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ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

СВЯТО ПЕРШОКУРСНИКІВ. І НЕ ТІЛЬКИ ЇХ
З місця події

Цьому святу, яке не записане в
жодних календарях, радіють усі.
Але, насамперед, вчорашні абі-
турієнти. Ще кілька тижнів тому у
них були вступні випробування,
а сьогодні вони вже студенти. Як
не радіти цьому новому, дуже
престижному статусу?

День Знань зазвичай лише
підтвержує такий статус. Це
робиться завжди урочисто і при-
вселюдно. Десь за годину до
початку свята грав духовий
оркестр "Мелодія". А згодом уні-
верситетська Площа знань зібра-
ла першокурсників, їхніх батьків,
родичів і друзів. Нове поповнен-
ня прийшли привітати чимало
студентів старших курсів.
Звичайно, були на святі і біль-
шість викладачів, котрі придив-
лялись до своїх майбутніх підо-
пічних.

Свято відкрили і гарно вели
четвертокурсник Сергій Ушерен-
ко (Інститут філології і масових
комунікацій) та третьокурсниця
Юлія Рибальченко (коледж
"Освіта").

Невдовзі на флагштоці зама-
йоріли три прапори –
Державний, столичний і універ-
ситетський. Кращі з кращих сту-
дентів виконали почесну місію -
поклали квіти до пам'ятників
визначним діячам України і
Небесної сотні.

За гарною традицією було
запалено вогонь Знань. Це право
нинішнього року виборов

Інститут філології іта масових
комунікацій в особі його керівни-
ка Н. В. Барни і студента цього ж
інституту Івана Чопея.

Були й інші гарні моменти в
святі. Та чи не найбільш пам'ят-
ний – вручення студентської
символіки – студентських квитка
і залікової книжки.

Перший проректор універси-
тету І. Т. Кучерявий зачитав наказ
про зарахування до навчального
закладу першокурсників. А потім
уже повноправні студенти, стоя-
чи, складали присягу. Її зачитала
президент студентського само-
врядування Ірина Дороніна.

Нове поповнення і всіх присут-
ніх привітав президент універси-
тету П. М. Таланчук. Гарно висту-
пив також голова піклувальної
ради навчального закладу, відо-
мий у нашій країні дипломат і
науковець, депутат Верховної
Ради України кількох скликань
О. Г. Білорус.

А потім відбувся концерт, в
якому взяли участь як студенти,
так і викладачі навчального
закладу. Гарно виконала сучасну
ліричну пісню "Добридень"
(слова Вадима Крищенка, музи-
ка Павла Мрежука) лауреат
багатьох міжнародних і всеукра-
їнських конкурсів Тетяна Кисляк.
Схвально оцінили глядачі виступ
родинного дуету – директора
Інституту філології та масових
комунікацій Н. В. Барни і її сина
Ігоря, котрі заспівали українську

народну пісню "При долині кущ
калини". До речі, Ігор став пер-
шокурсником коледжу "Освіта".

Дві пісні запропонувала гляда-
чам заслужена артистка України,
доцент нашого університету С. І.
Мирвода. Тепло зустріли присут-
ні на святі виступи співаків-сту-
дентів Сергія Ушеренка і Євгенії
Бородіної, керівника ансамблю
Ольги Розколотько.

Гостя університету – студентка
ІІІ курсу Київського національно-
го університету імені В. Гетьмана і
водночас першого курсу Інститу-

ту Р. Глієра Юлія Цімох порадува-
ла глядачів гарним виконанням
сучасної ліричної пісні.

А ведуча свята Юлія
Рибальченко натхненно і хви-
лююче прочитала відомий вірш
Володимира Сосюри "Любіть
Україну".

Свято вдалося і, на мою думку,
запам'яталось усім присутнім на
ньому. На щастя, на заваді не
стала погода, вона була того дня
чудовою – теплою і недощовою.

Анатолій УРБАН

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО
КОЛЕКТИВУ

Яким був минулий навчаль-
ний рік? Що потрібно зробити,
щоб новий 2014-2015 рік став ще
успішнішим? Про це і йшлося на
недавній конференції трудового
колективу нашого університету. Її
відкрив президент університету
П. М. Таланчук. З доповіддю
виступив перший проректор
навчальногго закладу І. Т.
Кучерявий (виклад доповіді пуб-
лікується в сьогоднішньому числі
газети).

В обговоренні доповіді висту-
пили: директор Вінницького
соціально-економічного інститу-
ту Г. В. Давиденко, директор
Київського коледжу "Освіта" С. І.
Смолянова, директор Дніпро-
петровської філії університету А.

В. Федько, помічник президента
університету з питань ліцензу-
вання та акредитації Н. В. Барна,
директор Тернопільського
коледжу Н. С. Сухорукова, заві-
дувач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансово-
го права базової структури уні-
верситету, професор Ю. О.
Фрицький, президент студент-
ського самоврядування Ірина
Дороніна (Київ), президент
Університету П. М. Таланчук,
доцент кафедри української і
східної філології О. В. Коломієць
(Київ).

По розглянутому питанню
прийнято розгорнуте рішення.

Власна інформація



Серед численних професій-
них свят, які відзначають укра-
їнці, є й це, освітянське.
Широкий загал ушановує тих,
хто навчає і виховує дітей та
молодь, веде їх у Світ знань, у
самостійне Трудове життя.  Та й
не може бути інакше: всі без
винятку ще дошкільнятами
навчаються, потім ідуть за знан-
нями до загальноосвітніх шкіл
(а в останні роки до них додали-
ся коледжі, ліцеї), а по закінчен-
ні їх, залежно від здібностей та
бажань, до середніх чи вищих
навчальних закладів. А ще є інші
можливості освітнього і трудо-
вого утвердження: професійно-
технічні училища.

І повсюдно - чи то в дитсад-
ках, чи то в середніх, середніх
спеціальних чи вищих навчаль-
них закладах - юнь навчають і
виховують учителі, викладачі,
люди, котрі обрали нелегку, але
дуже відповідальну й почесну
професію. Тож ушанування
освітян давно вже стало тради-

ційним і дуже масовим захо-
дом. Гарні, але цілком заслуже-
ні слова й відзнаки. Та головне -
увага до того, чим займаються
за високим покликанням освітя-
ни.

На цьогорічному святі, що від-
булось у нашому університеті,
було чимало привітань і поздо-
ровлень. Гарно вела програму
свята третьокурсниця Інституту
філології та масових комуніка-
цій, майбутній журналіст Наталя
Строкань. Постаралася, як
завжди, профспілкова організа-
ція навчального закладу. Голова
профкому Г. Ф. Нікуліна особи-
сто вручала грамоти, подарунки.
Своїх викладачів, окремих пра-
цівників навчального закладу
привітали студентське самовря-
дування, управління виховної
роботи. А хто з викладачів і за
що подобається студентам? Самі
ж студенти і визначали, причому
за різними номінаціями, часто
несподіваними навіть для
наставників молоді.
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Освітянське свято – гарна
нагода підбити підсумки попе-
реднього навчального року.
Зокрема, були названі нові пре-
зидентські стипендіати. Їх осо-
бисто вручив кращим студентам
керівник нашого університету П.
М. Таланчук, котрий, крім від-
значених, щиро привітав зага-
лом усіх учасників свята. А пре-
зидентськими стипендіатами
цього року стали другокурсники
Ганна Каліновська (спеці-
альність "Переклад") та Інна
Суха ("Видавнича справа та
редагування"), третьокурсники
Наталія Білоус ("Політологія"),
Марина Євдокименко ("Право-
знавство"), Денис Кузьковий
("Технологія харчування"),
Катерина Щербина ("Органі-
зація туристичного обслугову-
вання") та Марина Поліщук
("Біологія"), четвертокурсники
Марина Придибайло ("Фінанси
та кредит"), Олександр Сторо-
жук ("Психологія"), Вікторія
Омельченко ("Облік та аудит"),

п'ятикурсники Вікторія Кондра-
тенко ("Видавнича справа та
редагування") і Андрій Соко-
ренко ("Комп'ютерна техноло-
гія").

Були названі також кращі сту-
дентські групи по кожному
інституту, факультету біомедич-
них технологій та коледжу. А
звання найкращої з кращих
присуджено групі другого курсу
Інституту соціальних технологій,
де старостою Ілона Кулик.

Були відзначені за окремими
номінаціями всі підрозділи уні-
верситету. А за підсумками дру-
гого семестру 2013 -2014
навчального року першість діс-
талась Інституту економіки та
менеджменту, де директором
С. С. Нестеренко.

Загалом свято вдалося. Як же
молодь може обійтися без
гумору, без веселощів? Вони
тільки додали настрою всім
присутнім.

Наш кореспондент

Свята ВШАНУВАЛИ ОСВІТЯН

Наші випускники

ДОБРІ СПРАВИ ВІКТОРІЇ
В народі кажуть, що ми самі -

ковалі своєї долі, свого щастя.
Чи кожен із цим погодиться?
Особисто Вікторія Бурдюг -  так.
Адже вона впевнена, що кожен
із нас, ще з дитинства мріючи
про майбутнє, вимальовує свої
дії в образах. Надалі ці образи
перетворюються в планування
своїх дій, що призводить до
реалізації своїх бажань, звісно,
враховуючи можливості. В усві-
домленні тієї чи іншої мети
велику роль відіграють вольові
якості людини. Загалом, для
продуктивного дорослого май-
бутнього життя вагоме значення
має саме дитинство. Так сталося
і в житті маленької Вікторії. У неї
з'явилися труднощі, пов'язані з
опорно-руховою системою. Ця
частина її життя не пройшла
повз неї. Ця частина її життя
наділила дівчинку як трудноща-
ми, так і силою волі. Оскільки
ще з дитячих літ завдяки бать-
кам в нас закладаються мораль-
ні цінності, принципи, ті можли-
вості та цілі, які надалі нас
супроводжують у подальшому
житті, в усіх його сферах.

Сьогодні, набравшись певних
знань, умінь, у тому числі щодо

своєї професійної діяльності,
дівчина не зупиняється на досяг-
нутому. Спостерігаючи за нашим
сучасним, швидкоплинним
часом, Вікторія помічає, що
збільшилась велика кількість
безпритульних дітей, які зали-
шились поза увагою своїх бать-
ків, родичів, а тим більше дер-
жави. Та хіба це можливо та
справедливо, що діти не знали
материнської, родинної ласки та
ніжності? Тому, розуміючи такі
обставини, Вікторія хотіла б підт-
римати таких дітей, зокрема від-
крити свій інтернат для безпри-
тульних діток. Але Вікторія розу-
міє, що для реалізації цієї мети їй
необхідна ще одна вища освіта,
а саме отримання педагогічної
освіти для дозволу роботи з діть-
ми. Тому й продовжує навчання.
Водночас Вікторії хотілось реалі-
зуватись у науці, а саме в біоло-
гічній сфері, яка ще в дитинстві
припала їй до душі.

