які активно залучені до волонтерської діяльності в умовах 

війни. Тривалість програми: упродовж 5 місяців. Учасниці, яких буде відібрано 

відповідно до умов програми, візьмуть участь у чотирьох вебінарах та отримають 

постійний супровід практичних психологинь, кандидаток наук Вінницького 

соціально-економічного інституту. 

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій у 2021 році 

став партнером проєкту «Розширення можливостей працевлаштування молоді та 

жінок в Азовському регіоні», який реалізується за сприяння проєкту USAID 

«Економічна підтримка Східної України», Агенції розвитку Мелітополя, NGO 

New Hope. 

Грантова діяльність навчально-

виховних підрозділів 
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Миколаївський інститут розвитку людини: у звітному періоді 

Р. Скупський (д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, 

управління та адміністрування) подав 2 проєкти на отримання грантів:   

1. Термінова допомога для збереження наукового потенціалу України.  

URL: https://apply.skubi.eu.org/index.php/pilna-pomoc-dla-zachowania-potencjalu-

naukowego-ukrainy/. Заявку було надіслано 23.03.2022 р. Грантодавець: Фундація 

імені Кшиштофа Скубішевського у співпраці з Центром східноєвропейських 

студій Варшавського університету в рамках програми: «Акція фінансової 

підтримки вченим, які стали жертвами російської та білоруської агресії проти 

України».  

2. Documenting Ukraine: гранти для професіоналів, які документують війну 

в Україні «Стан та проблеми сталого розвитку агропродовольчої сфери 

Причорноморського регіону у період українсько-російської війни». 

URL: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/341 Заявку було надіслано 

15.06.2022 р. Грантодавець: Інститут гуманітарних досліджень Відня (IWM) 

(Австрія). 

Карпатським інститутом підприємництва подано Міжнародний грант 

Вишеградського фонду № гранту ID 52110307, грантодавець: Університет Марії 

Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) (Maria Curie-Sklodowska University); 

подано заявку на грантову програму Українського культурного фонду 

«Культура. Туризм. Регіони». Обидві пропозиції перебувають на стадії розгляду, 

авторами заявок стали здобувачі та викладач інституту. 

Полтавський інститут економіки та права: у межах співпраці із 

Німецьким товариством міжнародного співробітництва за проєктом: 

«Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» реалізовано грантову програму 

навчання фахівців Полтавської міської ради «Стандарти спілкування, супроводу 

та надання послуг для осіб з інвалідністю» (пройшли навчання понад 70 

слухачів). В межах реалізації програми заклад отримав понад 50 тис. грн. 

прибутку. 

Інститут соціальних технологій (м. Київ): 4 здобувачі спеціальності 

«соціальна робота» зареєструвались на авторський курс, організований Центром 

соціальної роботи, адаптації та підтримки здобувачів Києво-Могилянської 

академії, який допоможе створити студентську соціальну службу в Університеті 

«Україна». Програма складається з 20 інтерактивних занять та має 4 модулі, в 

результаті проходження навчання здобувачі можуть отримати фінансування для 

запуску такої служби у нашому ЗВО. Організатори забезпечують подальшу 

роботу служби супервізіями та супроводом. 

Інститут біомедичних технологій (м. Київ) подав 4 заявки на отримання 

гранту, на 2 з яких було отримано позитивне рішення на загальну суму 25 500 

Євро – на організацію 5-денної спільної Осінньої школи (10-14.10.2022) у 

співпраці з Мюнхенським технічним університетом. 

Інженерно-технологічний інститут (м. Київ): подано 2 проєкти спільно з 

Віденським університетом (Австрія) та Університетом Реймс Шампань-Арденни 

(Франція). 

https://apply.skubi.eu.org/index.php/pilna-pomoc-dla-zachowania-potencjalu-naukowego-ukrainy/
https://apply.skubi.eu.org/index.php/pilna-pomoc-dla-zachowania-potencjalu-naukowego-ukrainy/
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/341
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Зусиллями І. Таланчук, А. Базиленко, Н. Лопоносової (м. Київ) 

забезпечується активна діяльність Всеукраїнської молодіжної громадської 

організації студентів з інвалідністю «Гаудеамус», яка має 

осередки в усіх підрозділах Університету. У 2022 році 

ВМГОСІ «Гаудеамус» стали партнерами Rotary 

International, міжнародної сервісної організації, та 

отримали грант на проведення серії тренінгів на тему: 

«Профорієнтація та працевлаштування молоді з 

ментальною інвалідністю», які проведе команда 

досвідчених тренерів з США (Мінесота). Матеріали та 

напрацювання тренінгів будуть поширюватись здобувачам 

Університету в межах відповідних навчальних дисциплін спеціальностей: 

«Соціальна робота», «Спеціальна освіта», «Психологія», а також в межах 

дисципліни: «Інклюзивне суспільство». Також, у 2022 р. подано на Український 

культурний фонд проєкт «Інклюзивна гончарна майстерня», Програма: 

«Культура без бар’єрів», Лот: «Мистецтво без бар’єрів» (на розгляді). Також 

перебуває у стадії обговорення і реалізації проєкт за фінсування Фонду «Spark» 

з розвитку ВМГОСІ «Гаудеамус» у рамках програми: «Spark Fund Europe and 

Eurasia region». 

Важливе місце в діяльності Університету займає наукова співпраця з 

науковими установами НАН України, галузевими академіями наук, 

вищими навчальними закладами, іншими організаціями та установами у 

галузі наукової та науково-технічної діяльності.  
З метою проведення спільних наукових досліджень, наукових заходів, 

підготовки наукових публікацій, участі у роботі спеціалізованих вчених рад 

укладено 59 угод про співробітництво з установами НАН України та галузевими 

Академіями наук і ЗВО, 28 угод з міністерствами, підприємствами, установами 

та організаціями про наукове співробітництво. 

Відповідно до Плану проведення наукових заходів у 2021/2022 н.р. та 

Плану проведення наукових конференцій навчально-виховними підрозділами 

Університету «Україна» на 2022 рік навчально-виховними підрозділами 

університету проведено 101 науковий захід, а саме науково-практичні 

конференції, з них 15 − міжнародних, 14 − Всеукраїнських, 5 − регіональних і 

міжвузівських та 10 − університетських. Проведено 57 наукових семінарів та 

круглих столів. 

 



153 

 

 
 

Незважаючи на умови пандемії Covid19 та початок повномасштабного 

вторгнення Російської Федерації в Україну, навчально-виховні підрозділи 

переформатували свою діяльність і почали працювати у режимі online, що 

дозволило провести всі заплановані заходи і започаткувати нові.  

Зокрема, колективом Полтавського інституту економіки і права 

19-20 травня 2022 року проведено VI Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-

економічного розвитку України: виклик глобального світу». 

Миколаївським інститутом розвитку людини 19 травня 2022 р. 

організовано VІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні 

технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві в умовах воєнного 

стану». 

Важливою складовою освітньо-наукової діяльності ЗВО є науково-

дослідна робота здобувачів освіти (НДРС) і сприяє формуванню професійної 

компетентності й конкурентоспроможності майбутніх випускників на ринку 

праці. У 2021/2022 н. р. НДРС проводилась відповідно до «Плану заходів щодо 

активізації наукової творчості здобувачів вищої освіти на 2022 рік» 

Нині в Університеті створені належні організаційні та матеріально-технічні 

умови для творчого наукового зростання здобувачів, розвитку їхньої 

пізнавальної активності, індивідуальних здібностей, розширення теоретичного 

кругозору та ерудиції, набуття практичних навичок майбутньої професійної 

діяльності.  

Тематика студентських наукових досліджень здобувачів освіти 

відображає основні напрями наукових досліджень кафедр університету. 
Наскрізна тематика НДР здобувачів вищої освіти в рамках кафедральних тем НДР 

передбачала комплексне планування і залучення здобувачів до проведення 

наукових досліджень та налічувала 57 – у базовій структурі, 180 – у ТВСП. 

Міжнародні Всекраїнські
Регіональні, 

міжвузівські
Університетські

Семінари, 

круглі столи

2021/2022 н.р. 15 14 5 10 57

2020/2021 н.р. 11 20 8 12 25
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Результати наукових досліджень здобувачів вищої освіти оприлюднені у 

наукових публікаціях. За результатами 2021/2022 н.р. маємо наступні показники: 
 

Перелік наукових публікацій здобувачів, виданих у межах України  

за результатами 2021/2022 н.р. 

