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ВИЩІЙ ОСВІТІ - СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

31 серпня, 11-та година дня.
На Площі знань, що вже не
перший рік стала традиційним
місцем проведення масових
заходів нашого університету,
зібрались першокурсники, їхні
трохи старші за віком колеги і
колежанки, батьки і друзі,
юнаки та дівчата, котрі вступи-
ли на старші курси вишу, а
також ті, хто вирішив здобути
другу вищу освіту.

Яке ж воно нове поповнення
університету та коледжу
«Освіта»? До початку заходу і
по його закінченні мені вдалося
поговорити з кількома хлопця-
ми й дівчатами, а також з їхніми
батьками, родичами, друзями.
Загальне враження дуже пози-
тивне. Студенти налаштовані
на серйозне навчання, радіють,
що їхні мрії, плани збуваються.

Так, Ярослава Гічко почне
свій похід за знаннями з колед-
жу «Освіта». Випускниця
Ірпінської ЗОСШ №1 імені
А. Макаренка мріє про еконо-
мічну спеціальність. Віриться,
що дівчина в змозі досягти
задуманого.

Першокурсницею факульте-
ту біомедичних технологій
стала Марія Потапенко. Вона –
випускниця загальноосвітньої
середньої школи № 15, що в
Святошинському районі столи-
ці. Про наш університет їй дуже
легко було дізнатись, тим біль-
ше, що дівчина відвідувала
тримісячні підготовчі курси при
навчальному закладі.

Свята З новим навчальним!
Свого часу наша газета роз-

повідала про тісну співпрацю
Інженерно-технолог ічного
інституту із Броварським дер-
жавним професійним ліцеєм.
Тож не дивно, що чимало
випускників ліцею вирішили
продовжити навчання в нашо-
му університеті. Одна з них –
Владислава Яблонська. 

Зі Сквирського району
Київської області приїхала
Мирослава Вовкотруб. Ще зі
шкільної лави дівчина мріє про
журналістську спеціальність.
Пише вірші, має публікації в
районній газеті. Мати першо-
курсниці Людмила Миколаївна,
– котра приїхала на свято разом
із дочкою, говорить, що обрати
навчальний заклад допомогли
Інтернет і розповідь у ньому
керівника навчального закладу.

З Бобровиці, що на
Чернігівщині, приїхали дві
сестри – Олена і Вікторія
Кисленки. Їх зустріла в Києві й
супроводжувала бабуся, Ніна
Василівна. До університету
вступила її молодша внучка –
Вікторія. Дівчина мріє стати
журналісткою. Признається,
що її вибір схвалили батьки і
бабуся.

На святі, яке гарно вели
третьокурсниця Інституту філо-
логії і масових комунікацій
Юлія Рибальченко та друго-
курсник факультету біомедич-
них технологій Іван Гущин,
було майже все те, що й на
попередніх сімнадцяти

Першовереснях. Розлого і пат-
ріотично виступив Президент
навчального закладу П.М.
Таланчук. Вогонь знань запа-
лили цього року представники
Інституту права та суспільних
відносин – його директор А.Л.
Терещенко і відмінник навчан-
ня, магістр цього ж інституту
Василь Жуланов.

Присутні на святі хвилиною
мовчання вшанували пам’ять
героїв Небесної сотні, які заги-
нули в антитерористичній опе-
рації на сході країни. Серед них
студенти і випускники нашого
університету – Сергій
Байдовський, Василь Мойсей,
Максим Бендеров, Антон
Москаленко, Віталій Вовкотруб
та Ярослав Шимчик.

Стипендіати іменної стипен-
дії президента навчального
закладу поклали квіти до
пам’ятника героїв Небесної
сотні, а також видатним істо-
ричним особам України.

Першокурсників, всіх студен-
тів та викладачів щиро привіта-
ли військовий капелан Зброй-
них сил України Костянтин
Холоднов і відповідальний пра-
цівник Чернігівської міської
ради В.К. Купрієнко.

По завершенні урочистої
частини відбувся святковий
концерт. Піснею «Моя
Україна» відкрила його канди-
дат наук із державного управ-
ління, доцент Інституту еконо-
міки та менеджменту універ-
ситету, заслужена артистка

України Світлана Мирвода.
Пісенне мистецтво нашого

навчального закладу гарно
представили також цьогорічна
випускниця Юлія Юрченко і
вокальний ансамбль «Веремія».

Добре сприйняли присутні
пісенні виступи гостей – лау-
реатів багатьох всеукраїнських
та міжнародних конкурсів Юлії
Цімох і Юлії Вітранюк, напівфі-
налістів телепроекту «Україна
має талант» гурту «Шпилясті
кобзарі» (керівник ансамблю
Ярослав Джусь).

Гарно прочитала вірш сту-
дентка ІІІ курсу Інституту соці-
альних технологій Ольга
Степанова. 

Два танцювальні номери
яскраво представив відомий в
Україні Академічний ансамбль
пісні і танцю України Державної
прикордонної служби України
(композицію «Вперед, Україно!»
та «Гуцульський танок» у поста-
новці заслуженої артистки
України Лілії Черноус). 

Свято вдалося. Воно завер-
шилося виконанням гімну уні-
верситету, навчального закла-
ду, який дав путівку в трудове
життя 130 тисячам випускни-
кам, у тому числі 9 тисячам
юнаків і дівчат з інвалідністю.
Та попереду – наполеглива
робота з утвердження на
освітньому небосхилі України,
спрямована на забезпечення
рівного доступу молоді до здо-
буття високоякісних знань.

Анатолій УРБАН
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Підсумовуючи звіти керівни-
ків навчально-виховних під-
розділів, зазначимо основні
моменти діяльності Універси-
тету в минулому році.

Контингент студентів Універ-
ситету разом із його територі-
ально відокремленими струк-
турними підрозділами станом
на 1 грудня 2015 року сягнув 16
023 студентів (8 422 студентів
денної форми та 7 601 –
заочної), в тому числі з особли-
вими потребами 697 студентів
(4,3%), що практично повто-
рює чисельність контингенту
попереднього року, але харак-
терним є перевищення кілько-
сті студентів денної форми над
заочною.