Як бачимо, є цілі, бажання.
Звичайно, потрібен час. Для
добрих справ він повинен знай-
тись. Тож, щасти тобі в усьому,
Вікторіє!

Юлія КРИВОШЕЯ,
практичний психолог 

університету
На університетському святі



кремлених підрозділів. За
чисельністю студентів, що
навчаються у базовій та регіо-
нальних структурах, Універ-
ситет «Україна» посідає 3 місце
серед ВНЗ в Україні, а серед
недержавних ВНЗ – перше.

У них молодь отримує кла-
сичну інженерну, філологічну,
економічну, правову, психоло-
гічну вищу освіту за традицій-
ними спеціальностями, також
має змогу опанувати новітні
спеціальності: еколога, мікро-
біолога, імунолога, нанотехно-
лога, менеджера туризму,
дизайнера, фахівця з фізреабі-
літації тощо.

У 2013/2014 навчальному
році університет підготовив і
випустив 7728 фахівців, у тому
числі магістрів 964 (12,5 %),
спеціалістів 1664 (21,5 %), бака-
лаврів 3640 (47,1 %), молод-
ших спеціалістів 1458 (18,9 %).

Упродовж 2013/2014 нав-

Авторські проекти на регіо-
нальних ТК ведуть випускники
університету Геннадій Горовий
(м. Обухів), Оксана Раду-
шинська (м. Хмельницький).

В Університеті „Україна”
освітня діяльність здійснюва-
лась відповідно до ліцензії
Міністерства освіти і науки АЕ
№ 285851 від 02.07.2013 р. та
ліцензії Головного управління
освіти і науки м. Києва від
04.09.2009 р. (АВ № 483358).

Загальний ліцензований
обсяг прийому студентів у
базовій структурі та ТВСП ста-
новив 16 501 особу, у тому
числі на денній формі навчан-
ня – 9 497 осіб, на заочній – 7
004 особи.

Протягом 2013/2014
навчального року в універси-
теті було проліцензовано 8
спеціальностей чи напрямів
підготовки за різними
освітньо-кваліфікаційними
рівнями; базовій структурі уні-
верситету – 3 напрями підго-
товки. 

У минулому році до
Університету «Україна» на I
курс освітньо-кваліфікаційно-
го рівня «бакалавр» було зара-
ховано 1305 студентів, що ста-
новить 17 % від ліцензованого
обсягу (у 2012 р. – 16 %, у 2011
р. – 6 %). З них на денну
форму навчання – 664 особи.

У базовій структурі на денну
форму навчання було зарахо-
вано 213 студентів, що стано-
вить 16 % ліцензованого обся-
гу. На заочну – відповідно: 156
(14%).

У ТВСП на денну форму
навчання було зараховано 447
студентів, що становить 15 %
від ліцензованого обсягу; на
заочну – відповідно: 471 (21
%).

У базовій структурі для здо-
буття освітньо-кваліфікаційно-
го рівня спеціаліста було зара-
ховано 448 студентів (24%), а
магістра – 318 студентів (46%).
У ТВСП –  на спеціаліста –  956
студентів (39 %); магістра –
566 студентів (56 %).
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Колектив Університету
«Україна» у 2013/2014 навчаль-
ному році у складних, напруже-
них умовах розбудови неза-
лежної Української держави
вирішував нові відповідальні
завдання, пов'язані з необхідні-
стю подальшого вдосконалення
системи підготовки і перепідго-
товки спеціалістів. Саме на
вирішення цих питань спрямо-
вувались зусилля колективних
органів управління університе-
ту. Своєчасно були підготовлені
й затверджені плани роботи
Вченої ради та виробничих
нарад за участю керівників
територіально відокремлених
структурних підрозділів.

Відповідно до плану роботи,
в минулому навчальному році
проведено конференцію трудо-
вого колективу, 5 вчених рад, 5
виробничих нарад за участю
керівників територіально відо-
кремлених структурних підроз-
ділів, 22 ректорати та 2 наради-
семінари на базі територіально
відокремлених структурних під-
розділів. На цих зібраннях
обговорювались нагальні
питання подальшого розвитку
університету та його ТВСП,
удосконалення навчально-
виховного процесу та наукової
роботи, впровадження новітніх
технологій навчання і вихован-
ня студентів, ліцензування
нових спеціальностей та напря-
мів підготовки, зокрема
навчання іноземних студентів.

Постійно в центрі уваги у
2013/2014 навчальному році
були питання формування кон-
тингенту студентів, удоскона-
лення структури та штатного
розкладу, формування науко-
во-педагогічного ядра кафедр,
зміцнення навчально-матері-
альної бази тощо. 

У минулому навчальному
році в університеті на 84-х спе-
ціальностях навчалось близько
23 тисяч студентів. У базовій
структурі Університету «Украї-
на» діє шість інститутів, факуль-
тет біомедичних технологій і
коледж "Освіта". Регіональна
мережа університету складаєть-
ся із 32-х територіально відо-

чального року маркетингова
діяльність Університету «Украї-
на» здійснювалася згідно із
загальноуніверситетською
«Комплексною програмою
«Абітурієнт-2014». Належна
увага приділялась  створенню
позитивного іміджу університе-
ту та профорієнтаційній роботі. 

В університеті засновано
відеоканал «Україна» на
YouTube. Тут розміщено понад
115 відеороликів про різні
аспекти діяльності університету. 

За участю наших студентів і
випускників різними телекана-
лами України відзнято декілька
телепроектів: «Місто добра»
(ТРК «Київ», Світлана Патра,
Юлія Козлюк); «Правдиво-
Шоу» (Київська державна
регіональна телерадіокомпанія,
Світлана Патра, Олена Чинка);
«Говорить Україна» (телеканал
«Україна», Світлана Патра,
Юлія Батенкова-Бауман) та ін.

ВІД ДОСЯГНУТОГО ЙТИ ДАЛІ, 
ДОБИВАТИСЬ НАБАГАТО БІЛЬШОГО

ВИКЛАД ДОПОВІДІ ПЕРШОГО ПРОРЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ 
І.Т. КУЧЕРЯВОГО НА ПІДСУМКОВИХ ЗБОРАХ КОЛЕКТИВУ

(Продовження на 4 стор.)
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Значну роботу щодо вико-
нання ліцензованого обсягу з
окремих спеціальностей на 1
курс денної форми навчання за
ОКР «бакалавр» було проведе-
но у базовій структурі:

- Інститутом соціальних тех-
нологій (здоров’я людини – 78
%);

- Інститут філології та масо-
вих комунікацій (журналістика
– 70 %; філологія – 55 %);

у територіально відокремле-
них структурних підрозділах: 

- Хмельницькому інституті
соціальних технологій (здо-
ров’я людини – 88%);

- Луцькому інституті розвит-
ку людини (здоров’я людини –
73%);

- Вінницькому соціально-
економічному інституті (право-
знавство – 62%, здоров’я
людини - 68 %);

- Новокаховському гумані-
тарному інституті (психологія –
56 %, туризм – 56 %);

- Полтавському інституті еко-
номіки і права (правознавство
– 60 %).

У відділенні доуніверситетсь-
кої підготовки в 2013/2014 н. р.
навчався 51 слухач, серед них:
31 слухач на базі 11 класу; 20
слухачів на базі 9 класу; 7 дітей
з інвалідністю.

Із них до університету всту-
пило всього 36 слухачів (на
базі 9 класу – 16; на базі 11 класу
– 20), дітей з інвалідністю зара-
ховано 6.

У цьому навчальному році на
денну форму навчання прийня-
то на всі курси 2910 осіб, із них
897 на перший курс.

Навчальний процес в універ-
ситеті спрямований на створен-
ня умов для самореалізації
особистості, забезпечення
потреб суспільства і держави у
кваліфікованих фахівцях.

Основним нормативним
документом, що визначає орга-
нізацію навчального процесу, є
навчальний план.

Розробляючи навчальні
плани спеціальностей, вирішу-
валось завдання зменшити
кількість вибіркових навчаль-
них дисциплін професійної та
практичної підготовки, що
мають спільну предметну спря-
мованість, шляхом поєднання
їх змісту. 

Серед недоліків в організації
навчального процесу є те, що
використання сучасних методів
та методик навчання, приклад-
них програмних продуктів не
набуло масового характеру, а
застосовується переважно про-
відними представниками вик-
ладацького складу. З іншого
боку, аналіз руху контингенту
показав, що найпоширеніша
причина відрахування студен-
тів – це невиконання індивіду-
ального навчального плану.

Ці проблеми можуть бути
вирішені тільки комплексно,
зокрема з використанням
переваг сучасного on-line
навчання, інформаційних тех-
нологій, банків дидактичних
матеріалів. Завдяки запланова-
ному введенню в дію з
2014/2015 навчального року
АСУ «Електронний універси-
тет» контроль за перебігом
навчального процесу стане
ефективним у часі, дасть мож-
ливість аналізувати індивіду-
альні досягнення студентів
протягом семестру. Інформація
про поточну успішність стане
доступною як викладачам, так і
їхнім батькам, завдяки чому
відрахуванню можна буде
запобігти. 

У 2013/2014 навчальному
році в Університеті «Україна»
продовжувалась підготовка до
впровадження дистанційних
технологій та Інтернет-супро-
воду навчального процесу. 

Видано і реалізується наказ
№ 82 від 15.07.2014 р. «Про
створення мережі дистанційно-
го навчання та організацію при-
йому абітурієнтів».

У новому навчальному році
навчання відбуватиметься із
використанням платформи
дистанційного навчання
Moodle, де розміщено понад
2500 дистанційних курсів. 

Платформа Moodle відпові-
дає особливій філософії
навчання, яку коротко нази-
вають «педагогіка соціального
конструкціонізму» (social
constructionist pedagogy). Суть
її полягає у тому, що викладач
перестає бути просто «джере-
лом знань» і перетворюється на
режисера навчального проце-
су, орієнтуючись на індивіду-
альні потреби особистості,
одночасно з цим спрямовуючи
дискусії і діяльність студентів

на досягнення загальних
навчальних цілей. 

Для підготовки професорсь-
ко-викладацького складу до
роботи в сучасному віртуально-
му просторі продовжено
постійно діючий семінар
«Технології Інтернет-підтримки
навчального процесу» (у тому
числі індивідуальні заняття з
викладачами). Також проводи-
лись виїзні семінари з викори-
стання технологій дистанційно-
го навчання у ТВСП.

Навчально-науковим інсти-
тутом відкритої освіти (ННІВО)
упродовж звітного періоду роз-
роблені рекламні матеріали
(буклети, брошури) з дистан-
ційного навчання в університе-
ті, а також підготовлено мате-
ріали до спецвипуску універси-
тетської газети на тему можли-
востей та перспектив цього
виду навчання.