 

За кількістю наукових статей здобувачів, опублікованих у межах України 

за навчальний рік, результативність наших навчально-виховних підрозділів 

становить – 242 наукові статі. Результати наукових досліджень здобувачів 

університету опубліковані у 242 наукових статтях, з них 15 у фахових виданнях 

, що становить близько 6% (у 2020/2021 н.р. цей показник становив 4,8%, а у 

2019/2020 н.р.– 8 %) від загальної кількості статей та 1364 тези доповідей на 

конференціях різних рівнів.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021/2022 н.р. 2020/2021 н.р. 2019/2020 н.р. 

Наукові статті 

у фахових виданнях 15 12 35 

у виданнях, індексованих у 

Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих 

МОН 

0 1 0 

в інших виданнях 227 259 395 

Всього статей: 242 272 430 

Тези доповідей 1364 1928 2022 



155 

 

Загальна кількість публікацій здобувачів територіально-відокремлених структурних 

підрозділів у 2021/2022 н. р. 

 

 

 
 

Загальна кількість публікацій здобувачів базової структури  

у 2021/2022 н. р. 
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Решта навчально-виховних підрозділів не мають опублікованих наукових 

статей здобувачів. Керівникам цих навчально-виховних підрозділів та 

завідувачам випускових кафедр слід провести належну роботу щодо 

виправлення цієї ситуації.  

Публікаційна активність здобувачів є важливим рейтинговим показником 

науково-дослідної роботи здобувачів і вагомим чинником для підвищення якості 

підготовки фахівців в університеті. Тому керівникам всіх навчально-виховних 

підрозділів та завідувачам випускових кафедр необхідно вжити необхідних 

заходів для підвищення публікаційної активності здобувачів, в першу чергу  

магістерського рівня підготовки. 

Однією із важливих форм інтеграції науки в освітній процес і вагомим 

підґрунтям для їхнього становлення як майбутніх науковців є участь 

здобувачів у різноманітних наукових заходах (конференціях, форумах, 

конкурсах). Вагомим підґрунтям здобувачів освіти для становлення як 

майбутніх фахівців є участь у різноманітних конкурсах наукових робіт.  
Взяли участь у конкурсах студентських наукових робіт: в міжнародних –  

4 особи (2 переможця), у всеукраїнських – 26 осіб (15 переможців), в 

університетських – 33 особи (20 переможців), інші конкурси – 4. 

 
Щорічно здобувачі університету беруть участь у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.  

У звітному році подано 10 конкурсних робіт здобувачів, з них для участі у 

ІІ турі Конкурсу було направлено 9 кращих наукових робіт здобувачів за  

8 напрямами. 
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Відповідно до Наказу МОН від 05.11.2021 року №1179 Університет бере 

участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей, як базовий ЗВО для проведення ІІ туру цього Конкурсу за 

напрямом: «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». Для участі у ІІ турі 

здобувачами вищої освіти різних ЗВО України було подано до участі 33 наукові 

роботи. Але відповідно до Наказу МОН від 31.05.2022 року №508, ураховуючи 

особливості освітнього процесу під час воєнного стану в Україні – проведення 

другого туру Конкурсу було відмінено. 

Проте, здобувачі вищої освіти університету мали можливість долучитись 

до традиційних конкурсів наукових робіт загальноуніверситетського рівня.  

У рамках ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне 

освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики» впродовж 

листопада-грудня 2021 року було проведено два конкурси студентських 

наукових робіт. 

У ХІХ університетському конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти 

взяли участь 13 здобувачів університету. Оргкомітет відзначив дипломами та 

преміями 5 переможців, ще 1 здобувач отримав грамоту та подарунок, 

5 – подяки.  

 
Традиційним є конкурс наукових робіт здобувачів з особливими освітніми 

потребами за тематикою наукових досліджень кафедр університету. 

У ХVІІІ університетському конкурсі для здобувачів з особливими 

освітніми потребами за тематикою наукових досліджень кафедр університету 
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взяли участь 21 здобувач. З них: 11 здобувачів отримали іменну стипендію: 

«імені Президента ВМГО здобувачів з інвалідністю Катерини Кольченко», 5 − 

грамоти та подарунки, 3 –подяки. 

З нагоди Дня науки в Україні в Університеті було відмінено проведення 

традиційного конкурсу студентських наукових робіт, натомість, Управління 

наукової та міжнародної діяльності провело інформаційний тиждень 

«Pease&Science» у соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці 

Університету.  
Важливе значення для формування у здобувачів фахової компетентності та 

практичних навичок майбутньої професії має науково-дослідницька робота поза 

навчальним процесом у студентських наукових формуваннях, що дає можливість 

виявити обдаровану студентську молодь.  
В 2021/2022 н. р. Університеті успішно функціонували в НВП: НТСАДіМВ – 

3; СННВП – 15; наукових гуртків – 54; проблемних груп – 13 . 

Важливим показником діяльності є участь науково-педагогічних 

працівників, здобувачів освіти та представників адміністрації університету 

в різноманітних проєктах, стажуваннях і програмах. Активно користуються 

Вітчизняними пропозиціями мобільності і можливостями викладачі та здобувачі 

НВП.  

У Дніпровській філії провели курси підвищення кваліфікації для 

педагогічних працівників закладів освіти Дніпропетровської області на базі 

комунального закладу вищої освіти «Дніпровської академії неперервної освіти». 

У Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій 

викладачка кафедри соціальна робота Т. Рябицька в якості психолога проєкту 

«Ти не один» 2020/2022 р. р. контролювала програму «Профілактика деменції» в 

проєкті: «Ми поруч. Підтримка людей які постраждали від нацизму»                              

2021-2022 р.р., Запорізької БО «БФ «Хесед Міхаель» за підтримки Фонду EVZ 

(Erinnerunq Verentwortunq und Zukuntt). Директор Мелітопольського фахового 

коледжу С. Татаринова 19 жовтня 2021 року. провела тренінг для осіб з 

інвалідністю, які перебувають на обліку КНП «ЦНСП та МР» ММР ЗО на тему: 

«Правила ведення конструктивного діалогу» у рамках проєкту: «Інклюзивні 

діалоги Мелітопольщини», який реалізує БО «БФ «Агапе Україна» за технічного 

адміністрування ЗУРЦ у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру 

за фінансової підтримки уряду Нідерландів. 

Здобувач Хмельницького інституту соціальних технологій з особливими 

освітніми потребами спеціальності «Соціальна робота» Д. Боднарчук взяв участь 

у освітньому проєкті: «Вступник» БО «МБФ «ГЕЛП АС ГЕЛПЮА» та отримав 

стипендію на 2021–2022 н. р.  

Викладачка Дубенської філії О. Постельжук, підвищувала кваліфікацію на 

кафедрі філологічних дисциплін та соціальних комунікацій Мукачівського 

державного університету.  

Колектив Карпатського інституту підприємництва використовував 

можливості «Завтра.UA» – стипендіальної програми від фонду Віктора Пінчука. 

Полтавським інститутом економіки та права реалізовано програми 

академічної мобільності та дуальної освіти зі спеціальностей 081 Право, 
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035 Філологія та 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Організовані 

навчання слухачів за програмами підвищення кваліфікації: «Концептуально-

теоретичні, нормативно-правові та організаційно-інституційні аспекти 

інноваційної професійної діяльності в системі юстиції України», фахівці 

Північно-Східного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції України 

по Полтавській області; «Крок назустріч: інтеграція та захист прав осіб з 

інтелектуальними та психосоціальними обмеженнями»; «Захист прав підлітків, 

схильних до ризикованої поведінки» та запроваджує власні програми курсової 

підготовки та підвищення кваліфікації (укладачі – Н. Мякушко, Р. Басенко , 

Р. Шаравара, І. Твердохліб).  

 

 

МІЖНАРОДНА ТА ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

 

Основними напрямками, за якими університет активно провадить наукову 

та власне академічну діяльність на міжнародному рівні, є навчання іноземних 

здобувачів; 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 за закордонними 

закладами вищої освіти проводилась відповідно до «Стратегії 

інтернаціоналізації Університету «Україна» на 2021-2025 роки» та 

поступово реалізовується. Цим документом визначені чіткі завдання, заходи, 

терміни та відповідальні особи, зокрема, і в питанні співпраці університету з 

закордонними закладами вищої освіти, а також участі 

навчально-виховних підрозділів у грантових проєктах, 

конкурсах, програмах мобільності, вебінарах та інформаційних 

заходах закордоном.  