Окремі навчально-виховні
підрозділи не виконали взятих
на себе зобов’язань у частині
збільшення контингенту сту-
дентів та активізації профорієн-
таційної діяльності з метою
наповнення ліцензованих обся-
гів. Це відмічається в Прид-
ніпровському та Запорізькому
коледжах, Дніпропетровській
та Дубенській філіях. Незначна
тенденція збільшення контин-
генту студентів спостерігається

в Кіровоградському, Ново-
каховському, Полтавському
ТВСП та в Інженерно-техноло-
гічному інституті базової струк-
тури.

В університеті на підготовчо-
му відділенні здійснювали під-
готовку 23 іноземних громадя-
нина, а підготовку за спеці-
альностями в університеті – 39
іноземних громадян, що є
недостатнім показником діяль-
ності Університету в цьому
напрямку.

Упродовж 2015/2016 н.р.
було захищено 5 докторських
та 14 кандидатських дисерта-
цій. Вчене звання доцента при-
своєне 14 працівникам, профе-
сора – 3. За видатні досягнення
в галузі почесне звання
Заслуженого діяча науки і техні-
ки України отримав директор
Інженерно-технологічного
інституту, д.т.н., професор
Малишев В.В.

Загальний ліцензований
обсяг становить 16 198 осіб
(9 177  денна форма навчання,
7 021 – заочна форма навчан-
ня). Освітня діяльність Універ-
ситету проводиться за 19 галу-
зями знань – 37 спеціальностя-

Підсумовуючи зроблене, 
добиватись більшого

ми освітнього ступеня бака-
лавр, 30 спеціальностями
освітнього ступеня магістр, 20
спеціальностями ОКР «молод-
ший спеціаліст» та 25 спеці-
альностями ОКР «спеціаліст».

Проліцензовано за звітний
рік 2 спеціальності освітньої
діяльності (в базовій структурі
та в Полтаві) освітнього рівня
«магістр» та акредитовано 46
напрямів підготовки (спеці-
альностей).

Крім того, Університетом під-
готовлено та розглядаються в
Міністерстві освіти і науки
України ще 30 акредитаційних
справ.

У зв’язку із проблемами з
кадровим складом, відсутністю
контингенту студентів за спеці-
альностями, зміною кон’юнкту-
ри ринку праці та зниженням
попиту не було підготовлено та
подано на розгляд до відділу
ліцензування та акредитації
(згідно з наказом по універси-
тету № 141 від 23.11.2015 року)
15 справ із акредитації.

Концепція наскрізної освіти
розроблена в університетсько-
му Навчально-методичному
центрі організації наскрізного
навчання і має на меті залучен-
ня всіх підрозділів Університету
до практичного її втілення.
Зокрема, здійснювалася апро-
бація ранньої профорієнтації
школярів середнього шкільно-
го віку через короткотривалі
канікулярні школи на базі інсти-
тутів базової структури (проект
«Студентський тиждень для
школярів», який вдало реалізу-
вався Інститутом комп`ютерних
технологій та коледжем «Осві-
та»). Рівненським інститутом
було реалізовано навчально-
розвивальний проект для під-
літків «Сам собі психолог» та
організовано літній міні-садок
«Baby University». У Карпат-
ському інституті підприємницт-
ва стартувала літня школа
«Україна – це Ми», в якій узяли
участь діти віком від 10-ти до
16-ти років. У Миколаївському
міжрегіональному інституті

розвитку людини розроблено
програму і створюється центр
комп’ютерної грамоти школя-
рів, а також організовується
функціонування літнього табо-
ру «Дивосвіт». Цей позитивний
досвід  потребує подальшого
розвитку та наукового обґрун-
тування, над чим і працює
даний центр, залучаючи нау-
ковців та педагогів-практиків.

Інноваційні підходи до опосе-
редкованого перспективного
формування студентського кон-
тингенту університету, згуртова-
ного ідеями служіння Україні,
продемонстрував і Науково-
освітній центр патріотичного
виховання молоді, що ставить
за мету плекання майбутньої
патріотичної еліти нації.

Інтенсифікація освітнього
процесу є провідним завдан-
ням сьогодення, яке вирішу-
ється за умови використання і
запровадження новітніх освіт-
ніх моделей, побудованих на
основі використання інновацій-
них технологій.

Серед апробованих ефектив-
них інноваційних технологій у
навчальному процесі слід вио-
кремити групи:

- ігрові технології;
- комп’ютерні технології;
- діалогові технології;
- тренінгові технології.
Впровадження цих техноло-

гій є запорукою зростання
ефективності організації нав-
чального процесу.

Співпраця Iнституту інженер-
них технологій, Київського
казенного експериментального
протезно-ортопедичного під-
приємства та Громадської спіл-
ки «Міжнародне товариство
протезування та ортезування –
Україна», протезних заводів
Чернігівщини та Черкащини
призвело до відкриття нової
затребуваної спеціалізації в
підготовці майбутніх інженерів ̶
«Протезно-ортопедична та реа-
білітаційна техніка».

Цікавим і корисним є досвід
Вінницького соціально-еконо-
мічного інституту із застосуван-

Виклад доповіді на конференції трудового колективу

Університету “Україна” 9 вересня 2016 року

Конференція трудового
колективу університету

Відбулася традиційна щоріч-
на конференція трудового
колективу університету. Її від-
крив президент Університету
«Україна» П.М. Таланчук.
Учасники зібрання розглянули
підсумки 2014-2015 навчально-
го року і завдання на наступ-
ний 2016-2017 навчальний рік.
З доповіддю виступив прорек-
тор з формування навчального
контингенту студентів Р.Г.
Дубас (виклад доповіді в сьо-
годнішньому числі газети).

В обговоренні доповіді взяли
участь президент університету 

П.М. Таланчук, керівники

інститутів: Полтавського – Н.С.
Мякушко, Мелітопольського –
В.І. Лисенко, інженерно-техно-
логічного – В.В. Малишев,
філології та масових комуніка-
цій – Н.В. Барна, економіки і
менеджменту – С.С.
Нестеренко (базова структура
навчального закладу), началь-
ник управління міжнародної
діяльності М.В. Челноков та
президент студентського само-
врядування  Оксана Бєлаш.

У розглянутому питанні при-
йнято розгорнуту постанову.

Власна інформація
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ня у своїй навчальній роботі
технологій case-study, профе-
сійного портфоліо, навчальних
дискусій, професійних дебатів,
вікторин, бізнес-симуляцій,
техніки психологічної корекції,
психотерапії та активного соці-
ально-психологічного навчан-
ня, занять із елементами арт-
терапевтичних технік.