В Університеті “Україна”
використовується європей-
ський підхід до навчання, а
саме:

- складання модульних
навчальних програм і модуль-
ного планування;

- модульний розподіл
навчальних дисциплін і визна-
чення оптимального часу на
засвоєння кожного модуля;

- підготовка модульних
навчальних посібників і підруч-
ників;

- визначення системи про-
міжних та підсумкових замірів
знань з кожної навчальної дис-
ципліни;

- напрацювання матеріалів
для проведення оцінювання за
допомогою комп’ютерних тех-
нологій;

- і що дуже важливо – роз’яс-
нення цієї системи серед сту-
дентів, особливо першокурсни-
ків.

Протягом 2013/2014 н. р. в
Університеті «Україна» здій-
снювалась робота щодо повно-
го та якісного науково-мето-
дичного забезпечення навчаль-
ного процесу  відповідно до
нормативних вимог галузі.
Основними колегіальними
органами управління науково-
методичною роботою в універ-
ситеті як на рівні базової струк-
тури, так і ТВСП є Науково-
методична рада університету
(далі – НМР) та Науково-мето-
дичні об’єднання (далі – НМО). 

У методичній роботі основна
увага приділялася: постійному
підвищенню педагогічної май-
стерності; науково обґрунтова-
ній розробці, експерименталь-
ній перевірці прогресивних
методів і засобів навчання й
виховання; забезпеченню своє-
часної розробки навчально-
методичних матеріалів; удос-
коналенню навчально-лабора-
торної бази.

Важливим компонентом
управління методичною робо-
тою в університеті є контроль
організації навчально-мето-
дичного забезпечення підго-
товки фахівців усіх напрямів і
спеціальностей у навчальних
підрозділах університету.
Аналіз результатів перевірки у
2013/2014 н. р. показав достат-
ній рівень методичного забез-
печення, яке здійснюється
кафедрами як основними осе-
редками методичної роботи в
університеті, у тісному взає-
мозв’язку з НМР, НМО, бібліо-
текою, Видавничо-друкарсь-
ким комплексом.

За 2013/2014 н. р. у
Видавничо-друкарському ком-
плексі Університету «Україна»
підготовлено і надруковано 34
найменування навчальної,
навчально-методичної, науко-
вої літератури, авторами якої є
викладачі університету.
Щоквартально видаються 2
повнокольорові журнали
«Пам’ять століть» та «Духовні
студії», Вісник Академії інже-
нерних наук, громадсько-полі-
тичні видання, альманах
„Горлиця” та збірка творчих
робіт студентів.

Науково-методична робота
викладачів у цьому році виріз-
нялась актуалізацією змісту
навчального матеріалу. Так,
зважаючи на події, що відбува-
лися в Україні останнім часом, а
саме: «Студентське повстання
грудня 2013 року», «Лютнева
революція 2014 року», «Анексія
Криму», самопроголошення
народних республік та прове-
дення АТО на Сході України,
викладачі університету не зали-
шалися осторонь цих подій,
про що свідчать їхні науково-
творчі доробки. Так, в Інституті
філології та масових комуніка-
цій базової структури викладачі
взяли активну участь в інфор-
маційному супротиві. Зокрема,

ВІД ДОСЯГНУТОГО ЙТИ ДАЛІ...
(Початок на 3 стор.)
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доцент О.К. Глушко підготував
до видання публіцистичне есе
«Україна чи... Новоросія».
Доцент О.О. Горобець підготу-
вав проблемну статтю «Брати з
ментальністю «орди»: негараз-
ди, загрози, надії». Також у
цьому збірнику надруковано
статтю «Чому Україна програє
інформаційні війни?» та цикл
есеїв про журналістику: «Далекі
і близькі мої дороги...» профе-
сора В.О. Карпенка.  Президент
П. Таланчук разом із професо-
ром В. Карпенком і старшим
викладачем С. Рудюком підго-
тували матеріал «Про нагальні
зміни до Конституції України»,
оприлюднений у газеті «Слово
просвіти».

Аналіз роботи НМО універ-
ситету в 2013/2014 н. р. дав
можливість виявити суттєвий
недолік: недостатню активність
представників ТВСП у засідан-
нях відповідних НМО, що зава-
жає інтеграції зусиль усіх вик-
ладачів.

НМР та НМО університету
здійснюють постійний моніто-
ринг рівня якості навчально-
методичного забезпечення
навчального процесу.
Позитивно оцінюючи діяльність
кафедр у цілому в процесі опти-
мізації науково-методичної
роботи, слід виокремити низку
питань, які необхідно вирішити
у наступному 2014/2015 н. р.:

- активніше використовувати
та розробляти новітні інформа-
ційні, психолого-педагогічні та
навчально-методичні техноло-
гії навчання студентів (у тому
числі з особливими потреба-
ми); 

- здійснювати моніторинг
діяльності щодо виявлення від-
повідності існуючих навчально-
методичних комплексів із дис-
циплін дидактичним засадам їх
успішного викладання; 

- перевіряти якість навчання
шляхом аналізу проведення
ККР та аналізу їх результатів,
розробки заходів щодо зро-
стання рівня якісної підготовки.

Важлива роль у роботі уні-
верситету відводиться бібліоте-
ці.

Першим напрямом роботи
бібліотеки у звітному періоді
було поліпшення організації
обслуговування користувачів. 

Аналізуючи показники робо-
ти, спостерігаємо збільшення
книговидачі і кількості відвіду-
вань користувачами бібліотеки. 

У бібліотеці функціонували
чотири абонементи, утворені як

профільні бібліотеки, два пунк-
ти видачі книг, читальна зала,
зала з електронними техноло-
гіями, кабінет індивідуальної
підготовки. Для студенттів-пер-
шокурсників було завчасно під-
готовлено комплекти підручни-
ків, пам’ятку «Про бібліотеку
Університету «Україна», сиг-
нальні листки «Бази даних біб-
ліотеки».

У 2013/2014 н. р. на фінансу-
вання фондів було закладено
189 967 грн. Із коштів універси-
тету на комплектування фонду
було використано 146 467 грн.
Безкоштовні надходження літе-
ратури склали 1 719 прим. доку-
ментів на загальну суму 64 780
грн. 

Таким чином, бібліотека уні-
верситету базової структури
поступово оновлюється, наби-
рає потужностей у сфері інфор-
маційного забезпечення. Разом
із тим в організації роботи ще є
низка труднощів та невиріше-
них питань. Реалії сьогодення
невідкладно потребують роз-
ширення, реформування біб-
ліотеки, створення відділів:
обслуговування, інформацій-
но-бібліографічного, наукової
обробки документів, автомати-
зації бібліотечних процесів.
Бібліотеці вкрай необхідне
оновлення комп’ютерного
обладнання та розширення
площ читальної зали.

У роботі щодо становлення
та розвитку університету, підго-
товки висококваліфікованих
кадрів велика роль відводиться
формуванню стабільного кад-
рового потенціалу, комплекту-
ванню науково-педагогічного
складу викладачами з ученими
ступенями та науковими зван-
нями.

У 2013/2014 навчальному
році в університеті разом із
ТВСП налічувалося 1 755 науко-
во-педагогічних працівників, у
тому числі з ученими ступенями
та званнями – 846 (48 %) осіб,
із них докторів наук, професо-
рів – 168 (10 %), кандидатів
наук, доцентів – 678 (38 %).

У базовій структурі навчаль-
но-виховний процес забез-
печували 470 (27 %) виклада-
чів, із них із науковими ступе-
нями і вченими званнями 259
(55 %), зокрема докторів, про-
фесорів – 68 (14,4 %); канди-
датів наук, доцентів – 191 (40,6
%).

В університеті у звітному
періоді певних результатів
досягнуто із добору науково-

педагогічних працівників, які
працюють на постійній основі.
Так, у 2013/2014 навчальному
році на постійній основі працю-
вав 1 001 викладач, або 57 %
від їх загальної кількості. У
базовій структурі – 250 (53 %).
Зокрема, на кафедрах: дизайну
– 75 % викладачів; цивільного,
господарського та криміналь-
ного права – 70 %; менедж-
менту – 68 %; автомобільного
транспорту та соціальної без-
пеки – 58 % викладачів.

У ТВСП – 751-го (75 %) вик-
ладача було працевлаштовано
на постійній основі. У
Горлівському регіональному
інституті та Новокаховському
гуманітарному інституті таких
по 100 %, Луцькому інституті
розвитку людини – 84 %,
Вінницькому соціально-еконо-
мічному інституті –79 %,
Хмельницькому інституті соці-
альних технологій – 75 %. 

Формування кадрового
складу полягає не лише в залу-
ченні до роботи викладачів на
штатній основі, а й у забезпе-
ченні відповідних підрозділів,
особливо випускових кафедр
висококваліфікованим профе-
сорсько-викладацьким скла-
дом  відповідно до ліцензійних
вимог. Серед 250 штатних нау-
ково-педагогічних працівників
базової структури з науковими
ступенями та вченими звання-
ми – 129 (52 %), у тому числі
докторів наук, професорів – 31
(12 %), кандидатів наук, доцен-
тів – 98 (39 %).

Кількість науково-педагогіч-
них працівників-сумісників
базової структури становила
220 осіб (47 %), серед них із
науковими ступенями та вчени-
ми званнями – 130 (59 %), у
тому числі докторів наук, про-
фесорів – 37 (17 %), кандидатів
наук, доцентів – 93 (42 %).

Позитивних результатів у
комплектуванні викладацьки-
ми кадрами вищої кваліфікації
досягнуто у базовій структурі на
кафедрах: мікробіології, сучас-
них біотехнологій та екології,
де серед викладачів, які працю-
ють на постійній основі, – 100
% з науковими ступенями та
вченими званнями, журналі-
стики – 78 %, фінансів та бан-
ківської справи – 75 %,
комп’ютерної інженерії – 67 %.

Водночас як у базовій структу-
рі, так і в ТВСП ще є недоліки та
прорахунки щодо добору, роз-
становки та роботи з профе-
сорсько-викладацьким складом.

Нині ще 8 кафедр із 28 очо-
люють фахівці, які не мають
вченого ступеня доктора наук.

Повільно кафедри ведуть
роботу зі створення ядра науко-
во-педагогічних працівників,
яке б відповідало  вимогам
ліцензування та акредитації
університету.

Має приділятися більша
увага забезпеченню навчаль-
ного процесу висококваліфіко-
ваними викладачами, які пра-
цюють на постійній основі. Так,
у базовій структурі на кафедрі
соціальної роботи та педагогіки
на постійній основі налічувало-
ся лише 27% науково-педаго-
гічних працівників, маркетингу
та інформаційних технологій і
програмування – 39 %; у ТВСП:
Дубенському коледжі – 17 %,
Васильківському – 19 %,
Гуманітарно-економічному –
21 %, а в Запорізькому та
Миколаївському – на постійній
основі не працює жоден викла-
дач.