Однією із 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 співробітництво розвивається із 

закладами вищої освіти 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+ (15 вересня 2021 

року відбулась зустріч та презентація можливостей з 

представником офісу Еразмус+, яка висвітлила інструменти та 
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можливості програмам Еразмусу у напрямку: «Жан Моне: фокус на 

Європейських студіях»; також, 14-16 жовтня 2021 року Університет взяв участь 

у щорічній ініціативі Erasmus Days 2021 та був розміщений на мапі заходів, у 

рамках ініціативи Управління наукової та міжнародної діяльності провели 

окрему презентацію онлайн про проєкти Еразмус); DAAD – Німецька програма 

академічних обмінів, Програма стажування та оплачуваної практики в Німеччині 

для здобувачів Profiteam, можливості від польської агенцієї Eurokadra, що надає 

можливості працевлаштування у Польщі і проходження практики, та пропозиції 

від з державного бюро зайнятості: «Local Employment office in Rybnik». Постійно 

проводиться моніторинг можливості участі у програмах Фулбрайта.  

Університет вже 6-й рік поспіль продовжує співпрацю з 

Представництвом Фонду ім. Фрідріха ЕБЕРТА в Україні. Завдяки 

координатору з фондом А. Коротєєвій, у жовтні 2021 року 

команда з базової структури: Г. Давиденко, І. Таланчук, А. Базиленко,                          

О. Веденєєва, Н. Барна та А. Коротєєва відвідали Грузинський національний 

університет SEU у якості спікерок на міжнародному семінарі «Кращі практики 

організації інклюзивного простору», де ділились та обмінювались досвідом, 

провели декілька робочих зустрічей з представниками ради людей з інвалідністю 

при мерії Тбілісі, та розробницею Стратегії інклюзивної освіти, головою Фонду 

Європа у Грузії. Результат - підписано угоду про співпрацю. 

Загалом, аналіз наявних в Університеті «Україна» договорів/меморандумів 

про співпрацю із зарубіжними університетами (по Країнам) (інформація щодо 

розміщених на сайті угод): свідчить про те, що університет має 47 укладених 

угод, серед яких найбільшу кількість укладено з закордонними ЗВО таких країн, 

як: Польща (23) , Грузія (4), Румунія (2), Литва (2), всі інші-по одному. 
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Республіка КореяНімеччина
Болгарія

Грузія

США

Молдова

Литва

Румунія

Вірменія

Киргистан

Австрія

Словаччина 
Турція

В'єтнам
Франція

Марокко
Канада

Велика Британія



161 

 

У Вінницькому соціально-економічному інституті ведеться активна 

діяльність у напрямку мобільності. Здобувачка інституту А. Фалейтор стала 

стипендіаткою Освітнього проєкту «Вступник» 2021-2022 н. р. від 

Міжнародного благодійного фонду Help Us Help UA та отримала стипендію на 

10 місяців у розмірі 1299 грн, а інша здобувачка Д.-М. Нойманн стала однією із 

семи українських здобувачів вищої освіти, хто виборов право брати участь у 

стажуванні (м. Люблін) по програмі European Solidarity Corps. Професор кафедри 

соціальних технологій   Л. Супрун пройшла закордонне наукове стажування 

«Fundraising And Organization Of Project Activities In Educational Establishments: 

European Experience» (project on the topic Project of Popularization of Books, 

Reading, the Development of Reading Culture of Students Book in Virtual Space), 12 

червня – 18 липня 2021 р. (Вроцлав, Польща); У продовження партнерських 

стосунків з ЗВО Польщі 06 червня 2022 року Г. Давиденко, директор інституту, 

виступила лектором під час Міжнародної конференції з питань інклюзії у місті 

Жешув (Польща). Важливим елементом наукової діяльності на міжнародному 

рівні є запрошення та організація участі міжнародних делегацій у Вінницькому 

інституті соціальних технологій. Впродовж звітного періоду в інституті було 

прийнято 3 делегації з Польщі. Почесний Консул України в Катовіцах Ярослав 

Вечорек зі своєю дружиною Iwona Sosnowska-wieczorek та Почесний Консул 

України в Тарнові Bartłomiej Babuśkaсенатору Marek Plura parlamentarzysta.  

Дубенська філія веде перемовини із Міжнародним університетом 

лінгвістичних подорожей Республіки Кіпр.  

Професор кафедри менеджменту та туризму Житомирського економіко-

гуманітарного інституту К. Бабенко пройшла міжнародне стажування на базі 

Нідерландської бізнес-академії у м. Бреда (Нідерланди), і отримала 

Міжнародний сертифікат медіатора. Здобувачка вищої освіти 3 курсу 

спеціальності 242 «Туризм» О. Бугайчук проходить стажування на базі 

комплексу SOL NESSEBR resort (Болгарія). 

Миколаївський інститут розвитку людини 24 вересня 2021 року підписав 

Меморандум про співпрацю з Вищою Школою Управління і Адміністрації в 

Ополє (WSZiA, Республіка Польща) у галузі сумісних наукових досліджень та 

побудови системи подвійних дипломів; Ведуться переговори щодо організації та 

підписання Меморандуму про співпрацю з Nederlandse Business School in 

Doetinchem (Нідерландська бізнес-школа в Дутинхемі). Науковці інституту 

В. Власов, Є. Гнатенко, А. Завгородній, Р. Зубков, Р. Скупський, С. Кандюк-

Лебідь, Л. Пипкіна, беруть активну участь у міжнародних заходах, 

конференціях, стажуваннях, та підвищує кваліфікацію за кордоном. О. Мельник 

рецензує статті Scopus (Surface Engineering and Applied Electrochemistry). 

У Мелітопольськоиу інституті екології та соціальних технологій 

викладачі кафедри екології: к.б.н., доц. Н. Сурядна, к.х.н., доц. М. Строєва, 

викладач О. Соболевська взяли участь у міжнародному онлайн вебінарі Instytut 

Badawczo – Rozwojowy Lubelskiego Parku – 20th of December - 27th of December, 

2021 (Lublin, Republic of Poland). В. Пюрко, викладач кафедри фізичної терапії 

та ерготерапія, взяв участь у Міжнародній зимовій школі Жана Моне 
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«Ефективний екоменеджмент для європейського майбутнього України» у рамках 

проєктів Програми ЄС ЕРАЗМУС+, Центр Європейського Союзу Жана Моне з 

Циклічної та Зеленої Економіки та Жан Моне Підтримка Асоціацій EUforUA (22 

січня, НУХТ, Київ, 2022 р.) та Міжнародній зимовій школі «Соціальні виміри 

європейських студій» для бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів, 

дослідників, викладачів в рамках імплементації проєкту Жана Монне «Соціальні 

та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES). 

Полтавський інститут економіки і права співпрацює з Akademia im. 

Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, European University Viadrina 

Frankfurt, редакцією міжнародного наукового журналу «Соціальні науки», Inland 

Norway University of Applied Sciences; у межах міжнародного співробітництва 

було проведено мотиваційні зустрічі волонтером Олафа Саксегора (Olaf 

Saxegaard) з Норвегії зі здобувачами освіти; у грудні 2021 року здобувач 

інституту  М. Скрипник. відвідав тренінг «Developing adventure Educational 

Camps in Far North» у м. Куссамо, Фінляндія; працівники інституту Р. Басенко та 

В. Заіка пройшли Міжнародне онлайн-підвищення кваліфікації за програмою 

«STRATEGIES FOR E-LEARNIN IN UNIVERSITIES» на базі Західно-

Фінляндського коледжу (Länsi Suomen Opisto, Huittinen, Finland), 01.12.2021 – 

28.02.2022 р.; старша викладачка Н. Златопольська стажувалась за програмою 

підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників 

за програмою «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах 

освіти: європейський досвід» на базі Фундації «Зустріч» (Польща) та кафедри 

Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща) із 6 

листопада по 12 грудня 2021 року; здобувачі та працівники інституту беруть 

активну участь в індивідуальних грантах, які пропонують пройти стажування, 

підвищення кваліфікації та навчання. У звітному періоді брали участь у 

Erasmus+: Літня офлайн академія у сфері молодіжного лідерства «Study Tours to 

Poland» на базі Fundacja BORUSSIA (Д. Чумаш, здобувачка); Обмін досвідом та 

тренінговий курс у сфері молодіжного лідерства «Training Course for Youth 

Council Leaders and Supervisors» на базі NGO «Step Forward», Польща (Н. 