Викладачі Житомирського
економіко-гуманітарного інсти-
туту ефективно запроваджува-
ли нестандартні заняття, зокре-
ма: заняття-змагання; заняття
комунікативної спрямованості;
заняття-імітаційно-моделюючі
ігри; лекції-подорожі; лекції
удвох; лекції із заздалегідь
запланованими помилками.

Миколаївський міжрегіо-
нальний інститут розвитку
людини застосовує проведення
економічних бізнес-симуляцій
у міжсесійний період та під час
аудиторних занять; проведення
зустрічей із керівництвом про-
відних компаній, що функціо-
нують у місті та області.

Традиційно у Хмельниць-
кому інституті соціальних тех-
нологій освітні інновації пов’я-
зують із використанням новіт-
ніх інформаційних та телекому-
нікаційних технологій для
поточного та часткового під-
сумкового контролю знань сту-
дентів.

Цікавим підходом для роз-
повсюдження досвіду підготов-
ки конкурентоспроможного
фахівця є опанування студен-
том суміжних навичок та вмінь.
У базовій структурі отримано
сертифікат МВС України про
державну акредитацію підго-
товки водіїв транспортних
засобів категорії «В».

Успішність інноваційного
процесу відбувається також за
рахунок змін функціональних
можливостей учасників нав-
чального процесу.

Існуюча система дистанцій-
ного навчання на платформі
MOODLE містить понад 2000
курсів, серед них 180 курсів
сертифіковані.

У системі дистанційного
навчання університету 9 100
зареєстрованих користувачів,
середня кількість відвідувачів
протягом місяця становить
близько 60 тисяч, за рік 740
тисяч.

Особливо необхідно відміти-
ти позитивні якісні зміни змісту
та дизайну електронних курсів
у таких НВП: Інституті економі-
ки та менеджменту, Інституті

соціальних технологій, Хмель-
ницькому інституті соціальних
технологій, Вінницькому соці-
ально-економічному інституті.

Важливий елемент іннова-
ційних технологій – це трансля-
ція відеоматеріалів, відеоза-
нять, відеолекцій. Протягом
першого семестру в університе-
ті велась трансляція відеолекцій
із 6 дисциплін по всіх навчаль-
но-виховних підрозділах уні-
верситету. Трансляції велись із
Києва, Вінниці, Полтави,
Миколаєва.

Завдання для науково-педа-
гогічних колективів університе-
ту пов’язані з необхідністю
постійного вдосконалення нав-
чально-методичного забезпе-
ченн, розміщеного на навчаль-
ній платформі Інтернет-супро-
воду навчального процесу
MOODLE і Mircast Education, та
з опануванням викладачами
новітніх інструментарії в вірту-
ального освітнього простору.

Практична підготовка сту-
дентів університету у 2015-
2016 н. р. здійснювалась відпо-
відно до навчальних планів, у
яких передбачено проведення
лабораторних занять у спеціа-
лізованих і відповідно технічно
обладнаних лабораторіях. У
кожному навчально-виховно-
му підрозділі університету
функціонують профільні лабо-
раторії або укладено угоди про
спільне користування високо-
технологічно обладнаними на-
уково-дослідницькими лабо-
раторіями.

У Хмельницькому інституті
соціальних технологій створені
лабораторії і спеціалізовані
кабінети фізичної реабілітації,
соціальної роботи, психології,
права, інформатики та комп’ю-
терної техніки.

Здобувачі вищої освіти в
Миколаївському міжрегіональ-
ному інституті розвитку людини
працюють у лабораторіях із
проблем фізичної реабілітації;
лабораторії діагностики та
корекції психофізичних станів
дітей та дорослих; лабораторії
з організації готельного обслу-
говування, лабораторії з орга-
нізації ресторанного обслуго-
вування та лабораторії техно-
логії виробництва продукції;
лабораторії з інформаційних
систем в обліку і аудиті та лабо-
раторії з бухгалтерського облі-
ку.

Випускові кафедри універси-
тету щорічно оновлюють дого-
вори з суб’єктами-роботодав-

цями щодо проходження прак-
тичної підготовки студентів на
базах практик; залучають до
викладання окремих модулів
дисциплін професіоналів-прак-
тиків; створюють філії інженер-
них кафедр на профільних
виробництвах та в науково-
дослідних інститутах; залу-
чають до роботи в екзамена-
ційних комісіях висококваліфі-
кованих фахівців-практиків.

Результати проведення сис-
теми контрольних заходів у всіх
навчально-виховних підрозді-
лах університету свідчать про
те, що підготовка випускників
університету здійснюється на
відповідному рівні, що забезпе-
чує проходження акредитації за
спеціальностями, відповідно
критеріїв абсолютної та якісної
успішності з дисциплін нав-
чальних планів.

Проведений навчально-ви-
ховними підрозділами аналіз
показав, що результати
навчання відповідають норма-
тивним ви-могам абсолютних
та якісних показників успішно-
сті студентів, а саме: кількість
студентів, які вчасно і результа-
тивно склали сесію по універси-
тету, становить 91 %, у минуло-
му нав-чальному році –
90,9 %; у тому числі в базовій
структурі відповідно 92 % та
92,8%; у ТВСП – 93 % та
92,8 %.

Кількість студентів, які вчас-
но і на «відмінно» та «добре»
склали сесію у 2015-2016 н. р.,
по університету становить 62
%, а в минулому році 62,5 %, у
тому числі в базовій структурі
відповідно 65 та 64,2 %; у
ТВСП – 61 % та 61,9%.

Академічна заборгованість
студентів денної форми
навчання становить 9%, у
минулому навчальному році –
6,1 %; заочної форми – відпо-
відно 9 та 12,8 %. Для усунення
заборгованості у кожному
навчально-виховному підроз-
ділі створені групи аналізу
успішності студентів. Вони
використовують індивідуаль-
ний підхід у роботі з академіч-
ними боржниками шляхом:
налагодження зв’язків із бать-
ками студентів молодших кур-
сів та коледжів; забезпечення
можливості самооцінки зас-
воєння навчального матеріалу
завдяки тестовим методикам
оцінювання, розміщеним на
MOODLE; організації додатко-
вих сесій у двотижневий період
після основних графіків про-

ходження підсумкової атеста-
ції.