Для забезпечення навчаль-
ного процесу викладачами
рідко використовується кон-
курсний відбір.

Залишається високим серед-
ній вік викладачів із науковими
ступенями та вченими звання-
ми. Так, у базовій структурі
середній вік докторів наук, про-
фесорів, що працюють на
постійній основі, становить 65
років, кандидатів наук, доцен-
тів – 55 років; прийнятих на
роботу за сумісництвом – від-
повідно: 61 та 47 років.

У територіально відокрем-
лених структурних підрозділах
середній вік докторів наук,
професорів, що працюють на
постійній основі, становить 57
років, кандидатів наук, доцен-
тів – 43 роки; прийнятих на
роботу за сумісництвом – від-
повідно: 54 та 44 роки.
Зокрема, у Карпатському
інституті підприємництва
середній вік докторів наук,
професорів, що працюють на
постійній основі, становить 79
років, кандидатів наук, доцен-
тів – 44,  у Дніпропетровській
філії – відповідно: 73 та 61 рік.

У 2014/2015 навчальному
році керівникам департамен-
тів, інститутів і кафедр
необхідно здійснити низку
заходів щодо значного поліп-
шення роботи з комплекту-
вання підрозділів науково-
педагогічними кадрами.

(Продовження на 6 стор.)
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Розробити і реалізувати плани
поліпшення якісного складу
викладачів спеціальностей, які
упродовж 2-х наступних років
будуть проходити акредитацію
та ліцензування; вкомплектува-
ти посади завідувачів усіх
випускових кафедр докторами
наук, професорами; чітко
дотримуватися порядку при-
значення науково-педагогічних
кадрів за конкурсом; запрова-
дити ефективну систему їхньої
атестації, перепідготовки та
підвищення кваліфікації.

У 2013/2014 навчальному
році вживались заходи щодо
підвищення ролі адміністра-
тивно-господарського та допо-
міжного персоналу в організа-
ції та проведенні навчально-
виховного процесу.

В університеті працювала 841
особа адміністративно-управ-
лінського, навчально-допо-
міжного й господарського пер-
соналу, серед яких на постійній
основі: адміністративного та
господарського персоналу –
507, навчально-допоміжного
персоналу – 252; за сумісницт-
вом: адміністративного та гос-
подарського – 57 і допоміжно-
го персоналу – 25.

У базовій структурі універси-
тету в м. Києві налічувалося 263
адміністративно-управлінсь-
ких та навчально-допоміжних
працівників, із них на постійній
основі – 231 особа (88 %); за
сумісництвом – 32 особи (12
%).

У зв’язку зі скороченням кон-
тингенту студентів як у базовій
структурі, так і в ТВСП було
переглянуто та оптимізовано
структуру та штатні розписи
адміністративно-управлінсь-
ких, навчально-допоміжних і
науково-виробничих підрозді-
лів.

Виходячи з установленої
квоти, керівництво постійно
слідкує за працевлаштуванням
в університеті працівників із
особливими потребами (інва-
лідів).

В університеті таких праців-
ників 85 осіб (5 %). Зокрема,
серед адміністративно-управ-
лінського та господарського
персоналу – 20 (1 %), допоміж-
ного персоналу – 16 (1 %), а
серед науково-педагогічних
працівників їх 49 осіб, що ста-

новить 3 % від загальної кіль-
кості працівників з особливими
потребами.

Нині в базовій структурі уні-
верситету їх 25 осіб (6 %),
серед них 7 (2 %) – адміністра-
тивно-господарський персо-
нал, 5 (1 %) – допоміжний, 13
(3 %) – науково-педагогічний.

Для них створено спеціальні
робочі місця відповідно до
нозологій.

Проте не всі керівники тери-
торіально відокремлених
структурних підрозділів дотри-
муються чинного законодав-
ства та розпоряджень прези-
дента університету щодо вико-
нання встановлених вимог зі
створення робочих місць для
працівників із особливими
потребами. У першу чергу це
стосується Кіровоградського
інституту розвитку людини,
Новокаховського гуманітарно-
го інституту та всіх коледжів
університету.

Тому керівникам усіх підроз-
ділів слід звернути на це увагу
та забезпечити виконання
норм чинного законодавства.

В університеті проводиться
велика робота зі студентами,
які мають особливі потреби.

Протягом 2013/2014 н. р. в
Університеті «Україна» навча-
лось 998 студентів із інвалідні-
стю (у 2012/2013 н. р. – 1017 сту-
дентів), із них у базовій струк-
турі – 382 (266 – на денній
формі, 116 – на заочній); у
регіональних інститутах, філіях
та коледжах навчалось 616
(295 – на денній формі, 321 –
на заочній). 

За нозологіями найбільшу
групу складають студенти: із
захворюваннями опорно-рухо-
вого апарату – 195; ДЦП – 194;
вадами зору - 133; захворюван-
нями нервової системи – 127;
вадами слуху – 110.

Серед них у базовій структурі
із захворюваннями опорно-
рухового апарату – 73; нерво-
вої системи – 51; ДЦП – 64;
загальними захворюваннями –
42 студенти.

Найбільша кількість студен-
тів з інвалідністю навчалася у: 

Вінницькому соціально-еко-
номічному інституті – 107 сту-
дентів, Хмельницькому інсти-
туті соціальних технологій – 78,
Миколаївському міжрегіо-
нальному інституті розвитку
людини – 62 та Луцькому

інституті розвитку людини – 56
студентів.

Наукові заходи, присвячені
роботі в інтегрованому освітнь-
ому середовищі, традиційно
проводяться у Києві, Білій
Церкві, Івано-Франківську,
Луцьку, Вінниці, Горлівці,
Житомирі, Кіровограді, Мико-
лаєві, Хмельницькому, Меліто-
полі. 

У Києві в листопаді 2013 року
проведено щорічну міжнарод-
ну науково-практичну конфе-
ренцію «Актуальні проблеми
навчання та виховання людей в
інтегрованому освітньому сере-
довищі у світлі реалізації кон-
венції ООН про права інвалі-
дів» за участю іноземних фахів-
ців. У рамках проекту Про ООН
15-16 травня 2014 року прово-
дився семінар «Інклюзивна
освіта та універсальний
дизайн» за участю Національ-
ної Асамблеї інвалідів України
та представників освітніх закла-
дів України і Канади. 

Для спеціального супроводу
навчання студентів із особли-
вими потребами в базовій
структурі створено Центр
інклюзивних технологій навча-
ння, діяльність якого спрямова-
на на сприяння профорієнтації
та профвідбору абітурієнтів, у
тому числі з інвалідністю, ство-
рення умов для адаптації сту-
дентів до інклюзивного навчан-
ня, контроль стану їхнього здо-
ров’я. Студенти всіх нозологій
забезпечувались психологіч-
ним та медико-реабілітаційним
супроводом, опорними кон-
спектами лекцій. При запро-
вадженні педагогічного й тех-
нічного супроводу основна
увага приділялась студентам із
сенсорними вадами та ДЦП.
Глухим та слабочуючим студен-
там надавались послуги сурдо-
перекладачів. Незрячі та слабо-
зорі студенти Києва, Горлівки,
Житомира, Білої Церкви мали
можливість використовувати
обладнані озвучуючими про-
грамами комп’ютери, медіате-
ку. У базовій структурі відвіду-
вали курси «Соціальна
комп’ютерна грамотність для
осіб із вадами зору». 

Матеріальна підтримка
малозабезпечених студентів з
інвалідністю також є одним із
найважливіших завдань соці-
ального супроводу. В універси-
теті такі студенти навчаються за

рахунок коштів відділення
Фонду України соціального
захисту інвалідів. 

Вони активно залучаються до
участі у суспільному житті.
Спільно із Всеукраїнською гро-
мадською організацією студен-
тів – інвалідів «Гаудеамус» в
університеті проводяться
щорічні фестивалі студентської
творчості «Сяйво надій», метою
яких є соціальна адаптація та
інтеграція в суспільство сту-
дентської молоді з особливими
потребами, розкриття та роз-
виток її творчого потенціалу.
На цьому фестивалі збирають-
ся студенти з усіх ТВСП
Університету «Україна».

Слід відмітити основні про-
блеми, які виникають у випуск-
ників із інвалідністю: складність
працевлаштування без досвіду
роботи, мінімальна зарплата,
робота не за отриманим
фахом, пропонування посад
без урахування освіти. Іноді й
самі випускники з інвалідністю
не виявляють бажання працю-
вати на посадах, які їм пропо-
нуються. Також складною пере-
поною для працевлаштування
виступає підготовка відповід-
ного робочого місця для інвалі-
да, наприклад, який пересува-
ється на інвалідному візку чи
має значні сенсорні вади.

Суттєвою складовою
навчального процесу є профе-
сійно-практична підготовка
студентів, яка проводиться у
формі навчальних, виробни-
чих та переддипломних прак-
тик і здійснюється відповідно
до діючих навчальних планів та
програм, «Положення про про-
ведення практики студентів
вищих навчальних закладів
України», затвердженого нака-
зом Міністерства освіти
України № 393 від 08.04.93 р. і
наказом МОН України № 384
від 29.03.2012 р., графіка
навчального процесу та носить
наскрізний характер.

Аналіз і захист звітів проход-
ження практики показав, що
студенти творчо використо-
вують у практичній діяльності
науково-теоретичні знання та
навички, набуті у процесі вив-
чення дисциплін навчальних
планів; застосовують професій-
ні методики для вирішення
реальних, практичних завдань.

Але керівники практик від
підприємств звертають увагу і

ВІД ДОСЯГНУТОГО ЙТИ ДАЛІ...
(Початок на 3 стор.)
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на резерви у практичній підго-
товці. Зокрема, збираючи мате-
ріал, новокаховські магістри не
повністю використовують весь
арсенал наукових методик;
окремі звіти про практику
івано-франківських студентів
мають реферативний характер;
для рівненських студентів-
практикантів не завжди зазда-
легідь замовляють необхідну
супровідну документацію. Саме
тому кожен навчально-вихов-
ний підрозділ поставив перед
керівниками практик від уні-
верситету, кафедр конкретні
завдання щодо організації
контролю та проведення прак-
тик студентів.

Використання напрацьова-
ного навчально-виховними
підрозділами університету та
роботодавцями арсеналу форм
і методів співпраці з метою під-
вищення конкурентоспромож-
ності випускників на ринку
праці реалізує в повній мірі
потребу в максимальному
наближенні навчання до
реального підприємництва.

Серед таких форм співпраці :
- організація і проведення не

тільки навчальних практик, а й
стажувань за індивідуальними
програмами;

- участь фахівців-практиків у
ДЕКах, у керівництві диплом-
ними роботами, в координації
навчальних планів, програм;

- замовлення тематичних
наукових досліджень кафед-
рам, тематик курсових та дип-
ломних робіт студентів;

- укладання тристоронніх
угод на підготовку фахівців із
наступним їхнім працевлашту-
ванням.