Златопольська, старша викладачка), Cтратегічний проєкт Erasmus+. Німеччина, 

обмін культурним досвідом, березень 2022 р.; а також Тренінговий проєкт 

«GRANTWRITER I»: тренінг «Developing adventure Educational Camps in Far 

North» у м. Куссамо, Фінляндія (М. Скрипник, здобувач) тощо. Колектив НВП 

бере участь у міжнародних грантових проєктах, які впроваджуються спільно з 

закордонними організаціями: проєкт «Dance4life» (Норвезька благодійна 

організація Familiehjelpen Ukraina), у рамках проєкту підрозділ відвідали Гаральд 

та Крістін Ваген (Harald and Kristin Vågene), Благодійна організація 

«Familiehjelpen Ukraina» (Норвегія); проєкт: «Безкоштовна первинна правова 

допомога переміщеним особам (Представництво Датської ради у справах 

біженців в Україні за кошти Європейського Союзу); проєкт «Інтегрований 

розвиток міст в Україні ІІ» (Німецьке товариство міжнародного 

співробітництва); проєкт  «Пліч-о-пліч: інтегрована гуманітарна відповідь в 

умовах війни та післявоєнного відновлення в громадах Полтавщини» (МБФ 
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«Альянс громадського здоров’я»); проєкт «Пліч-о-пліч: медична та гуманітарна 

допомога вразливим верствам населення (військовослужбовці, внутрішньо 

переміщені особи)» (Фонд Віктора Пінчука). 

Здобувачка Х. Гевчук Тернопільського фахового коледжу навчається на 

Молодіжних курсах за міжнародним грантовим проєктом «Future Leaders of 

Today» у Фінляндії (Hämeenlinna, Фінляндія);  

Хмельницький інститут соціальних технологій веде перемовини щодо 

проходження науково-педагогічної практики здобувачами спеціальності                  

017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня «магістр» на базі Державного 

університету фізичного виховання і спорту (Республіки Молдова, м. Кишинів) та 

Вищої педагогічної школи (м. Лодзь, Польща). Доцент кафедри психології та 

соціальної роботи Н. Бирко пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації 

наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів 

середньої освіти на тему «Академічна доброчесність в країнах Європейського 

Союзу та Україні» у науково-дослідному інституті Люблінського науково-

технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» 

(м. Люблін, Польща) та Міжнародне стажування «Фандрейзинг та основи 

проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», розробила 

освітній проєкт на тему «Інклюзія у сфері культури та освіти: виклики та 

перспективи» за підтримки Фундації «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою 

Польсько-Українських студій Ягеллонського університету (Польща), 

Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) 

та ГО «Соборність» (Україна). 

Т. Макух, керівник Рівненського інституту, взяла участь у міжнародному 

стажуванні Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku; 

Л. Козубцова к.т.н. із Івано-Франківської філії пройшла підвищення 

кваліфікації на базі університету у Бельсько-Бялій (Польща); 

Карпатський інститут підприємництва успішно взаємодіє з такими 

авторитетними міжнародними організаціями, як ДААД (Німецька служба 

академічних обмінів): програма стипендій на навчання у Німеччині, а також із 

«Завтра.UA» – стипендіальна програма від фонду Віктора Пінчука. Встановлено 

тісні контакти щодо співпраці з науковцями України, Словаччини, Австрії, 

Угорщини, Польщі, Румунії. Результатом співпраці є виступи на Всеукраїнських 

та Міжнародних конференціях, публікації статей у провідних українських та 

зарубіжних виданнях. Колектив інституту тісно співпрацює з Закарпатським 

Угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ над спільним науковим проєктом 

«Українсько-угорські соціально-економічні та культурні контакти: минуле й 

сучасність». 

Луцький інститут розвитку людини залучив до участі на пленарному 

засіданні «VIII Міжнародної науково-практичної онлайн конференції» 

представників закордонних ЗВО та установ, а саме: Head Of The Scientific 

Council, Head Of Research Centre Of The Baltic Languages And Onomastics, Chief 
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Researcher; Центр дослідження стандартної мови Інституту литовської мови 

(Литва) Громадська бібліотека м. Отвоцк, Щецинський університет (Польща) 

Центральноукраїнський інститут розвитку людини співпрацює із 

партнерами з Польщі, Молдови, Узбекистану, Чехії та Казахстану. В. Пупишева, 

директор інституту, отримала Міжнародний освітній грант №EG/U/2021/08/12 

International Historical Biographical Institute (Дубаї - Нью Йорк - Рим - Єрусалим 

- Пекін). Відповідно до гранту, В. Пупишева взяла участь у Міжнародній 

програмі наукового стажування «Видатні особистості: вивчення досвіду та 

професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації 

оточуючого світу» та їй було присвоєно кваліфікацію «Міжнародний керівник 

категорії Б в галузі освіти та науки, згідно кваліфікації ЮНЕСКО». Викладачі та 

адміністрація також беруть участь у грантових пропозиціях Scholarship, у 

численних вебінарах та онлайн-семінарах, які були організовані та проведені 

закордонними ЗВО: О. Сухачова, к.ф.н., взяла участь у вебінарі «Innovative Forms 

of Modern Education with Using Google-Meet and Google Classroom Platforms» 

(організатори – Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-

технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, м. 

Люблін, Польща); О. Остапенко, старший викладач кафедри права та соціально-

економічних відносин, прослухала онлайн-курс «Підприємництво: Хто ваш 

клієнт», організований Школою менеджменту Слоана Массачусетського 

технологічного інституту (проєкт організовано Посольством США в Україні); 

О. Лунгол, к.п.н., доцент кафедри права та соціально-економічних відносин, 

стала учасницею вебінару «Пошук і аналіз літератури y Web of Science Core 

Collection» (організовано та проведено організацією Clarivate); О. Кравченко, 

к.ф.н., начальник відділу наукової та виховної роботи, О. Калюжна, к.п.н., доцент 

кафедри фізичної терапії, ерготерапія, Н. Сєдова, старший викладач кафедри 

права та соціально-економічних відносин, взяли участь у вебінарі «Rehabilitation 

through a Gender Lens», організований в рамках проєкту USAID ReLAB-HS 

Consortium (CША). Також колектив протягом звітнього періоду працював над 

розвитком зв’язків із Вищою школою професійного навчання у Вроцлаві 

(Польща) і з ЗВО Казахстану, і з приватною установою «Академія «Bolashaq»» з 

приводу спільного проведення наукових заходів.  

Інститут філології та масових комунікацій (м. Київ) працює над 

створенням Центру міжнародної освіти із залученням провідних науковців ЗВО 

Грузії в рамках академічної мобільності та розробки спільних наукових проєктів. 

У рамках проведення спільних заходів співпрацює з Приватним коледжем з 

туризму (м. Благоєвград, Болгарія) та освітньо-інформаційним центром 

«Європейська перспектива», який функціонує за підтримки Міжнародного 

центру впровадження програм ЮНЕСКО, та Академічним співтовариством 

Міхала Балудянського (Словаччина). За двосторонніми угодами організоване 

Міжнародне стажування здобувачів освіти в Болгарії, о. Кіпр, Туреччині. В 

рамках реалізації проєкту з міжнародного стажування інститут працює з 

Міжнародним фондом «ТВОРЧІСТЬ» (Віце-президент Л. Самарська та ГО 
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«Комітет прав захисту людини» під патронатом Міністерства культури та 

інформаційної політики України.  

З травня місяця 2022 року 40 студентів старших курсів з різних інститутів 

університету реалізують програму стажування в Болгаріі (Несебр) на базі 

туристичного комплексу «SOL NESSEBR RESORT» (керівники: Любо Либчев та 

Веселін Божедаров Данев) протягом травня-вересня студенти університету 

проходять практику в 5*готельних комплексах. 

Інститут соціальних технологій (м. Київ) реалізовує програму подвійного 

диплому та активно розширює напрями співпраці з Вільнюським університетом,  

подано декілька заявок на співпрацю у межах Еразмус+. Викладачі інституту 

брали участь у міжнародних конференціях Польщі (Г. Дубчак), Грузії (А. 

Базиленко); Л. Адирхаєва − у міжнародній програмі підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників Dubai-NewYork-Rome-Jerusalem-Beljing; В. 

Дика з метою налагодження співпраці відвідала факультет соціології 

Університету Урбіно Карло Бо (Італія). 