В університеті було здійснено
випускову атестацію студентів у
повному обсязі і вчасно видано
документи про вищу освіту.
Так, випущено за навчальний
рік 5 720 фахівців, серед них
534 особи або 9,3% отримали
дипломи із відзнакою.
Відповідно випущено: ОКР
«молодший спеціаліст» – 886
осіб (15,5% від загального
випуску); ОКР «спеціаліст» – 1
413 особи (24,7%); ОС «бака-
лавр» – 3 028 осіб (52,9%); ОС
«магістр» – 393 осіб (6,9%).

271 випускник-відмінник ОКР
«спеціаліст» та ОС «магістр»
отримав рекомендацію випус-
кової кафедри на вступ до аспі-
рантури.

З цією метою упродовж
навчального року було прове-
дено 4 чергових та 2 позачерго-
вих засідання Навчально-мето-
дичної ради. Зокрема, на них
були розглянуті такі проблеми:

- Про хід імплементації
Закону України «Про вищу осві-
ту» та актуальні зміни в освітнь-
ому законодавстві України;

- Інновації у проведенні акре-
дитації та ліцензування відпо-
відно до нових Ліцензійних
умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти.

Для цього були розглянуті та
затверджені:

- Перелік обов’язкових нав-
чальних дисциплін та дисцип-
лін вільного вибору за спеці-
альностями відповідно до
нового Переліку галузей знань
та спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобу-
вачів вищої освіти;

- Навчальні плани на 2016-
2017 навчальний рік;

- Норми часу для планування
й обліку навчальної роботи
педагогічних і науково-педаго-
гічних працівників університету;

- Норми навчального наван-
таження викладачів;

- Норми часу для планування
й обліку методичної, наукової та
організаційно-виховної роботи
педагогічних і науково-педаго-
гічних працівників інституту.

Впродовж звітного періоду
виконувалась робота щодо
моніторингу виконання плану
видання навчально-методич-
ної літератури ВДК Універси-
тету «Україна». Всього до плану
видань було внесено 92 найме-
нування навчально-методичної

(Продовження на 4 стор.)
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літератури, з них надруковано
18, тобто 18,6% від запланова-
ного обсягу. Враховуючи цей
низький результат, кожна
кафедра повинна формувати
реальні плани видань науково-
методичної літератури у ВДК
університету та помісячно моні-
торити їх виконання.

Університетські науково-
методичні об’єднання розроби-
ли освітньо-професійні програ-
ми підготовки здобувачів
вищої освіти із 35 спеціально-
стей (18 галузей знань) за освіт-
німи ступенями бакалавра та
магістра.

Крім того, в минулому
навчальному році проводились
заходи для стимулювання під-
вищення рівня методичного
забезпечення. Наприклад, було
проведено щорічний «Конкурс
підручників, навчальних посіб-
ників, монографій і конспектів
лекцій»

Також важко переоцінити
внесок бібліотеки у науково-
методичне забезпечення нав-
чального процесу. Пріори-
тетними завданнями діяльності
були: рівний доступ до інфор-
мації, знань і культурного над-
бання, надання якісних бібліо-
течних послуг, інтеграція біб-
ліотеки у світовий інформацій-
ний простір.

У звітному періоді в базовій
структурі поновлена робота
бібліотеки кафедри дизайну,
функціонувала «Бібліотека сі-
мейного читання». Модерні-
зовано читальну залу: у web-
зоні з’явилися TFT-монітори,
ноутбуки тощо. Створений
«Арткуток стресотерапії».

Загалом, колективом бібліо-
теки було організовано та про-
ведено: масових заходів –
5; фестивалів і книжкових
виставок – 2; тематичних
виставок – 16; виставок «Нові
надходження» – 27; виставок-
переглядів – 11; виставок «На
замовлення» –12; коментованих
і бібліографічних оглядів – 10.

Проведено День кафедри
мікробіології, сучасних біотех-
нологій, екології та імунології,
День спеціаліста «Туризмоз-
навство: сучасні технології».

Третій рік влаштовується
Декада інформування для сту-
дентства Інституту комп’ютер-

них технологій.
Крім того, бібліотека є базою

навчальної практики студентів
із видавничої справи та редагу-
вання, з документознавства та
інформаційної діяльності. Біб-
ліотека університету виконує
функції методичного центру
для бібліотек територіально
відокремлених підрозділів.
Третій рік діє «Школа професій-
ної майстерності».

Аналізуючи роботу бібліотек-
філій, слід зазначити, що біб-
ліотечні фонди щороку зро-
стають у Мелітопольському
інституті екології та соціальних
технологій, Полтавському ін-
ституті економіки і права,
Новокаховському гуманітарно-
му інституті, Карпатському
інституті підприємництва, Рів-
ненському інституті, Хмель-
ницькому інституті соціальних
технологій. Бажано поліпшити
навчально-методичне забезпе-
чення у Васильківському,
Запорізькому, Сторожинець-
кому коледжах та Луцькому
інституту розвитку людини.

У минулому навчальному році
продовжувалась робота щодо
формування кафедр, особливо
випускових, належним науково-
педагогічним складом виклада-
чів із науковими ступенями та
вченими званнями.

У 2015-2016 н. р. навчально-
виховний процес в університеті
здійснювало 1 275 науково-
педагогічних працівників, у
тому числі з ученими ступенями
та званнями – 649 (50,9%), із
них докторів наук, професорів
– 114 (9%), кандидатів наук,
доцентів – 531 (41,6%), у тому
числі на постійній основі пра-
цювало 733 викладачі або
57,4 % від їх загальної кількості.

У базовій структурі навчаль-
но-виховний процес забез-
печувало 228 викладачів, із них
із науковими ступенями і вче-
ними званнями 126 (55,3 %),
зокрема докторів, професорів
– 27 (11,8 %); кандидатів наук,
доцентів – 99 (43,4 %). Серед
168 (73,6 %) штатних науково-
педагогічних працівників базо-
вої структури (було 236) із нау-
ковими ступенями та вченими
званнями 126 (55,3 %), у тому
числі докторів наук, професо-
рів – 15 (9 %), кандидатів наук,
доцентів – 66 (39,2 %).