Мультиплікування цього
корисного досвіду дозволить
підняти результативність спів-
праці щодо працевлаштування
випускників з провідними під-
приємствами, установами та
організаціями.

Основним завданням ВНЗ є
органічне поєднання навчаль-
ної роботи з виховною.

Виховна робота в універси-
теті у 2013/2014 н. р. здійснюва-
лася ректоратом, навчально-
виховними структурними під-
розділами, відділом виховної
роботи, студентськими адміні-
страторами, студентським
самоврядуванням, профспіл-
ковою організацією, Центром
студентської творчості та
Спортивним клубом Універси-
тету «Україна». Завдяки їх
спільній праці було забезпече-

но організацію та проведення
запланованих загальноунівер-
ситетських культурно-вихов-
них заходів. 

У зв’язку із ситуацією, що
склалася в країні, студенти та
співробітники університету
стали активними учасниками
«Революції гідності 2013-2014
рр.» у містах України.
Актуальними стали бесіди зі
студентським активом щодо
політичних ситуацій «Євро-
майданів» у країні. Діяли
команди волонтерів, які підтри-
мували життєзабезпечення
мітингувальників у центрі міста.
Наші студенти працювали на
кухнях, відбували варту, при-
носили харчі та іншу продукцію
в комендатуру КМДА.
Проведено низку волонтерсь-
ких акцій спільно з адміністра-
цією університету: поїздка до
КМДА з метою передачі
необхідної провізії; встанов-
лення меморіального плаката
на центральній вулиці міста на
вічну пам’ять загиблих студен-
тів у лютому 2014 року. До сьо-
годні студентський актив піклу-
ється про територію на Майдані
Незалежності, де стоять фото-
графії загиблих студентів
Луцького інституту розвитку
людини.

Студентський актив провів
низку акцій у дитячих садках
«Намалюй солдату лист». Ці
листи були передані потягом до
м. Горлівки нашим студентам
для військових.

Протягом травня, червня,
липня студентський актив про-
водив акції з підтримки наших
військовослужбовців у зоні
АТО, збору та передачі біжен-
цям речей, грошей та харчів. 

В усіх ТВСП університету
активно розвинена волонтерсь-
ка діяльність. Студентський
актив організовує благодійні
акції, опікується дитячими
будинками, лікарнями, бере
участь у місцевих благодійних
акціях. Майже кожен ТВСП уні-
верситету підтримує організа-
цію акції Всеукраїнського бла-
годійного фонду «Серце до
Серця». 

В університеті значна увага
приділяється культурно-доз-
вільневій та туристсько-екскур-
сійній діяльності.

Є багато подорожей, у яких
традиційно беруть участь сту-
денти всіх ТВСП. А саме: 

- сходження на карпатську
вершину г. Говерла. Захід має
великий виховний зміст, вима-

гає неабияких зусиль, суттєво
підвищує самооцінку людей,
учить студентів допомагати і
розуміти проблеми інвалідів; 

- гірсько-лижний відпочинок
та оздоровлення в
Закарпатській області під час
зимових канікул;

- організація та участь у літніх
змінах оздоровчих наметових
таборів «Славутич-кемп»,
«Водограй», «Зелена стежка»,
куди запрошуються волонтери
з усіх ТВСП університету (від-
починок, робота вожатих та
тренінгове навчання за програ-
мою «Рівний рівному» для всіх
бажаючих студентів, окремо –
серія тренінгів для студентів із
особливими потребами та
волонтерів, що з ними працю-
ють).

Проведено два пішохідних
походи (Чорногорський хребет
і по Київській області) та вод-
ний сплав на байдарках по р.
Сейм.

Усе більших обертів в уні-
верситеті набирає діяльність
Студентського об’єднання
українських скаутів («СОУС»).
Для них організовуються захо-
ди патріотичного характеру
(екскурсії в ДОТи, музеї, участь
у параді). 

Традиційно кожної останнь-
ої суботи місяця проходить
«День відкритих дверей», під
час якого проводиться проф-
орієнтаційна робота з метою
створення позитивного іміджу
університету як флагмана у
безбар’єрній освіті. 

Велика увага приділяється
поєднанню навчальної роботи
з науково-дослідною.

У 2013/2014 навчальному
році науково-дослідна робота
проводилась відповідно до
плану організації наукової
діяльності та Комплексної про-
грами розвитку Університету
«Україна» на 2013- 2025 р.р. 

Як і в попередні роки, в уні-
верситеті виконувались фунда-
ментальні та прикладні наукові
дослідження відповідно до
«Основних напрямів та най-
важливіших прикладних і фун-
даментальних досліджень у
галузі природничих, технічних і
гуманітарних наук на 2009-
2013 рр.», «Пріоритетних
напрямів розвитку науки і тех-
ніки на період до 2020 року»,
Державної цільової науково-
технічної та соціальної програ-
ми "Наука в університетах" на
2008 – 2017 роки, Постанови
Кабінету Міністрів України від

19.09.2007 № 1155 та
Тематичного плану наукових
досліджень на 2012-2014 роки. 

Тематика наукових дослід-
жень підрозділів досить різно-
манітна і спрямована на пізнан-
ня та поглиблення наукових
знань у 15 галузях наук. У звіт-
ному році у базовій структурі
виконувались наукові дослід-
ження за 56 темами, у ТВСП –
за 166.

Одними із пріоритетних тем
наукових досліджень універси-
тету є розроблення та впровад-
ження в навчальний процес
сучасних методів і технологій
навчання та виховання людей із
особливими потребами, науко-
во-педагогічних засад інклюзії
студентів із інвалідністю в інтег-
роване освітнє середовище,
сучасних технологій реабілітації
людей з інвалідністю та їхньої
соціалізації. За даною тематикою
працювали науковці базової
структури університету, Вінниць-
кого, Житомирського, Білоцер-
ківського, Кіровоградського,
Луцького, Миколаївського,
Мелітопольського, Полтавсь-
кого, Рівненського та Хмель-
ницького інститутів. 

Університет «Україна» є учас-
ником педагогічного експери-
менту Міністерства освіти і науки
України щодо організації інтег-
рованого навчання осіб із особ-
ливими освітніми потребами у
вищих навчальних закладах III –
IV рівнів акредитації і продовжує
послідовно реалізовувати Кон-
цепцію інклюзивної освіти у
вищій школі. Враховуючи досвід
університету в  наданні вищої
освіти молоді з інвалідністю,
МОН України визначив Універ-
ситет «Україна» базовим ВНЗ
при проведенні Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових
робіт за напрямом «Актуальні
проблеми інклюзивної освіти»
впродовж 2011-2014 р.р.

Вагоме місце серед НДР, що
виконуються в університеті, зай-
мають наукові дослідження в
галузі економіки регіонів
України та розвитку продуктив-
них сил. Наукові дослідження за
даним напрямом виконували
науковці базової структури уні-
верситету, Білоцерківського,
Вінницького, Кіровоградського,
К а р п а т с ь к о г о ,
Новокаховського, Полтавсь-
кого, Рівненського та Хмель-
ницького інститутів і Дубенсь-
кої філії. 

(Продовження на 8 стор.)
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Серед пріоритетних напрямів
чільне місце займають дослід-
ження в галузі розроблення
нових технологій профілактики
та лікування найпоширеніших
захворювань. 

Завідувач кафедри імуноло-
гії, д.б.н., професор Шичкін
В. П. є співавтором міжнарод-
ного проекту «Розробка терапії
відновлення загрудинної зало-
зи (Тимуса) за допомогою
стовбурових клітин», що вико-
нується членами міжнародного
консорціуму науковців 7 різних
країн – Великобританії, Іспанії,
Хорватії, України, Туреччини,
Чехії, США. Проект фінансу-
ється Єврокомісією (720 тис.
євро) і розрахований на чотири
роки, починаючи з жовтня 2013
року. Для виконання даного
проекту в університеті створено
Науково-дослідний центр іму-
нології та біомедичних техно-
логій.

Вагомі здобутки у галузях
біомедицини, генної інженерії,
нанотехнологій, захисту довкі-
лля мають науковці НДІ еколо-
гії та альтернативної енергети-
ки (М. К. Монастирьов).
Розроблена й готова до впро-
вадження ціла низка новітніх
технологій, зокрема «Мас-
штабне виробництво субмік-
ронних та нанорозмірних мета-
лопорошків електровибуховим
методом електроерозійної коа-
гуляції», «Екологічно чиста
(бездимна) утилізація автопок-
ришок із одержанням теплової
та електричної енергії» та інші.

Актуальні проблеми розвит-
ку сучасної філологічної науки
досліджують науковці базової
структури університету, Мико-
лаївського, Карпатського,
Кіровоградського, Полтавсь-
кого інститутів, Дубенської та
Івано-Франківської філій. 

У звітному році продовжував
нарощуватись науково-дослід-
ницький потенціал університе-
ту.

Упродовж звітного року
виконувалось 222 НДР, із них
зареєстровано в УкрІНТЕІ – 47,
зокрема, 20 – науковців базо-
вої структури та 27 – ТВСП.

Банк завершених НДР попов-
нився на 22 роботи, зокрема, 8
– у базовій структурі універси-
тету та 14 – ТВСП, із них: 4 – у
Миколаївському, 3 – Полтав-

ському, 2 – Кіровоградському,
по 1 – Вінницькому, Карпатсь-
кому, Луцькому, Мелітополь-
ському та Новокаховському
інститутах. 

Результати наукових дослід-
жень викладачів і співробітни-
ків університету знайшли
відображення в наукових пуб-
лікаціях. Так, упродовж
2013/2014 н.р. було опубліко-
вано 54 монографії, 9 підруч-
ників (1 із грифом МОН
України), 75 навчальних посіб-
ників (10 із грифом МОН
України), 517 методичних реко-
мендацій, 444 конспекти лек-
цій, 30 наукових збірників (із
них 4 фахових), 1 486 наукових
статей (689 у фахових видан-
нях), 840 тез доповідей на кон-
ференціях різних рівнів. 

У зарубіжних виданнях опуб-
ліковано 8 монографій та
навчальних посібників (Київ,
Кіровоград, Миколаїв, Полта-
ва, Рівне), 151 наукову статтю
викладачів і 2 зі студентами.
Також опубліковано 96 тез
доповідей викладачів. 

Серед зарубіжних публікацій
– 33 статті та 29 тез доповідей у
базовій структурі, зокрема по
кафедрах: фізичного вихован-
ня – 7, соціальної роботи та
педагогіки - 6, сучасної інжене-
рії – 4, психології – 2; Інститут
права та суспільних відносин -
9; НДЦ імунології та біомедич-
них технологій -3.