Інститут економіки та менеджменту (м. Київ) долучається до 

різноманітних міжнародних грантових та наукових проєктів, залучає до 

співпраці з університетом Посольства та закордонних партнерів. Зокрема, 

співробітник  О. Кучмєєв пройшов науково-педагогічне стажування в 

Балтійському науково-дослідному інституті трансформації економічного 

простору за спеціальністю «Менеджмент». 

Інститут права та суспільних відносин (м. Київ) реалізовує меморандум 

про міжнародне співробітництво в галузі освітньої діяльності з Міжнародним 

фондом Підтримки України (Польща) та Ставропольською Вищою школою 

(Польща). Науково-педагогічні працівники: С. Грицай та С. Короєд з метою 

підвищення кваліфікації та апробації результатів наукових досліджень брали 

участь у міжнародних конференціях, та інших наукових заходах. 

П. Арданов к.б.н. Інституту біомедичних технологій (м. Київ) у рамках 

академічної мобільності працював у Інституті досліджень природних ресурсів, 

агроекології та розвитку сільських територій IRNAD, CONICET–UNRN 

(Аргентина). 

Інститут комп’ютерних технологій (м. Київ) співпрацює з Університетом 

Білсько-Бялі (Польща). Протягом навчального року відбулись візити делегацій 

із Афганістану та Ірану в рамках підтримки Меморандуму про співпрацю. 

Реалізовано проєкт з Південною Кореєю з проведення майстер-класів з 

інформаційних технологій (мова PITON, VideoMaking). 

В Університеті діє програма паралельного навчання: «Твій Шанс» 

(Україна – Польща) та програма академічної мобільності (Україна – Литва). У 

2021 р. 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. У 2021-2022 н.р. 14 здобувачів вищої освіти (Литва), 

що навчались на програмі магістратури спеціальності «Соціальна робота» 
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отримали Дипломи Магістра Шяуляйського Університету і Дипломи Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна». У 2022-2023 н.р. 

продовжать навчання на магістерській програмі з соціальної роботи 8 

українських та 16 литовських здобувачів вищої освіти. 

У 2021 році розпочалась плідна співпраця з 

Всеукраїнською молодіжною громадською 

організацією «АЙСЕК в Україні» в ЗВО м. Києва та 

регіонів. У рамках співпраці надається можливість міжнародного стажування, 

обміну, мовна практика. Здобувачка ІІ курсу спеціальності «Право» 

Центральноукраїнського інституту 

розвитку людини вступила в 

команду і займається маркетингом 

проєктів AIESEC «Global Talent» 

та «Global Volunteer».  

 

Варто зазначити, що військовий 

стан введений по всій території 

України 24 лютого 2022 року, 

через вторгнення та військовий 

напад російської федерації, не став для 

Університету «Україна» перепоною у розвитку міжнародної діяльності.  
Підставили дружне плече та стали новими 

партнерами Університету «Україна» ‒ 

Canterbury Christ Church University (Велика 

Британія), перемовини з якими розпочались у 

березні 2022 року. У червні цього ж року нам 

вдалося підписати Меморандум про 

співпрацю з цим університетом. Метою 

Меморандуму є підтримка відносин між 

Університетом Кентербері Крайст Черч та Відкритим міжнародним 

університетом розвитку людини «Україна» щодо проекту Twinning, який 

спрямований на створення довгострокового партнерства між університетами. 

Початкова увага співпраці буде зосереджена на визначенні способів, якими 

університет Великобританії може підтримати свого українського партнера під 

час поточної російської агресії, після цього партнерство забезпечить основу для 

спільної роботи обох закладів на розвиток українського партнера, а також 

розвивати низку академічних заходів співпраці.  

28 червня 2022 року відбулася Британсько-Українська конференція 

Twinning Conference, на якій виступили Melinda Simmons, Посол Великої 

Британії в Україні; Вадим Пристайко, Надзвичайний і Повноважний Посол 

України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії; 

уповноважена Президента України Володимира Зеленського з питань Фонду 

Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник. 

Університет «Україна» представила Г. Давиденко, проректор з наукової та 



167 

 

міжнародної діяльності, доктор педагогічних наук, професор. Було представлено 

результати «твіннінгу», тобто створення пар університетів з України та Британії, 

які визначили рамки співпраці і підписали про це офіційні угоди. Університет 

«Україна» − один із 24 університетів України, які підписали угоду і розпочали 

співпрацювати з Canterbury Christchurch 

University. Зокрема, вже розпочато з 

колегами з Великої Британії проведення 

спільного дослідження з подальшим 

створенням кейсу супроводу людей з 

посттравматичним стресовим розладом 

(ПТСР). 12 травня 2022 року відбулась 

загальноуніверситетська онлайн-зустріч з 

цього питання, на якій викладач Інституту 

соціальних технологій Г. Туровець 

проінформувала щодо деталей зі створення 

кейсу ПТСР і проведення скрінінгового 

тестування. У планах співпраці − доступ до ресурсів закордонних бібліотек, 

зокрема Linda Hall Librar (бібліотека Лінди Холл) приєдналася до схеми 

Twinning, надавши свої ресурси всім українським установам-партнерам. Це 

незалежна бібліотека розташована в Канзас-Сіті (США), заснована в 1946 році і 

налічує матеріали 82 мовами, у тому числі українською. Наразі ведуться 

перемовини щодо доступу до навчальних онлайн-ресурсів та курсів, співпраці 

студентського самоврядування (організація студентського форуму). У планах − 

відкриття програми подвійних дипломів з психології/фізичної реабілітації.  

Навесні 2022 року розпочалась плідна співпраця з Mykolas Romeris 

University (Литва). Університет «Україна» спільно з партнерами долучився до 

міжнародних проєктів і заходів. Так, у 2022 році університет взяв участь в 

онлайн-засіданні Європейської Асоціаціі Жінок-ректорів, на якому університет 

представила проректор з наукової та міжнародної діяльності Г. Давиденко. 

Спеціальна подія була присвячена обговоренню потреб українських 

університетів в умовах війни (Ініціатор зустрічі - Mykolas Romeris University).  

Університету «Україна» взяв участь у міжнародному форумі European 

Youth Forum: «THE WAR IN UKRAINE: PROBLEMS, LESSONS, 

POSSIBILITIES», організаторами Форуму виступили Балтійсько-український 

центр досліджень, досліджень та інновацій (MRU) Університету Миколи 

Ромеріса спільно з Відкритим міжнародним університетом розвитку людини 

«Україна». Представили Університет на цьому заході та виступили англійською 

мовою для Європейської спільноти: Г. Давиденко, проректор з наукової та 

міжнародної діяльності,  К. Налапко, помічник Президента, А. Базиленко, 

начальник управління освітньої діяльності, А. Гребенюк, начальник управління 

наукової та міжнародної діяльності. 
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Загалом, міжнародна діяльність більшості навчально-виховних 

підрозділів Університету «Україна» є досить плідною. Розробляються по 

подаються заявки на участь у партнерських міжнародних проєктах. Так, 

наприклад, у 2021 році подано заявку до співпраці над проєктом «Entrepreneurial 

Skills for Social Scientists» у рамках Еразмус+ з Stavros PARLALIS, Frederick 

University (Кіпр). Планується участь у спільних науково-дослідних проєктах 

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

магістерських програмах Erasmus Mundus Joint Masters Scholarships для навчання 

або викладання в магістратурі. 

24-25 листопада 2021 року на базі Університету в режимі онлайн 

проведено Міжнародну науково-практичну конференцію: «Інклюзивне освітнє 

середовище: проблеми, перспективи та кращі практики» за підтримки 

представництва фонду імені Фрідріха Еберта, яке долучається до організації 

Конференції вже 6-й рік поспіль, на чолі з директором Марселем Рьотігом. У 

Конференції взяли участь більше 1000 учасників з Канади, США, 

Великобританії, Франції, Нідерландів, Німеччини, Чехії, Польщі, Литви, 

Туреччини, Киргизстана, Пакістану, Нігерії. Серед спікерів: Державна школа 

Канзас-Сіті/Kansas City Public School (USA); Асоціація турецької мови та 

літератури/Turkish Language Association and literature (TDED) (Cekirge, Bursa, 

Turkey); Клайпедський університет (Литва); Посольство Литовської Республіки 

в Україні; Посольство Нігерії в Україні; Посольство республіки Пакистан; 

Шяуляйський університет/Šiaulių Universitetas (Литва). 