Кількість науково-педагогіч-

них працівників – сумісників
базової структури зменшилася і
становила 60 осіб (26,3 %)
(було 108 викладачів-сумісни-
ків (31,4 %)), серед яких із нау-
ковими ступенями та вченими
званнями 45 (75 %), у тому
числі докторів наук, професо-
рів – 12 (20 %), кандидатів
наук, доцентів – 33 (55 %).

Серед проблем кадрового
забезпечення – для формуван-
ня кафедр науково-педагогіч-
ними кадрами недостатньо
використовується конкурсний
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 69
років, кандидатів наук, доцен-
тів – 44 роки.

У територіально відокремле-
них структурних підрозділах ці
показники дещо кращі.
Зокрема, середній вік докторів
наук, професорів, що працю-
ють на постійній основі, стано-
вить 56 років, кандидатів наук,
доцентів – 44 роки. Тому підго-
товка науковців в аспірантурах
та докторантурах університету
– нагальне завдання майбутніх
періодів.

Впродовж 2015-2016 н. р. в
Університеті «Україна» 697 сту-
дентів із інвалідністю, з них 464
– в регіональних інститутах
ТВСП (239 – на денній формі,
225 – на заочній); у базовій
структурі навчалось 233 студен-
тів із інвалідністю (153 – на ден-
ній формі, 80 – на заочній
формі). Порівняно з минулим
навчальним роком кількість
студентів із інвалідністю змен-
шилась на 11%.

Навчання та виховання сту-
дентів із інвалідністю здійсню-
ються у групах в інклюзивному
середовищі. З цією метою
щорічно здійснюється підготов-
ка викладачів та фахівців уні-
верситету до роботи в інтегро-
ваних групах.

З цього питання традиційно у
листопаді 2015 року в універси-
теті проходила чергова щорічна
міжнародна науково-практич-
на конференція «Актуальні
проблеми навчання та вихо-
вання людей в інтегрованому
освітньому середовищі у світлі

реалізації Конвенції ООН про
права інвалідів».

14 березня проведено Між-
народний науково-практичний
семінар «Актуальні проблеми
розбудови та розвитку інклю-
зивного освітнього середови-
ща» за участю представників
Шяуляйського університету
(Литва) та інклюзивних шкіл
міста Києва. Семінар охопив
розгляд актуальних питань,
таких як «Соціальна політика
України та правові аспекти
інклюзивного навчання», «До-
професійне навчання дітей з
особливими потребами в
інклюзивних умовах (шко-
лах)», «Організація інклюзив-
ного середовища у загально-
освітній школі», «Впроваджен-
ня сучасних технологій інклю-
зивного навчання в Універси-
теті «Україна».

В рамках діяльності навчаль-
но-методичної комісії з інклю-
зивної освіти МОН України
проведений Всеукраїнський
конкурс студентських наукових
робіт за напрямом «Актуальні
проблеми інклюзивної освіти».

2 червня 2016 року в Жи-
томирі відбувся спеціалізова-
ний тренінг «Інклюзивна освіта
– рівень свідомості нації.
Досвід. Перспективи. Резуль-
тати», учасниками якого стали
120 директорів, завучів шкіл та
управлінців у галузі освіти
області. Представники Жито-
мирського економіко-гумані-
тарного інституту на чолі з
директором Перелигіним М.М.
були запрошені для роботи в
рамках тренінгу. На заході буда
присутня дружина Президента
Марина Порошенко, за підт-
римки фонду якої такі тренінги
проводились, а також Міністр
освіти і науки України Лілія
Гриневич.

Плідна співпраця із гро-
мадськими організаціями здій-
снювалась у Кіровоградському
інституті розвитку людини, де
проводили майстер-клас із
писанкарства спільно із гро-
мадською організацією УТОГ та
круглий стіл до Всесвітнього
дня інвалідів на правову тема-
тику «Права осіб з обмеженими
можливостями».

З метою підвищення рівня
організації соціально-педагогіч-
ного супроводу осіб із особли-
вими потребами на базі

(Початок на 2 стор.)
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Миколаївського інституту спіль-
но з Вищою школою інформати-
ки і прикладних умінь (WSIiU),
м. Лодзь, Польща та Централь-
ноєвропейською академією
навчання і сертифікації (CEASC)
проводився польсько-українсь-
кий освітній форум «Технологія
організації корекційно-педаго-
гічної роботи психолога та педа-
гога з дітьми з особливими
освітніми потребами в системі
інклюзивної освіти».

За проведеним аналізом,
працевлаштування випускників
із числа осіб з інвалідністю у
2015-2016 н. р. у ТВСП станови-
ло 96 осіб (53%) із 182 випуск-
ників; у базовій структурі –
20 (38%) із 53 випускників.
Найбільше працевлаштовано
випускників із інститутів соці-
альних технологій, права та
суспільних відносин, філології
та масових комунікацій.

По ТВСП найкращі показники
у Білоцерківського інституту
економіки та управління, де
працевлаштовано 14 (74%) із 19
випускників; у Хмельницького
інституту соціальних технологій
– 18 (58%) із 31 випускника; у
Кіровоградського інституту
розвитку людини та Мико-
лаївського міжрегіонального
інституту розвитку людини – по
10 осіб (53%) із 19 випускників.

Слід відмітити основні про-
блеми, з якими стикаються
випускники з інвалідністю: про-
блемне працевлаштування без
досвіду роботи, формальне
працевлаштування на міні-
мальну частину ставки, працев-
лаштування не за отриманим
фахом, на посади без ураху-
вання їхньої освіти. Також
перепоною при працевлашту-
ванні виступає неготовність
роботодавців до облаштування
відповідного робочого місця
для людини з інвалідністю, яка,
наприклад, пересувається на
інвалідному візку чи має значні
сенсорні вади. Вирішення цих
проблем лежить у площині роз-
будови співпраці з роботодав-
цями, враховуючи індивідуаль-
ний підхід до випускника з
особливими потребами.

У виховній роботі звітного
періоду в зв’язку зі складною
соціально-політичною ситуаці-
єю у країні актуальними стали
заходи національно-патріотич-
ного характеру та заходи, спря-
мовані на підтримку бійців та
вимушених переселенців. Во-
лонтери активно долучались до
акцій зі збору коштів, продук-

тів, речей, до проведення соці-
альних акцій та мітингів.