У ТВСП опубліковано 118 нау-
кових статей у зарубіжних
виданнях та 67 тез доповідей
викладачів і 5 тез доповідей
студентів, зокрема: Миколаїв –
44, Вінниця – 30, Луцьк – 19,
Полтава – 18, Кіровоград – 17,
Івано-Франківськ – 11, Біла
Церква – 11, Хмельницький –
10, Карпати – 9, Нова Каховка -
5, Мелітополь – 4, Дубно - 4,
Рівне – 1.

Належна увага приділяється
підвищенню наукової кваліфі-
кації працівників університету.
Нині докторантами є 43 праців-
ники, у т.ч. 36 штатних, аспі-
рантами – відповідно: 88; 48,
здобувачами наукового ступе-
ня кандидата наук – 130; 89
працівників.

Упродовж 2013/2014 н. р.
було захищено докторських
дисертацій – 5, із них 3 викла-
дачами базової структури –
Л. З. Сердюк (кафедра психо-
логії), В. М. Махінов (кафедра

іноземної філології та перекла-
ду), С.О. Короєд (кафедра
цивільного, господарського та
кримінального права) і 2 –
ТВСП: О. Й. Дем’янюк (Луцьк)
та Д. Г. Севрюков (Нова
Каховка); кандидатських
дисертацій – 16, у тому числі у
базовій структурі – 5, Пол-
тавському – 4, Кіровоградсь-
кому, Луцькому, Хмельниць-
кому – по 2, Карпатському
інституті – 1. 

В Університеті «Україна» від-
крита аспірантура за 8 спеці-
альностями. 

На І курс у 2013/2014 н. р. до
аспірантури було прийнято 13
осіб.

Станом на 14.07.2014 р. в
аспірантурі навчається 36 осіб.

Керівництво дисертаційними
роботами аспірантів здійсню-
ють 22 наукові керівники, із них
17 мають науковий ступінь док-
тора наук. 

До кафедр університету для
підготовки кандидатських
дисертацій прикріплено 22 здо-
бувачі.

Керівництво дисертаційними
роботами здобувачів здійснює
16 наукових керівників, 6 із яких
мають науковий ступінь докто-
ра наук.

Упродовж 2013/2014 н. р.
було захищено 9 дисертацій.

Протягом звітного року було
підготовлено і подано до
Міністерства освіти і науки
України пакет документів для
відкриття аспірантури за спеці-
альністю 27.00.06 – Прикладні
соціально-комунікаційні техно-
логії та  08.00.03 – Економіка та
управління національним гос-
подарством. Ми отримали
позитивне рішення щодо від-
криття аспірантури за спеці-
альністю 08.00.03 – Економіка
та управління національним
господарством. Документи на
відкриття аспірантури за спеці-
альністю 27.00.06 – Прикладні
соціально-комунікаційні техно-
логії повернули на доопрацю-
вання.

Враховуючи науково-педаго-
гічний потенціал кафедр уні-
верситету, одним із основних
завдань роботи відділу аспі-
рантури є відкриття нових спе-
ціальностей, зокрема, 01.05.03
– Математичне та програмне
забезпечення машин і систем;
10.02.15 – Загальне мовознав-
ство; 27.00.01 – Теорія та історія

соціальних комунікацій.
Упродовж звітного року в

Університеті «Україна» функ-
ціонувала спеціалізована вчена
рада Д 26.139.01 із правом при-
йняття до розгляду та прове-
дення захистів дисертацій на
здобуття наукового ступеня
доктора (кандидата) юридич-
них наук. 

За звітний період відбулося
19 засідань ради, на яких про-
ведено 29 захистів дисертацій,
із них 8 дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора
юридичних наук та 21 дисерта-
ція на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних
наук.

Важливе місце в діяльності
університету займає співпраця з
науковими установами НАН
України, галузевими академія-
ми наук і вищими навчальними
закладами у галузі наукової та
науково-технічної діяльності.
Так, структурними підрозділа-
ми університету укладено 47
договорів про співробітництво
із установами НАН України та
галузевими Академіями наук, із
них 19 – базової структури уні-
верситету в м. Києві, 28 – ТВСП. 

Плідно працюють у цьому
напрямку науковці кафедри
сучасної інженерії (В. В.
Малишев , д.т.н., проф.). 

В університеті належна увага
приділяється організації науко-
во-дослідної роботи студентів
(НДРС), яка завжди була важ-
ливим чинником підготовки
сучасних висококваліфікованих
фахівців. 

Студентські наукові товари-
ства (СНТ) діють у 15 територі-
ально відокремлених структур-
них підрозділах і налічують сьо-
годні 22 осередки, які об’єд-
нують 3 182 студентів-науков-
ців, що становить 49 % від
загальної кількості студентів
денної форми навчання. До
наукової роботи також залуче-
но 2 244 студенти заочної
форми навчання, а це стано-
вить 23 % від їхньої загальної
кількості. 

У базовій структурі універси-
тету в м. Києві створені 5 СНТ,
які налічують 18 осередків. До
наукової роботи залучено 671
студент денної форми навчан-
ня, що становить 27 % від їхнь-
ої загальної кількості і 332 сту-
дентів заочної форми навчан-
ня, що становить 8% від їхньої

ВІД ДОСЯГНУТОГО ЙТИ ДАЛІ...
(Початок на 3 стор.)
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загальної кількості, це студен-
ти-магістранти. 

В університеті послідовно
впроваджується наскрізна
тематика НДРС, яка передбачає
комплексне планування і про-
ведення науково-дослідної
роботи студентів, починаючи з
молодших курсів. У звітному
році було затверджено 574
наскрізні наукові теми, зокрема
250 у базовій структурі універ-
ситету та 324 у ТВСП.
Найбільша їх кількість затверд-
жена у Карпатському (98),
Рівненському (65), Луцькому
(22), Миколаївському (22),
Білоцерківському (15), Вінни-
цькому (10), Горлівському (9),
Полтавському (9), Хмельни-
цькому (10), Кіровоградському
(8) інститутах, Івано-Франків-
ській (24) та Дубенській (21)
філіях. 

У базовій структурі універси-
тету в м. Києві найбільша кіль-
кість наскрізних тем затверд-
жено на кафедрах сучасної
інженерії (81), обліку та загаль-
ноекономічних дисциплін (51),
менеджменту (35), соціальної
роботи та педагогіки (21), іно-
земної філології та перекладу
(10), автомобільного транспор-
ту (10), психології (10). В
Інституті права та суспільних
відносин затверджено 47
наскрізних тем.

В університеті у 2013/2014 н.
р. було проведено 43 студент-
ські наукові конференції, серед
них щорічна Всеукраїнська
наукова конференція студентів
і молодих учених «Молодь:
освіта, наука, духовність» (м.
Київ). Цього року ми проводи-
ли її вже водинадцяте. До
Оргкомітету конференції було
подано 650 тез доповідей, із
них: базова структура – 365,
ТВСП – 285, інші ВНЗ – 24. Слід
зазначити, що, окрім студентів
базової структури університе-
ту, у конференції взяли активну
участь студенти Хмельниць-
кого, Кіровоградського інсти-
тутів та Тернопільського колед-
жу, які показали високий нау-
ковий рівень своєї підготовки.
Більше 80 студентів-учасників
конференції отримали грамоти
і подарунки за кращі доповіді,
ще 120 студентів отримали
подяки.

Традиційними в університеті
є конкурси наукових робіт сту-
дентів із інвалідністю за темати-
кою наукових досліджень
випускових кафедр. У ХI
зазначеному конкурсі, при-

свяченому 15-й річниці з дня
заснування університету, взяли
участь 8 студентів. Із них отри-
мали 5 іменних стипендій:
народного депутата України В.
М. Сушкевича – 2 студенти
(Хмельницький); імені профе-
сора Н. Г. Дорофеєвої – 2 сту-
денти (Вінниця, Біла Церква);
імені Дугласа Строзера – 1
(Вінниця). Ще 3 студенти отри-
мали грамоти, подарунки та
подяки.

Разом із тим, в організації
науково-дослідної роботи має
місце низка невирішених
питань.

Нагальними залишаються
питання участі у різноманітних
грантових і державних науко-
вих програмах, спільних науко-
вих проектах із провідними ВНЗ
та науковими установами – ось
реальні шляхи для одержання
додаткових джерел фінансу-
вання НДР. 

На жаль, повільно впровад-
жуються на ринку наукової про-
дукції результати завершених
НДР і технічних розробок. На
сьогодні ми  маємо  19 заверше-
них НДР, більшість із яких
можуть бути впроваджені у
виробництво, комунальне гос-
подарство, охорону здоров’я,
захист довкілля тощо.
Необхідно детально проаналі-
зувати всі наробки науковців і
шукати шляхи для комерціона-
лізації результатів наукових
досліджень. 

Потребує продовження
робота щодо відкриття нових
спеціальностей аспірантури.
Слід вирішити низку питань,
пов’язаних із доукомплектуван-
ням штатного складу науково-
педагогічних працівників док-
торами наук за відповідними
спеціальностями та опубліку-
ванням за цими напрямами
наукових праць згідно з вимо-
гами МОН України. 

Слід пожвавити роботу зі
збільшення кількості опубліко-
ваних монографій, підручників,
навчальних посібників, науко-
вих статей у фахових виданнях
України. Також треба подбати
про опублікування результатів
наукових досліджень науково-
педагогічних працівників у
зарубіжних виданнях, зокрема
з високим імпакт-фактором. 

Необхідно домагатися актив-
ного пропагування здобутків
діючих наукових шкіл, залучен-
ня молодих, талановитих нау-
ковців до їх складу, розбудови
нових перспективних наукових

колективів у всіх підрозділах
університету.

Потребує постійної уваги та
вдосконалення науково-
дослідна робота студентів.
Необхідно продовжити роботу
щодо створення на всіх випус-
кових кафедрах університету
студентських наукових форму-
вань у найбільш оптимальній
для них формі (науковий гур-
ток, СННВП, проблемна група).
Керівникам та відповідальним
за наукову роботу підрозділів
необхідно звернути особливу
увагу на підвищення ефектив-
ності роботи діючих СННВП,
зокрема на комерціалізацію
діяльності. 

Необхідно вжити заходів
щодо підвищення якості та
збільшення кількості наукових
публікацій студентів, у першу
чергу, магістрантів усіх форм
навчання.

Слід надавати підтримку
талановитим молодим нау-
ковцям і студентам для прове-
дення наукових досліджень. 

У 2013/2014 н. р. міжнарод-
на діяльність університету
була спрямована на поступо-
вий розвиток співробітництва
з відомими зарубіжними уні-
верситетами, організаціями,
асоціаціями, агентствами,
фондами, установами. 