Потужна співпраця на міжнародному рівні 

відбувається з Литвою. На запрошення партнерів з 

Вільнюського університету (Литва) колектив 

Університету «Україна» став співорганізатором 

Міжнародної науково-практичної конференції: 

«International scientific-methodical conference Diversity Of 

Educational Needs And Experiences In The Inclusive Education Community: From 

Theoretical Paradigms To Good Practice», під час якої науковці Інституту 

соціальних технологій, Інституту права та суспільних відносин, Інституту 

Філології та масових комунікацій та Вінницького соціально-економічного 

інституту долучились до організаційного і наукового комітетів і виступили в 

якості спікерів. 

На науковий імідж університету та перспективи співпраці з закордонними 

ЗВО впливають міжнародні рейтинги. Так, спільною перемогою в цьому, вже  

2022 році стало потрапляння Університету «Україна» до Рейтингу цитування 

ЗВО у Google Scholar від Webometrics — january 2022 (version 13.0.1). 

Лабораторія Cybermetrics оприлюднила черговий рейтинг цитованості провідних 

вчених у профілях Google Scholar (Transparent Ranking: Top Universities by 
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Citations in Top Google Scholar profiles). Серед 87 ЗВО України, які потрапили до 

цього рейтингу, ми знаходимось на 69 місці, у загальному рейтингу всіх 4761 

представлених ЗВО світу ми на 3465 місці. 
Назва рейтингу, посилання  Індекси Місце 

Transparent Ranking: Top Universities by Citations in Top Google 

Scholar profiles, 2022 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7251  

https://www.webometrics.info/en/transparent 

Цитування: 5839 69 місце серед 

ЗВО України; 

3465 місце серед 

ЗВО світу. 

Webometrics 2022 https://webometrics.info/en/Europe/Ukraine?page=1  Рейтинг впливу: 

15777 

Ранг відкритості: 

3447 

Звання відмінності: 

7190 

121 місце  

 «ТОП-200 УКРАЇНА 2022» 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7420 

Сума індексів: 53,33 138 місце 

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2022 року 

https://osvita.ua/vnz/rating/86513/  

Індекс Гірша 2022: 10  146 місце 

 

Науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти активно 

контактують 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» та його місце у вітчизняних та міжнародних рейтингах.  

З метою формування позитивного іміджу Університету «Україна» до 

роботи у складі членів журі та оргкомітетів Всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів та Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін залучаються 

провідні науковці. Голови оргкомітетів – 4 (Н. Волинець, О. Ковтун,  

С. Мельничук (Хмельницький), Г. Давиденко (Вінниця); члени журі – С. Гришко 

(Мелітополь), О. Божко, А. Старєва (Миколаїв), М. Чайковський, Н. Бирко,  

Л. Дика, С. Кондратюк, Л. Кравчук, Л. Курняк, Ю. Лучко, В. Матвійчук, І. Мороз 

(Хмельницький), А. Базиленко, І. Таланчук, В. Мовчан, О. Мележик, Н. Барна,            

В. Денисенко (Київ) та інші. 

Провідні науково-педагогічні працівники Університету «Україна» 

входять до складу експертних рад та науково-методичних комісій МОН 

України, зокрема: Г. Кіт (Івано-Франківськ), В. Швед, Л.Супрун (Вінниця),                   

В. Лисенко, Н. Сурядна (Мелітополь), А. Завгородній, О. Чумаченко (Миколаїв), 

О. Мозолєв, Н. Бирко (Хмельницький), Т. Яровий, В. Корзун, Г. Кошель, Н. 

Барна (Київ). 

Продовжувалась науково-видавнича діяльність університету. У 

звітному році вийшли друком збірники тез доповідей: ХІХ Всеукраїнської 

наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7251
https://www.webometrics.info/en/transparent
https://webometrics.info/en/Europe/Ukraine?page=1
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7420
https://osvita.ua/vnz/rating/86513/


170 

 

духовність» та ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне 

освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», 2 частини.  

У 2022 р. вийшов друком методичний посібник «Соціалізація молоді з 

особливими освітніми потребами: кращі практики» (Авторський колектив:                      

А. Базиленко, К. Бояршинова, А. Гребенюк, Г. Давиденко, З. Єфименко, С. 

Лавренюк, Л. Остролуцька, Л. Пономарьова, І. Таланчук, Г. Туровець. За 

загальною редакцією А. Базиленко. − К.:Талком, 2022. − 151 с. DOI: 

https://doi.org/10.36994/uu.04-2022-01 ).  

Університет видає наукові збірники: «Вісник Університету «Україна», 

Серія: економіка, менеджмент, маркетинг», який включено до категорії «Б» 

фахових видань України.», та індексується міжнародною базою: Index 

Copernicus International; науковий збірник: «Інфокомунікаційні та комп’ютерні 

технології», включений до переліку наукових фахових видань ВАК України 

категорії «Б». Вінницьким інститутом видано журнал: «Подільський науковий 

вісник» (КВ №22469-12369Р від 26.12.2016 року) Періодичність виходу журналу 

– 4 рази на рік. За аналізований період вийшло 2 номери журналу (№3-4 за 2021 

рік та №1 за 2022 рік). Створено офіційний інформаційний сайт журналу 

pnv.in.ua. Також матеріали журналу розміщуються: на платформах Index 

Copernicus, Google Scholar. 

Загалом, навчально-виховні підрозділи 

мають 15 власних видань, до яких входять 

збірники наукових праць, тези доповідей та 

матеріали конференцій, у 2021/2022 н.р. видано: 

Збірник наукових праць/за заг. ред. Я. В 

Новака; наук. ред. Н. С. Пасічник. Біла 

Церква: Білоцерківський інститут економіки та 

управління, 2021.Вип.18.90 с.; 

Суспільство, наука, освіта: актуальні 

дослідження, теорія та практика: тези доповідей 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(21-22 груд. 2021 р.). Біла Церква, 2021. 174 с. 

Сучасна наука: стан, проблеми та 

перспективи розвитку: Тези доповідей 

міжвузівської науково-практичної конференції, м. 

Івано-Франківськ, 25 травня 2022 р. – Івано-

Франківськ: ІФФ Університету «Україна», 2022. 

Матеріали Студентської науково-практичної 

конференції: «Правове становище громадянського 

суспільства в умовах воєнного стану» (м. Івано-

Франківськ, 31 травня 2022 р.). – Івано-Франківськ 

, 36 с. 

Збірник наукових праць XХІІ Всеукраїнської 

Науково-Практичної Конференції «Актуальні 

Питання Вищої Освіти: Досвід, Проблеми, Інновації Та Сучасні Технології» (12 

https://doi.org/10.36994/uu.04-2022-01
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травня 2022 року) та XХІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції «Наукові досягнення студентської молоді: особливості та 

перспективи» (11 травня 2022 року). (м.Хуст, 2022) Режим доступу: 

https://kipuu.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/ZBIRNYK-naukovyh-prats-HHII-

Vseukrayinskoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi_-12.05.2022.pdf  

Збірник наукових праць: «Проблеми й 

перспективирозвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи», , м. 

Луцьк, 2021-2022.ISBN 978-617-7543-13-7 

Матеріали доповідей учасників VІІІ міжнародної науково-практичної 

онлайн конференції: «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті 

євроінтеграційного поступу», м. Луцьк, 2021-2022. 

Збірник матеріалів  VІІ міжвузівського науково-практичного семінару: 

«Комп’ютерні технології: сучасні реалії та перспективи», м. Луцьк, 2021-2022. 

Збірник тез доповідей I Міжвузівської науково-практичної онлайн 

конференції: «Молодь за права людини: юридичний захист прав людини», м. 

Луцьк, 2021-2022. 

Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики : 

матеріали ХІV Міжнародної Інтернет-конференції (Мелітополь, 25-27 січня, 

2022 року) / за заг. ред. В.І. Лисенка, Н.М. Сурядної ; Херсон: Олді+, 2022. 280 с. 

ISBN: 978-966-286-608-4 

Збірник статей Актуальні питання права та соціально-економічних 

відносин: Збірник наукових статей. – Кропивницький:  Вид-во ЦІРоЛ, 2021. – 

435 с. 

Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних 

відносин : колективна монографія / наук. ред. Р. Басенко ; Полтав. ін-т екон. і 

права Університету «Україна». Полтава – Київ : Університет «Україна», 2022. 