Традиційними є низка захо-
дів, які вже давно підтвердили
свою ефективність та популяр-
ність серед студентського зага-
лу. Зокрема, на День народжен-
ня Кобзаря проводиться
Тиждень національної творчості
– станційні ігри на знання літе-
ратурної спадщини Т.Г. Шев-
ченка, українських звичаїв,
обрядів, національної кухні,
пісень, декламування віршів
Кобзаря, урочисте нагороджен-
ня переможців конкурсів на
звання «Кращий інститут»,
«Краща група інституту»,
«Краща група університету» та
«Стипендіат Президента Універ-
ситету «Україна».

Педагогами та студентами
було проведено зустріч студен-
тів із учасниками АТО, зустріч із
Левком Лук’яненком, Урок
мужності, захід «Гірчить Чор-
нобиль, крізь роки гірчить»,
виставку «Писанковий верні-
саж».

Унікальний і широкомас-
штабний спортивно-дозвільне-
вий захід для студентів та вик-
ладачів – «День здоров’я» –
проводиться двічі на рік. У
загальній кількості в кожному
заході беруть участь від 200 до
300 учасників. У червні прове-
дено 27-й «День здоров’я».

З 2003 р. проводиться Фес-
тиваль творчості студентів-
інвалідів «Сяйво надій» року.
Останній фестиваль зібрав
11 ТВСП університету.

У грудні 2015 року на свято
Миколая студенти Кар-
патського інституту підприєм-
ництва відвідали реабілітацій-
ний центр для дітей із ДЦП у
місті Хуст та провели благодій-
ний концерт. Волонтери
Вінницького ТВСП проявили
себе у міській молодіжній акції
«Молодь Вінниці за життя без
СНІДу».

У всіх навчально-виховних
підрозділах університету про-
водяться дні спеціальностей,
тижні української мови та пра-
вознавства. ТВСП відвідують
відомі науковці, митці та дер-
жавні діячі з тематичними
зустрічами та лекціями. Сту-
дентство університету брало
участь у різноманітних тренін-
гових заняттях, школах-
лідерства тощо.

Вінницьким соціально-еко-
номічним інститутом та колед-
жем було проведено низку
виховних заходів, що сприяють

формуванню активної позиції
студентів, зокрема: День доб-
рого серця; святкування Дня
святого Миколая; святкування
Дня святого Валентина та
участь у міському молодіжному
заході «Давай одружимось»;
святкування Масляної; прове-
дення випуску студентів магі-
стратури та заочної форми
навчання; конкурс краси та
молодості «Міс-Україна –
2016»; участь у Всеукраїнсько-
му студентському форумі у м.
Харків; святкування Дня Євро-
пи у Вінниці.

Волонтерська діяльність
активно розвинена в усіх ТВСП
Університету «Україна». Аналі-
зуючи звіти та репортажі в соці-
альних мережах, можна твердо
говорити, що наші студенти-
волонтери є одними з лідерів в
Україні. Студентський актив
організовує благодійні акції,
опікується дитячими будинка-
ми, лікарнями, бере участь у
місцевих благодійних акціях.
Майже кожен ТВСП Універси-
тету «Україна» підтримує орга-
нізацію акції Всеукраїнського
благодійного фонду «Серце до
Серця».

Студентство Університету
«Україна» активно долучається
до заходів у своєму місті та
області, а також ніколи не забу-
ває про дитячі заклади під час
новорічних, великодніх та
інших великих свят. Так, волон-
терський патронаж здійсню-
вався у будинку-інтернаті м.
Меджибіж, комунальному зак-
ладі «Миколаївський центр
соціально-психологічної реабі-
літації дітей», реабілітаційному
центрі «Шанс», Крупівському
навчально-реабілітаційному
центрі, Мелітопольській вихов-
ній колонії, пришкільних табо-
рах, Полтавському обласному
притулку «Любисток», Тере-
бовлянському навчально-реа-
білітаційному центрі для слабо-
чуючих, Дарницькому дитячо-
му будинку-інтернаті, Дитя-
чому оздоровчо-екологічному
центрі, притулку для дітей №1
служби у справ дітей КМДА,
Клініці для лікування дітей, хво-
рих на ВІЛ/СНІД «Охматдит».

Щороку кращі волонтери
Університету беруть участь у
зборі-поході дитячих та юнаць-
ких організацій і волонтерських
загонів «Козацькими шляхами».

Протягом звітного терміну
проведені наступні спортивні
заходи:

- VІ Відкриті масові змагання з

легкої атлетики «Мій вибір –
здоров’я» у Гідропарку. В зма-
ганнях взяло участь понад 220
студентів та викладачів універси-
тету. Переможцями кросу стали
студенти коледжу «Освіта»;

- Фінальні змагання ХІV
Спартакіади Університету
“Україна” серед студентів за
участю студентів ТВСП. Зма-
гання пройшли 27 вересня 2015
року. В змаганнях із восьми
видів спорту взяло участь 125
студентів із 12 ТВСП
Університету «Україна». Пере-
можцями в окремих видах
спорту стали: Університет
«Україна» м. Київ – в армспор-
ті, пляжному волейболі серед
чоловіків, настільному тенісі,
легкої атлетиці та шахах;
Хмельницький інститут соці-
альних технологій – у стрітболі
та пляжному волейболі серед
жінок; Кіровоградський інсти-
тут розвитку людини – в пляж-
ному футболі. Високі досягнен-
ня продемонстрували також
студенти Карпатського інститу-
ту підприємництва у стрітболі та
настільному тенісі, Мико-
лаївського міжрегіонального
інституту розвитку людини та
Новокаховського гуманітарно-
го інституту в настільному тені-
сі, Білоцерківського інституту
економіки та управління в лег-
кій атлетиці. У спартакіаді взяли
участь також команди
Вінницького соціально-еконо-
мічного інституту, Меліто-
польського інституту екології та
соціальних технологій, Жито-
мирського економіко-гумані-
тарного інституту, Бровар-
ського та Рівненського колед-
жів;

- ХІV Спартакіада Універси-
тету „Україна” серед студентів.
Змагання пройшли у 3 етапи:
кафедральні, факультетські,
університетські. На третьому
етапі студенти 6 інститутів та
факультету змагалися з 9 видів
спорту: волейбол, баскетбол,
футбол, міні-футбол, настіль-
ний теніс, легка атлетика, арм-
спорт, шахи, шашки. Пере-
можцями в загальнокомандно-
му заліку стали студенти
коледжу «Освіта».