Розвиток міжнародних
зв’язків університету здій-
снюється шляхом активної
співпраці з вищими навчаль-
ними закладами та організа-
ціями Австрії, Великої
Британії, США, Німеччини,
Польщі, Словаччини, Франції,
Чехії, Корейської Республіки,
Китаю, Білорусії, Росії, країн
Латинської Америки, країн
Північної Африки та іншими.
Кількість партнерів – закор-
донних вищих навчальних
закладів – постійно зростає. У
звітному навчальному році
відбулась зустріч президента
університету з надзвичайними
і повноваженими послами:
Арабської Республіки Єгипет,
Японії, Республіки Корея. Під
час зустрічей йшлося про вста-
новлення зв’язків Університету
„Україна” та вищими заклада-
ми освіти названих країн. Із
посольством Арабської Рес-
публіки Єгипет Університет
„Україна” провів Міжнародну
наукову конференцію „Украї-
на – Єгипет: проблеми вив-
чення мови, історії, культури
та економіки”.

Важливим напрямком між-

народної діяльності є участь у
міжнародних грантах, наукових
та освітніх проектах і програ-
мах.

За звітний період підрозділи
університету підготували 32
проекти на отримання грантів
від міжнародних фондів,
донорських організацій та нау-
кових програм. Позитивне
рішення отримали 19 проектів
на загальну суму 3920 тис. грн.
Підрозділами базової структу-
ри подано 8 проектів, отримано
2 гранти на 3885 тис. грн. ТВСП
подано 24 проекти, підтримано
17 проектів (Мелітопольський
інститут – 35 тис. грн.). 

У звітному році плідно працю-
вали науковці Вінницького інсти-
туту, було підготовлено 15 про-
ектів, підтримано 12 проектів.
Вінницький інститут пройшов
реєстрацію і активно долучається
до низки грантових проектів у
рамках програми Erasmus +.
Зокрема, у серпні 2014 р. двоє
студентів інституту брали участь
у тренінгу, що проходив в Австрії
у рамках програми. Вінницький
інститут долучився до програми
академічних обмінів Fulbright,
зокрема з 01.09.2014 р. до
30.05.2015 р. проф. Кауфман Л.
(Канзас, США) викладатиме
спеціальну педагогіку та навча-
тиме англійській жестовій мові
наших студентів із вадами слуху.

Науковці Новокаховського
інституту у звітному році брали
участь у проекті «Сучасний уні-
верситет – проектний підхід до
організації роботи згідно з поло-
женнями європейських кваліфі-
каційних рамок», співорганізато-
ром якого виступили Фундація
СЕАSC та Центр Європейських
Фондів. У результаті виконання
проекту викладачі відвідали
закордонні навчальні заклади та
установи Польщі.

У звітному році плідно пра-
цювали науковці кафедри хімії
та новітніх хімічних технологій
базової структури. Продовжу-
валось виконання двох
проектів від Міністерства освіти
і науки України (на 85 тис.
грн.), зокрема «Нанокомпози-
ційні порошки феромагнетиків
у натуральних продуктах і ветери-
нарній медицині» (В. В. Малишев,
д.т.н., проф., В’єтнам) та
«Нанокристалічні силіциди мета-
лів VI В групи: нові методи одер-
жання, фізико-механічні та хіміч-
ні властивості» (В. В. Малишев,
д.т.н., проф., Австрія).

(Продовження на 10 стор.)
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Окрім цього, науковці кафедри
підготували ще три наукові про-
екти, які сьогодні на розгляді в
Міністерстві освіти і науки
України.

Науковці кафедри соціальної
роботи та педагогіки підготува-
ли та отримали позитивне
рішення щодо виконання про-
екту «Професійна реабілітація
осіб із обмеженими можливо-
стями» (К. О. Кольченко, 35 тис.
грн.). Вони  продовжували
виконання двох міжнародних
проектів, зокрема «Співпраця
щодо здорового способу життя
в Україні» (К.О. Кольченко,
к.т.н., доц., Шведська гро-
мадська організація Ботме-
рівської гімнастики, 13 тис.
євро) і литовсько-українського
проекту «Розробка та реалізація
спільної навчальної програми
другого рівня за спеціальністю
«Соціальна робота» у співпраці
з Університетом «Україна»
(SOCNET) із Шяуляйським уні-
верситетом із наданням дипло-
мів двох країн – учасниць про-
екту» (К. О. Кольченко, к.т.н.,
доц., 20 тис. євро). Універси-
тети спільно випускають англо-
мовний журнал „Соціальне
благополуччя: міждисциплінар-
ний підхід”. У ньому публі-
куються результати досліджень
щодо освітньої та соціальної
інклюзії, отримані науковцями
багатьох країн світу.

Укладена низка угод, які
передбачають, що наші студен-
ти можуть паралельно з
навчанням в Університеті
„Україна” навчатися в одному з
європейських ВНЗ за їхніми
програмами і під керівництвом
їхніх викладачів у нас. Такі
контракти укладені Інститутом
права та суспільних відносин і
Польщею – 8, Інститутом
комп’ютерних технологій – 1,
факультетом біомедичних тех-
нологій – 8 та Карпатським
інститутом підприємництва -15.
Всього по університету – 32
контракти. Маємо угоди між
Університетом „Україна” і:
Міжнародною корпорацією уні-
верситетів та коледжів (Велика
Британія); Мюнхенською ака-
демією міжнародних відносин
(Німеччина); Вищою школою
міжнародних стосунків та аме-
риканістики (Польща);
Г у м а н і т а р н о - т е о л о г і ч н о ю

вищою школою (Варшава,
Польща); Академією фінансів
та бізнесу ”Вістула” (Польща);
Центрально - Європейським
університетом (Словаччина).

За поточний рік у міжнарод-
них заходах взяло участь понад
100 викладачів та 9 студентів.
Слід відмітити активну роботу в
цьому Інженерно-технологіч-
ного інституту, Інституту філо-
логії та масових комунікацій,
Миколаївського, Вінницького,
Білоцерківського інститутів.

У 2012/2013 навчальному
році була проведена значна
робота щодо одержання дозво-
лу на навчання в університеті
іноземних громадян. Як наслі-
док, університет одержав
ліцензії на підготовку до вступу
до ВНЗ іноземних громадян із
ліцензованим обсягом 100 осіб
та підготовку іноземних грома-
дян за акредитованими напря-
мами підготовки (спеціально-
стями) із ліцензованим обсягом
200 осіб.

Усе це допомагає не тільки
обміну досвідом між вищими
навчальними закладами, а й
сприяє розширенню можливо-
стей університету увійти до між-
народної системи освіти та
науки.

Значна робота проводилась
щодо покращення фінансово-
господарської діяльності
Університету «Україна». За
результатами фінансово-госпо-
дарської діяльності у 2013/14 н.
р. університет загалом отримав
дохід у 103 585,2 тис. грн., із
яких 36,4% або 37 702,4 тис.
грн. становить дохід базової
структури та 63,6% або 65
882,8 тис. грн. – дохід територі-
ально відокремлених структур-
них підрозділів. Крім того, за
даний період були здійснені
платежі на рахунки базової
структури від доходів ТВСП
(відрахування на розвиток ста-
тутної діяльності) в обсязі
8158,4 тис. грн. 

Питома вага надходжень від
надання додаткових освітніх
послуг у загальній сумі доходів
університету становить 2,5%
або 2 599,0 тис. грн. У цілому в
університеті, як у базовій струк-
турі, так і в ТВСП, відсутня
системна робота з розширення
асортименту освітніх послуг та
залучення додаткових джерел
фінансування. 

Покращився стан науково-

дослідної роботи базової
структури із залучення фінансо-
вих ресурсів. Протягом
2013/2014 навчального року
науковцями базової структури
було отримано на науково-
дослідну роботу 8,1 % або
3058,1 тис. грн., із них: 3 013,1
тис. грн. – професор Шичкін
В.П. («Разработка терапии на
основании стволовых клеток
для регенерации тимуса») та
45,0 тис. грн. – Інженерно-тех-
нологічного інституту (НДР
«Нанокомпозиційні порошки
феромагнетиків у натуральних
продуктах і ветеринарній меди-
цині»). У ТВСП зазначена стаття
доходів становила лише 37,3
тис. грн. 

Необхідно розширювати
спектр основних та додаткових
освітніх послуг, прийняти
рішення стосовно того, які
напрямки діяльності розширю-
вати, а які скорочувати в залеж-
ності від їх прибутковості, про-
водити постійну роботу зі змен-
шення прямих і накладних вит-
рат та грамотну цінову політику.

Серед ТВСП найбільшу частку
власних доходів отримали:
Миколаївський – 11 331,3 тис.
грн.; Луцький – 6 438,1 тис.
грн.; Хмельницький – 6 348,4
тис. грн.; Вінницький – 4 881,2
тис. грн.; Новокаховський – 4
566,6 тис.грн.; Білоцерківський
– 4 294,7 тис.грн.; Полтавський
– 4 172,4 тис.грн.

У порівнянні з 2012/2013
навчальним роком дохід базо-
вої структури збільшився на
353,1 тис. грн. (0,7%), а дохід
ТВСП зменшився на 15%
(Рівненського – на 1 658,6 тис.
грн.(33,9 %), Вінницького – на
1 560,5 тис. грн. (24,2%),
Миколаївського – на 3 032,1
тис. грн. (21,1%), Білоцерківсь-
кого – на 1 031,6 тис. грн.
(19,4%), Луцького – на 1 127,2
тис. грн. (14,9%), Хмельниць-
кого – на 827,8 тис. грн.
(12,4%)).  

В цілому ж, за результатами
вступної кампанії 2013/2014
навчального року, при ліцензо-
ваному обсязі 14 641 особа,
зараховано на навчання було
лише 3 995 осіб, що становило
27,3 % від наявного обсягу. У
базовій структурі  було зарахо-
вано 1 617 осіб (26,5% ліцензій-
ного обсягу), а у ТВСП – 2 378
осіб, або 27,8% відповідно. 

Такі результати вступної кам-

панії звітного року призвели до
фінансових втрат університету
(недоотриманого доходу) в
сумі 78 265,3 тис. грн. (39 866,4
тис. грн. – базова структура та
38 399,0 тис. грн – ТВСП).

Загальні активи університету
станом на 30.06.2014 року скла-
ли 526 186,7 тис. грн., у тому
числі: 487 633 тис. грн. - базова
структура м. Київ та 38 553,7
тис. грн. – усі ТВСП разом.

Тепер більш детально зупи-
нимося на витратах
Університету «Україна». В
2013/2014 навчальному році
університетом було витрачено
коштів на здійснення статутної
діяльності в сумі 110 004,9 тис.
грн., у тому числі: базовою
структурою – 53 626,5 тис. грн.
та ТВСП – 56 378,4 тис. грн.