522 с. ISBN 978-966-388-630-5 

Традиції та інновації у траєкторіях розвитку освітньо-педагогічного 

дискурсу: колективна монографія / наук. ред. Р. Басенко ; Полтав. ін-т екон. і 

права Університету «Україна». Полтава – Київ : Університет «Україна», 2022. 

274 с. ISBN 978-966-388-629-9 

Сучасні питання філології: теоретична та прикладна лінгвістика:  колект. 

монографія / Полт. ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна»; ред. колег. Н. Рябокінь (голова), Л. 

Данилюк, Н. Мякушко та ін. Полтава: ПІЕП, 2021. 263 с. ISBN 978-617-7915-53-

8. 

Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних 

відносин: сучасні реалії та виклики часу : збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-

практ. конф., 7-8 грудня 2021 р. / Полт. ін-т економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна»; відп. ред. Р. Басенко. 

Полтава : ПІЕП, 2022. 375 с.  

Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного 

розвитку України: виклик глобального світу : матеріали VI Міжнародної 

https://kipuu.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/ZBIRNYK-naukovyh-prats-HHII-Vseukrayinskoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi_-12.05.2022.pdf
https://kipuu.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/ZBIRNYK-naukovyh-prats-HHII-Vseukrayinskoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi_-12.05.2022.pdf
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науково-практичної конференції, 19-20 травня 2022 р., м. Полтава / ред. колег. Н. 

Мякушко (голова), Р. Шаравара, Р. Басенко та ін. Полтава : ПІЕП, 2022. (у друці). 

Шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах сталого 

розвитку: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Миколаїв, 25 листопада 2021 р.). Миколаїв: ВСП МІРЛ ЗВО «Університет 

«Україна», 2021. 153 c. 

Наукові досягнення – шлях до професії: Матеріали міжвузівської науково-

практичної конференції (м. Миколаїв, 15 грудня 2021 р.) / За заг. ред. А.М. 

Старєвої. Миколаїв: МIРЛ та МФК ЗВО Університету «Україна», 2021. 288 с. 

URL: http://www.mmirl.edu.ua/images/20.01.22/Zbrnik-SHlyah-do-profes---

2021.pdf 

Збірник наукових праць Миколаївського інституту розвитку людини 

закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». Серія: Педагогічні та психологічні науки  

/ За заг. ред. А.М. Старєвої. Випуск VІ. Миколаїв: МIРЛ ЗВО Університету 

«Україна», 2022. 121 с. URL: http://www.mmirl.edu.ua/images/26.01.2022/Zbrnik-

Pedagogka---2022-r.pdf 

Збірник наукових праць Миколаївського інституту розвитку людини 

закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». Серія: Фізична терапія, ерготерапія/За заг. ред. А.М. Старєвої. Випуск 

VІ. Миколаїв: МIРЛ ЗВО Університету «Україна», 2022. 83 с.  

URL: http://www.mmirl.edu.ua/images/20.01.22/1/Zbrnik-FT---2022-r.pdf 

Збірник наукових праць Миколаївського інституту розвитку людини 

закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». Серія: Інформаційні технології (комп’ютерна інженерія)/За заг. ред. 

А.М. Старєвої. Випуск ІІ. Миколаїв: МIРЛ ЗВО Університету «Україна», 2022. 

118 с. URL: http://www.mmirl.edu.ua/images/20.01.22/1/Zbrnik-T---2022-r.pdf 

Збірник наукових праць Миколаївського інституту розвитку людини 

закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». Серія: Економічні науки. / За заг. ред. А.М. Старєвої. Випуск VІ. 

Миколаїв: МIРЛ ЗВО Університету «Україна», 2022. 423 с. URL: 

http://www.mmirl.edu.ua/images/20.01.22/1/Zbrnik-Ekonomka---2022-r.pdf 

Практична складова освітньої програми майбутнього фахівця в умовах 

сталого розвитку України: особливості, пріоритети, перспективи: Збірник тез за 

результатами практичної складової освітніх програм (м. Миколаїв, 15 квітня 

2022 р.) / За заг. ред. А.М. Старєвої. Миколаїв: МІРЛ та МФК Університету 

«Україна», 2022. 165 с. 

Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві 

в умовах воєнного стану: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Миколаїв, 19 травня 2022 р.). / За заг.ред. А.М. Старєвої; упоряд. 

А.В. Завгородній, С.В. Кандюк-Лебідь, О.А. Шевченко. Миколаїв: МІРЛ та МФК 

Університету «Україна», 2022. 318 с. URL: 

http://www.mmirl.edu.ua/images/28.05.2022/Zbirnik-tez-konferenciyi---2022-r.pdf 

http://www.mmirl.edu.ua/images/20.01.22/Zbrnik-SHlyah-do-profes---2021.pdf
http://www.mmirl.edu.ua/images/20.01.22/Zbrnik-SHlyah-do-profes---2021.pdf
http://www.mmirl.edu.ua/images/26.01.2022/Zbrnik-Pedagogka---2022-r.pdf
http://www.mmirl.edu.ua/images/26.01.2022/Zbrnik-Pedagogka---2022-r.pdf
http://www.mmirl.edu.ua/images/20.01.22/1/Zbrnik-FT---2022-r.pdf
http://www.mmirl.edu.ua/images/20.01.22/1/Zbrnik-T---2022-r.pdf
http://www.mmirl.edu.ua/images/20.01.22/1/Zbrnik-Ekonomka---2022-r.pdf
http://www.mmirl.edu.ua/images/28.05.2022/Zbirnik-tez-konferenciyi---2022-r.pdf
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Завдяки активним діям за напрямом розвитку наукової діяльності та  

активному міжнародному співробітництву Університет «Україна» має 

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

а і 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 
 

Аналіз фінансово-господарської діяльності Університету «Україна» 

здійснений на основі даних бухгалтерського обліку (фактичних доходів і 

видатків) та фінансової звітності за 2021-2022 навчальний рік . 

Аналіз фінансово-господарської діяльності Університету «Україна» 

здійснений на основі даних бухгалтерського обліку (фактичних доходів і 

видатків) та фінансової звітності за 2021 рік в порівнянні з попередніми 

фінансовими роками.  

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2021-2022 

навчальному році  університет в цілому отримав дохід в сумі 154 578 682 грн., з 

яких 55 % або 84 764 000 грн. становить дохід базової структури (студенти 

іноземці), та 45% або 69 814 682 грн грн. – дохід територіально відокремлених 

структурних підрозділів. Крім того, за даний період були здійснені платежі на 

рахунки базової структури від доходів ТВСП  (15% на розвиток статутної 

діяльності) в сумі 5 132 359,35 грн.   

Варто відзначити покращення фінансового стану таких відокремлених 

підрозділів, як Дубенський комплекс, Полтавський інститут, Вінницький 

інститути та Тернопільський коледж. Зазначені підрозділи не тільки збільшили 

контингент студентів у порівнянні з попереднім навчальним роком, а і 

відповідно дохідну частину кошторису. 

Основною статтею видатків є витрати на фонд оплати праці. За звітний 

період видатки на заробітну плату працівників університету склали                            

77 650 457,00 грн. (51% від доходів), у тому числі: базової структури –              

40 571 700 грн., що складає 48% від дохідної частини БС, та ТВСП –                                    

37 078 757 грн. (53% відповідно). 

У цілому в університеті, як у базовій структурі, так і у ТВСП, відсутня 

системна робота з розширення асортименту освітніх послуг та залучення 

додаткових джерел фінансування. Також незадовільний стан роботи із залучення 

фінансових ресурсів на науково-дослідну роботу.  

Необхідно розширювати спектр основних та додаткових освітніх послуг, 

прийняти рішення щодо того, які напрями діяльності розширювати, а які 

скорочувати в залежності від їх прибутковості. 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Головним завданням департаменту господарсько-комерційної діяльності у 

2021-2022 навчальному році було утримання матеріально-технічної бази 

університету в нормальному експлуатаційному стані для створення належних 

умов для навчальної та наукової діяльності здобувачів вищої освіти і 

співробітників та водночас забезпечення безпечних умов праці під час складної 

епідеміологічної ситуації та воєнного стану. Для цього здійснювалась відповідна 

робота. 

Усі навчально-виховні підрозділи були забезпечені відповідним фондом 

приміщень, аудиторіями, лабораторіями, кабінетами, що відповідали державним 

будівельним, санітарним нормам та нормативним документам, що 

регламентують порядок провадження освітньої діяльності.  