Високу спортивну майстер-
ність продемонстрували на
спортивних аренах і викладачі
університету. Так, неодноразо-
вою чемпіонкою України з лег-
кої атлетики серед майстрів
стала старший викладач кафед-

(Продовження на 6 стор.)
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ри здоров’я людини та фізично-
го виховання Шведова Г.О., а
директор інституту соціальних
технологій, завідувач кафедри
здоров’я людини та фізичного
виховання Адирхаєв С.Г. вдеся-
те став чемпіоном світу з вільної
боротьби серед ветеранів у
м. Белград (Сербія).

Упродовж звітного періоду в
університеті виконувались фун-
даментальні та прикладні нау-
кові дослідження за 197 темами
відповідно до Тематичних пла-
нів наукових досліджень на
2015-2017 р.р., у тому числі 46 –
зареєстровані в УкрІНТЕІ.

Одними із пріоритетних тем
наукових досліджень універси-
тету залишається розроблення
та впровадження у навчально-
виховний процес науково-
педагогічних технологій інклю-
зивного навчання студентів з
інвалідністю в інтегрованому
освітньому середовищі, сучас-
них технологій реабілітації
людей з інвалідністю та їхньої
соціалізації. За даною темати-
кою працювали науковці базо-
вої структури університету,
Вінницького, Житомирського,
Миколаївського, Мелітополь-
ського, Полтавського, Хмель-
ницького інститутів та Дубен-
ської філії.

Проводились плідні наукові
дослідження у галузях: еконо-
мічного розвитку регіонів Ук-
раїни; раціонального природо-
користування, збереження та
збагачення біоресурсів; новітніх
речовин та матеріалів нанотех-
нологій; профілактики та ліку-
вання найпоширеніших захво-
рювань; правознавства; філо-
логічних наук.

Результати наукових дослід-
жень викладачів і співробітни-
ків університету знайшли відоб-
раження у наукових публіка-
ціях. Так, упродовж 2015-2016 н.
р. було опубліковано 57 моно-
графій, 5 підручників, 112
навчальних посібників (6 із гри-
фом МОНУ), 28 наукових збір-
ників (із них 6 фахових), 998
наукових статей (477 у фахових
виданнях, 48%), 982 тези
доповідей на конференціях різ-
них рівнів. Порівняно з мину-
лим роком збільшилась кіль-
кість опублікованих моногра-
фій (56), навчальних посібників
(78/6 із грифом МОНУ), тез

доповідей на конференціях
(794). Натомість, зменшилась
кількість опублікованих підруч-
ників (11), наукових статей
(1013/599 фахових).

Науковий імідж університету і
якість підготовки фахівців вели-
кою мірою визначаються рівнем
розвитку та діяльністю наукових
шкіл.Рік у рік розвиваються і
нарощують свій потенціал нау-
кові школи, які очолюють відомі
вчені, доктори наук, професори
П.М. Таланчук, В.М. Бебик,
С.С. Забара, В.В. Малишев,
Н.Ф. Кущевська, В.І. Лисенко,
П.І. Юхименко та інші.

Важливе місце в діяльності
університету займає наукова
кооперація з науковими устано-
вами НАН України, галузевими
академіями наук і вищими
навчальними закладами у галу-
зі наукової та науково-технічної
діяльності. Науковці університе-
ту співпрацюють із даними
структурами, спільно виконую-
чи наукові дослідження за пріо-
ритетними напрямами в галузях
сучасних педагогічних техноло-
гій, нанотехнологій, інформа-
ційних технологій, біотехноло-
гій, ресурсо- та енергозберігаю-
чих технологій. Так, структурни-
ми підрозділами університету
укладено 18 договорів про спів-
робітництво з установами НАН
України та галузевими Ака-
деміями наук, із них 8 – у базо-
вій структурі університету в м.
Києві, 10 – у ТВСП. Певні здобут-
ки у цьому напрямі мають нау-
ковці кафедр Інженерно-техно-
логічного інституту (4), Інсти-
туту соціальних технологій (4);
Мелітопольського (4), Він-
ницького (3), Хмельницько-
го (2), Кіровоградського (1)
інститутів.

Також укладено 54 договори
про співробітництво із провід-
ними ВНЗ України, підприєм-
ствами, установами, організа-
ціями, з них 47 – у ТВСП, зокре-
ма науковцями Полтавського –
20, Вінницького – 13, Меліто-
польського – 6, Миколаївсько-
го та  Хмельницького інститу-
тів – по 4 договори.

У Вінницькому інституті плід-
но функціонує Академія міжна-
родного співробітництва з креа-
тивної педагогіки, що налічує
понад 180 членів із України та
ближнього зарубіжжя.

Відповідно до Плану прове-
дення наукових заходів у 2015-
2016 н.р. в університеті було
проведено 94 наукові конфе-
ренції, з них 19 міжнародних, 11
всеукраїнських, 14 міжвузівсь-
ких, 16 університетських та 34
студентських.

Науковцями університету
впродовж 2015-2016 н. р. підго-
товлено 16 проектів на отри-
мання грантів від вітчизняних і
міжнародних фондів та науко-
вих програм. Позитивне рішен-
ня отримали 10 проектів на
загальну суму 2 981 тис. гри-
вень. У базовій структурі підго-
товлено 6 проектів, із них отри-
мали фінансування 3 проекти, 2
сьогодні на розгляді в МОН
України. Науковцями ТВСП під-
готовлено 10 проектів, із них 6 –
Вінницьким, 3 – Новокаховсь-
ким, 1 – Мелітопольським
інститутами. Отримали фінан-
сування 7 проектів, зокрема 5 –
Вінницький, 2 – Новокаховсь-
кий інститути. Проект «Ство-
рення розплідника дрохв», під-
готовлений науковцями Мелі-
топольського інституту, сьогод-
ні я на розгляді в Адмі- ністрації
Президента України, фінансу-
вання передбачено Державною
Радою Республіки Катар (50
тис. доларів США).