Основною статтею видатків є
витрати на фонд оплати праці.
За звітний період видатки на
заробітну плату працівників уні-
верситету склали  64 493,6 тис.
грн. (62,3% від доходів), у тому
числі: базової структури  - 22
407,9 тис. грн., що становить
48,9% від дохідної частини в
цілому або 67,6% від доходів за
освітні послуги, та ТВСП – 42
085,7 тис. грн. (63,9% відповід-
но).

Вагома частина видатків на
ФОП, а саме 14 968,1 тис. грн.,
що становить 67% від загаль-
них витрат на оплату праці,
спрямована на навчальний
процес, який забезпечують нау-
ково-педагогічні працівники,
методисти, фахівці факультетів,
кафедр.

Витрати на фонд оплати
праці адміністративно-управ-
лінського та господарського
персоналу за 2013/2014 н.р.
становили 6 499,9 тис. грн., або
29% від загальних витрат на
оплату праці. 

Загалом витрати у 2013-2014
н.р. ТВСП здійснювали у відпо-
відності зі статтями планового
кошторису, який складений на
досить високому рівні. Проте
при фактичному недовиконанні
дохідної частини планового
кошторису (в середньому на
15%) його видаткова частина не
підлягала коригуванню, це, в
свою чергу, є причиною
неефективного використання
фінансових ресурсів, які отри-
мують ТВСП. Так, при зменшен-
ні дохідної частини кошторису
статті основної групи витрат у

ВІД ДОСЯГНУТОГО ЙТИ ДАЛІ...
(Початок на 3 стор.)
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ТВСП залишаються без змін (це
характерно і для базової струк-
тури). В першу чергу це стосу-
ється фонду оплати праці, адже
в порівнянні з фактичними
доходами його частка у видат-
ках збільшується до 65-70%.
Таке явище характерне для
більшості ТВСП. 

Тож, керівникам Мелітопо-
льського, Луцького та
Рівненського інститутів, Бро-
варського, Васильківського,
Запорізького та Придніпровсь-
кого коледжів необхідно про-
вести аналіз фінансово-госпо-
дарської діяльності з урахуван-
ням набору студентів на
2014/2015 н. р. та надати план
перспективного розвитку на
2015-2018 роки.

В порівнянні з 2012/2013
роком заборгованість у сплаті
відрахувань на статутну діяль-
ність від доходів ТВСП збільши-
лася на 1 956,2 тис. грн. (станом
на 01.09.2013 року заборгова-
ність сягнула 11 836,1 тис. грн.,
станом на 01.09.2014 р. – 13
792,3 тис. грн.). Зазначена
заборгованість виникла у зв’яз-
ку з несплатою деякими ТВСП
щомісячних відрахувань від
доходів, а саме Вінницьким
соціально-економічним інсти-
тутом, Луцьким інститутом роз-
витку людини, Горлівським
регіональним інститутом,

Кіровоградським інститутом
розвитку людини. Слід зазначи-
ти, що деякі ТВСП не лише пога-
сили борги станом на
01.09.2013 року, а й постійно
сплачують щомісячні відраху-
вання на розвиток статутної
діяльності (Карпатський,
Новокаховський, Житомирсь-
кий, Білоцерківський інститути,
Дніпропетровська та Івано-
Франківська філії, Гуманітарно-
економічний коледж).

Показники ліквідності універ-
ситету є в межах або значно
вище нормативних. Це гово-
рить про стійкий фінансовий
стан організації в цілому.

Основними напрямками
антикризового управління на
рівні господарюючого суб’єкта
вважаються такі чинники:
постійний моніторинг фінансо-
во-економічного стану підпри-
ємства, розробка нової управ-
лінської, фінансової та марке-
тингової стратегій, скорочення
постійних і змінних витрат, під-
вищення продуктивності праці,
посилення мотивації персона-
лу. 

В університеті створено мате-
ріально-технічну базу, яка від-
повідає вимогам державного
стандарту й дозволяє повноцін-
но здійснювати навчально-
виховний процес згідно із
сучасними вимогами.

За звітний період госпо-
дарські служби вчасно і якісно
забезпечували навчально-
виховний процес теплом, світ-
лом, водою, меблями, лабора-
торними реактивами, госпо-
дарськими товарами, вирішу-
вали повсякденні завдання.

У базовій структурі та всіх
ТВСП проведено косметичні
ремонти. Санітарний стан при-
міщень і будівель відповідає
вимогам державних стандар-
тів. Значну увагу було приділе-
но протипожежним заходам,
охороні праці та техніці безпе-
ки. Всі студенти забезпечені
місцями у гуртожитках.
Проводилась робота щодо
приведення закріпленої тери-
торії в належний вигляд. 

Упродовж звітного періоду
було вирішено низку вагомих
проблем щодо матеріально-
технічного забезпечення уні-
верситету. Зокрема, у базовій
структурі з 1 серпня 2014 р.
навчальний процес, в основно-
му, проводиться на власних
площах нових корпусів по вул.
Львівській, 23. На зведені
будівлі отримано свідоцтво
права власності. Із метою еко-
номії коштів оптимізовано
структуру і штатний розпис гос-
подарського департаменту,
ряд площ виробничих примі-
щень переведено на само-

обслуговування. Вдосконалено
проект будівництва спального
корпусу на базі відпочинку в смт
Міжгір'я. 

І все ж, аналізуючи стан мате-
ріально-технічної бази універ-
ситету, слід зазначити, що за
звітний період суттєвих зрушень
в її покращенні не відбулося. У
ТВСП мало придбано у влас-
ність навчальних приміщень.
Недостатньо проводилась ро-
бота пошуку додаткових дже-
рел фінансування для зміцнен-
ня МТБ.

У новому 2014/2015 н.р.
керівникам ТВСП, інститутів,
факультету базової структури
необхідно:

1. З урахуванням глибокої
економічної кризи вжити захо-
дів щодо безперебійного забез-
печення підрозділів теплом,
світлом, водою та іншими кому-
нальними послугами.

2. Більше уваги приділяти
оновленню матеріальної бази.

3. Всі показники щодо матері-
ально-технічного забезпечення
навчального процесу привести
до нормативних вимог.

4. Ширше впроваджувати
додаткові платні послуги.

5. Посилити роботу серед сту-
дентів щодо дбайливого став-
лення до збереження матері-
альних цінностей.

У приміщені Національного
музею Тараса Шевченка презен-
тували кишенькове видання
"Кобзаря" для українських вій-
ськових, які беруть участь в анти-
терористичній операції на сході.
Проект здійснено Відкритим між-
народним університетом розвит-
ку людини "Україна". Матеріали
до книжки надав авторський
колектив Інституту літератури ім.
Т. Г. Шевченка НАНУ. Автор
вступної статті, упорядник текстів
– Сергій Гальченко.

До речі, нашому видавничо-
друкарському комплексу дове-
лося додрукувати тираж
“Кобзаря”. На прохання авторів
проекту  та, незаперечно, вій-
ськових АТО.

"Кобзар" 
для воїнів

Власна інформація

Знай наших!

Виступає випускник університету Руслан Іщенко
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День Незалежності України у... Москві

Цю тендітну жінку в нашому
університеті знають абсолютно
всі. Бо Світлана Іванівна
Мирвода – успішний викладач,
уміє зацікавити своїх студентів.
З недавніх пір вона – доцент
кафедри менеджменту органі-
зацій Інституту економіки та
менеджменту. А широкий загал
знає і шанує С. І. Мирводу як
чудову співачку. Вона – заслу-
жена артистка України. Майже
кожне університетське свято
прикрашає її чудовий голос.
Вона виконує як українські
народні, так і сучасні ліричні
пісні. Часто акомпанує собі під
бандуру чи гітару.

Життя – дивна річ. У ньому
по-різному буває, особливо в
такий нелегкий час, як нині.
Поруч із нами, як це не прикро,

є ті, яким байдуже до України.
Але навіть у країні, солдати якої
топчуть важким чоботом нашу
землю, живуть ті, кому це
справді болить. Бо хоч доля
свого часу і відвела їх від рідних
порогів, та саме тут в Україні
жили їхні діди-прадіди, їм
дорогі наші традиції, наші праг-
нення, наша воля...

26 серпня на... Арбаті, у
Національному культурному
центрі України в Москві відбув-
ся святковий концерт, при-
свячений Дню незалежності
України.

У заході брали участь
Українська народна хорова
капела Москви (керівник заслу-
жений працівник культури
України, заслужений працівник
культури РФ Вікторія Скопенко)

і заслужена артистка України
Світлана Мирвода з Києва.

Свої вітальні слова під час
концерту виголосили Генераль-
ний директор Центру, доктор
історичних наук, лауреат
Національної премії України
імені Тараса Шевченка Володи-
мир Юхимович Мельниченко
та тимчасово виконуючий
обов'язки керівника, радник-
посланник Посольства України
в РФ Дмитро Геннадійович
Ратніков.

Глядачі – переважно українці
– гаряче аплодували різнома-
нітній і насиченій програмі.
Звучали твори на вірші Т.
Шевченка у виконанні хору,
читця Андрія Косса; народні
пісні, старовинні і сучасні
романси у супроводі бандури,

гітари та естрадні пісні. Їх вико-
нувала Світлана Мирвода, кла-
сичні пісні співав Сергій
Джемелинський.

У такий тривожний і непро-
стий час День народження
України відзначили урочисто і
душевно! Організатором та
ідейним натхненником свята
була заступник директора
Центру Лариса Петрівна
Бондарук. Земляки зі сльозами
на очах дякували за підтримку.

– Слава Україні! Героям
слава! –лунало із залу. "І це
було щиро, – розповідає пані
Світлана. – Я довго вагалась –
чи їхати до Москви...
Відзначити (26 серпня) День
незалежності України мене
запросив Національний куль-
турний центр України в Москві.
Вирішила, що до земляків таки
поїду. Тепер розумію, що пра-
вильно вчинила. Нам тут
важко, а їм і поготів. Концерт
пройшов на одному диханні.
Гостинністю працівників Центру
я була зачарована. Генераль-
ний директор Володимир
Юхимович Мельниченко пода-
рував свою книгу про Богдана
Ступку. Мене поселили у номе-
рі, де завжди зупинявся Богдан
Сильвестрович! Моя землячка і
давня подруга Лариса Бонда-
рук організувала сам концерт і
допомагала в усьому. Зворуш-
ливою була зустріч із другом
України і моїм, поетом
Олександром Матвеєвим, який
прийшов на концерт із усією
родиною".

А на Арбаті гордо майоріли
наші прапори. Заключною піс-
нею на концерті була "...Вірмо в
сили свої і у Божу могуть, і нам
Бог, і нам Бог допоможе" (слова
Вадима Крищенка, музика
Анатолія Лаврінчука).

Справді, українського цвіту
–по всьому цвіту. І ніяка зла
сила не здолає цю велич і красу.

Знай наших!

Власна інформація

Виступає Світлана Мирвода