Незважаючи на різке підвищення цін на комунальні послуги та енергетичні 

ресурси на початку навчального року і опалювального сезону навчально-виховні 

підрозділи функціонували у стабільному режимі.  

Натомість агресія російської федерації проти нашої країни змусила 

відкласти або перенести окремі заплановані заходи. 

Протягом 2021-2022 навчального року у базовій структурі Університету 

були здійснені наступні заходи та виконані господарські роботи: 

− у визначені терміни розпочато опалювальний сезон; 

− забезпечено розміщення усіх студентів, у тому числі іноземних, які 

потребували, у гуртожитках; 

− отримано декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці системи газопостачання; 

−проведено ремонт покриття тротуарною плиткою прилеглих територій, 

проводився благоустрій території; 

− здійснено прочищення зовнішньої каналізаційної мережі в кількості та 

каналізаційних оглядових колодязів; 

− забезпечувалося своєчасне постачання електричної та теплової енергії, а 

також стабільна робота газового та водопровідно-каналізаційного господарства; 

− власними силами виготовлено і зібрано стелажі для розміщення 

бібліотечного фонду, проведено реконструкцію комп’ютерних столів у 

корейському центрі під нові комп’ютери; 

− проведено проєктно-будівельні роботи у будівлі по вул. Хорива, 1 Г у 

частині розширення запасного виходу;  

− здійснено ремонт карнизу покрівлі у 3 корпусі;  

− проведено ремонт системи поверхневої ливневої каналізації; 

− придбано і встановлено електричні котли у газовій котельні, як резервне 

опалення, укладено договори на додаткове електропостачання котлів та 

експертизу проєкту резервного джерела постачання в існуючій газовій котельні;  

− проведено діагностику і практично завершено ремонт вентиляційної 

системи у 2 і 3 корпусах Університету, укладено договір на подальше 

обслуговування цієї системи;  
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− відремонтовано систему пожежного захисту у 2 корпусі Університету; 

− проведено перевірку і ремонт вогнегасників, гідрантів і пожежних 

кранів; 

− проводиться відповідна робота щодо продовження оренди будівлі по       

вул. Хорива, 1 Г з урахування нового законодавства; 

− проведено оцінку приміщень Університету по вул. Хорива, 1 Г та 

Львівській, 23 щодо можливості використання їх для укриття студентів і 

працівників Університету. Підвальні приміщення, за зазначеними адресами, 

включено, як найпростіші укриття, до фонду захисних споруд; 

− Університетом надавалася матеріально-технічна допомога Збройним 

Силам України; 

− постійно виконувалися протиепідемічні заходи під час карантину. 

Основними завданнями базової структури Університету на 2022-2023 

навчальний рік є підтримка в належному стані фонду приміщень Університету, 

забезпечення надійної та економної роботи систем електро-, газо-, тепло-, 

водопостачання та каналізації, продовження робіт щодо гідроізоляції покрівлі та 

підвальних приміщень будівель ІІ та ІІІ корпусів, утримання в належному стані 

пожежної охоронної сигналізації, ліфтового господарства, вентиляційної 

системи. Забезпечити дотримання вимог з питань цивільного захисту, пожежної 

та техногенної безпеки, у будівлях Університету.  

Значна робота з удосконалення матеріальної бази проведена у 

територіальних відокремлених структурних підрозділах.  

Упродовж 2021-2022 року проводилися ремонти в аудиторіях, роботи з 

благоустрою територій, роботи з удосконаленню систем опалення, освітлення, 

роботи з прибирання прилеглих територій. Будівлі, що використовувалися для 

провадження освітньої діяльності, відповідають санітарним нормам, правилам 

пожежної безпеки і нормам охорони праці. 

Так зокрема:  

У Вінницькому соціально-економічному інституті здійснено поточний 

ремонт використовуваних приміщень, замовлено зовнішню рекламу, 

облаштовано прилеглу територію, оформлено усі необхідні дозвільні документи. 

Для здійснення навчального процесу та наукових досліджень у закладі 

освіти створені відповідні умови: обладнані аудиторії, кабінети, комп'ютерні 

класи, у яких проводяться практичні та лабораторні заняття, лекції з різних 

дисциплін. У приміщеннях створена необхідна соціальна інфраструктура: 

медичний пункт та реабілітаційний центр, є домовленості про оренду їдальні 

(приміщення УТОС). Навчально-допоміжні приміщення обладнані засобами 

зв’язку та оргтехнікою,  приміщення підключено до мережі Інтернет.  

Перспективи розвитку матеріально-технічної бази інституту полягають у 

розширенні орендованих приміщень, а також оновленні технічної бази 

(придбання нової комп’ютерної та допоміжної техніки). У подальшому на меті 

облаштування нових аудиторій, забезпечення архітектурної доступності 

приміщення для студентів з інвалідністю. 
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У Житомирському економічно-гуманітарному інституті згідно висновку 

про проведення технічного обстеження умови для доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до навчального корпусу 

Інституту створені відповідно до Державних будівельних норм, правил і 

стандартів.  

У Карпатському комплексі створена матеріально-технічна база, яка 

дозволяє проводити навчально-виховну роботу на належному рівні. 

У 2021-2022 навчальному році проведено: 

− генеральне прибирання території, обрізка кущів та дерев, висаджено нові 

види дерев і квітів; 

− проведено перевірку та частковий ремонт системи пожежного захисту та 

пожежогасіння, виконані всі пункти відповідно до припису державної служби 

України з надзвичайних ситуацій; 

− обладнано паркову зону додатковими місцями для відпочинку; 

− частково закуплено тверде паливо на опалювальний сезон 2021-2022 н.р. 

та укладено договір на закупку ТП на сезон 2022-2023 н.р. для потреб інституту; 

− частково облаштовано підвальне приміщення під об`єкт укриття; 

− зроблено доступ до мережі Інтернет по всій території інституту, шляхом 

заміни обладнання та додаткової закупки роутерів та збільшення потужності; 

− встановлено таблички та показчики руху до об`єкту укриття згідно вимог 

ДСНС; 

− укладено договір на часткову заміну вікон приміщень інституту; 

− укладено договір на ремонт оргтехніки та обладнання; 

− укладено договір на обслуговування внутрішньої мережі інтернет; 

− укладено договір на закупівлю господарського інвентаря. 

Основними напрямами розвитку Дубенської філії та Дубенського 

фахового коледжу є: модернізація навчальних комп’ютерних класів; придбання 

ліцензійного програмного забезпечення; удосконалення та поповнення 

наочності; укомплектування засобів індивідуального захисту; виготовлення та 

ремонт стендів; ремонт та придбання меблів; озеленення установи та прилеглої 

території; облаштування та наповнення бібліотеки; оновлення спортивного 

інвентарю. 

У Полтавському інституті економіки і права та Полтавському фаховому 

коледжі обладнано спортивний зал із відповідними тренажерами, три 

комп’ютерні класи, два лінгафонних кабінети на 24 робочих місць. 

У Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій і коледжі 

створена відповідна матеріально-технічна база, яка постійно розвивається та 

удосконалюється. Окрім приміщень для навчальних занять в інституті і коледжі 

обладнані приміщення випускових кафедр і циклових комісій для науково-

педагогічних працівників, службові приміщення. Розроблено пакет проєктно-

кошторисної документації для будівництва пандусу головного входу будівлі 

Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій, реконструкції,          

2-х аудиторій, бібліотеки, 2-х туалетів для забезпечення безбар’єрного 
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архітектурного середовища для студентів з особливими освітніми потребами, 

передбаченого ліцензійними вимогами провадження освітньої діяльності. 

У звітному році, згідно попередньо розробленого пакету проєктно-

кошторисної документації виконані всі заплановані роботи та отримано 

висновок експерта щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших мало 

мобільних груп населення до приміщень, в яких відокремлений структурний 

підрозділ здійснює провадження освітньої діяльності передбаченого 

ліцензійними вимогами. 

В умовах окупації Мелітопольський комплекс має очевидний ризик 

втратити приміщення і майно, що потребує прийняття швидких конструктивних 

рішень.  

Незважаючи на запроваджений воєнний стан в Україні, бойові дії,  

тимчасову окупацію російським агресором окремих територій Університетом 

«України» і усіма його структурними підрозділами здійснюються заходи щодо 

збереження і розвитку матеріально-технічної бази для забезпечення якісного 

навчально-виховного процесу. 
 

 

 