Студентські наукові товари-
ства (СНТ) діють в 11 територі-
ально відокремлених структур-
них підрозділах. Їх мережа
включає 63 наукових гуртків, 35
СННВП, 15 проблемних груп, які
об’єднують 2 277 студентів-нау-
ковців, що становить 34% від
загальної кількості студентів
денної форми навчання. До
наукової роботи також залуче-
но 980 студентів заочної форми
навчання, що становить 14% від
їх загальної кількості.

У звітному році разом зі сту-
дентами опубліковано 152 нау-
кові статті та 1 534 тези допові-
дей на наукових конференціях
різних рівнів. Порівняно з ми-
нулим роком збільшилась кіль-
кість опублікованих тез допові-
дей (було 1 146), але зменши-
лась кількість наукових статей
(було 358). Найбільша кількість
статей опублікована студента-
ми Вінницького (64), Пол-
тавського (44), Хмельницько-
го (22), Білоцерківського (14)
інститутів.

В університеті продовжується
впровадження наскрізної тема-
тики НДРС, яка передбачає
комплексне планування і про-
ведення науково-дослідної
роботи студентів, починаючи з
молодших курсів. У звітному
році було затверджено 247
наскрізних наукових тем,
зокрема 110 у базовій структурі
університету та 137 у ТВСП.
Найбільша їх кількість затверд-
жена у Луцькому (32),
Білоцерківському (13), Мико-
лаївському (11), Полтавсько-
му (11), Кіровоградському (8),
Хмельницькому (8), Меліто-
польському (6), Вінницько-
му (5) інститутах, Івано-
Франківській (15), Дубенсь-
кій (10) філіях. Залучено до
виконання 1 370 студентів.

Водночас, в організації нау-
ково-дослідної роботи ще є
низка труднощів і невирішених
питань.

Актуальними залишаються
питання фінансування і матері-
ально-технічного забезпечення
НДР. Пошук вітчизняних і зару-
біжних інвесторів, участь у різ-
номанітних грантових і дер-
жавних наукових програмах,
зокрема і Горизонт 2020, спіль-
них наукових проектах із про-
відними ВНЗ та науковими
установами – це реальні шляхи
для одержання додаткових
джерел фінансування НДР і
нагальні завдання для всіх під-
розділів університету.

Упродовж 2015/2016 н. р.
міжнародна діяльність в
Університеті «Україна» була
спрямована на розвиток та
поглиблення наявних міжна-
родних зв’язків та на встанов-
лення нових контактів із закор-
донними партнерами та інсти-
туціями, продовження інтегра-
ції навчального закладу в рам-
ках європейських та світових
освітніх систем.

Так, у минулому році підпи-
сано Меморандум про порозу-
міння із Сулейманійським полі-
технічним університетом
(Іракський Курдистан), підпи-
сано Меморандум про співпра-
цю між Академією суспільних
наук (Польща), Кларк універ-
ситетом (Clark University, США-
Польща) та Університетом
«Україна», який передбачає
відкриття спільної Міжнарод-

(Початок на 2 стор.)

Підсумовуючи зроблене...



717.10.2016  № 5�6 (175�176)

ної програми підготовки магі-
стра професійної комунікації.

Крім того, підтримуються
контакти з низкою польських
університетів. До них належать
Академія фінансів та бізнесу
«Вістула», Зеленогурський уні-
верситет, Вища школа міжна-
родних стосунків та американі-
стики, Гуманітарно-теологічна
вища школа. Наслідком пог-
либлення кооперації з даними
закладами стала можливість
отримання студентами Універ-
ситету «Україна» бакалаврсь-
ких та магістерських дипломів
європейського зразка. Співро-
бітництво в освітній сфері про-
довжується з Мюнхенською
академією міжнародних відно-
син (Німеччина) та Централь-
ноєвропейським університетом
(Словаччина).

Розвиваються двосторонні
контакти з одним із найбільш
знаних закладів вищої освіти
Південної Кореї Корейським
кібер-університетом Кьонхі.
Низку плідних консультацій з
приводу створення спільної
освітньої програми у сфері дис-
танційного навчання проведено
із представниками групи аме-
риканських та турецьких уні-
верситетів.

Протягом 2015/2016 н. р.
низку важливих кроків у роз-
витку міжнародного співробіт-
ництва зроблено в Луцькому
інституті розвитку людини.
На етапі обговорення та
підписання перебувають дого-
вори з Panstwowa Wyzsza
Szkola im. Bronislawa Marki-
ewicza (Ярослав, Польща),
Брестським державним універ-
ситетом ім. О.С. Пушкіна,
Українською Кирило-Мефо-
діївською школою (Порту-
гальська республіка, м. Брага).

За звітний період у
Кіровоградському інституті роз-
витку людини проведено круг-
лий стіл за участю спеціаліста з
міжнародної банківської діяль-
ності зі швейцарської організа-
ції «Свісконтакт».

Науковці Карпатського інсти-
туту підприємництва тісно спів-
працюють із вченими Закар-
патського Угорського інституту
імені Ференца Ракоці ІІ над
спільним науковим проектом
«Українсько-угорські соціаль-
но-економічні та культурні кон-
такти: минуле й сучасність».
Підписали угоду про співпрацю
з Науково-дослідним інститу-
том україністики імені
М. Мольнара й активно працю-

ють над спільним науковим
проектом «Українсько-сло-
вацькі соціально-економічні та
культурні контакти: минуле й
сучасність». 34 слухачі Кар-
патського інституту підприєм-
ництва успішно навчаються у
Вищій школі міжнародних від-
носин та американістики
(Варшава, Польща) за програ-
мою «Твій шанс».

Партнери Вінницького соці-
ально-економічного інституту
за програмою подвійного дип-
лома з Польщі Вища школа
американістики та міжнарод-
них стосунків презентували сту-
дентам інституту та коледжу
програму безкоштовного нав-
чання у післяліцейних школах
Швейцарського едукаційного
центру Вищої школи америка-
ністики та міжнародних стосун-
ків. 24 травня 2016 року відбу-
лася зустріч делегації Універ-
ситету імені Яна Кохановського
з керівництвом Вінницького
інституту. За результатами
зустрічі було досягнуто домов-
леностей щодо спільного
навчання студентів та продов-
ження підготовки фахівців
Університету «Україна» за магі-
стерськими програмами Уні-
верситету імені Яна Коха-
новського. Сторони домовили-
ся про спільну участь у підго-
товці проекту в рамках програ-
ми «Еразмус+» щодо розвитку
інклюзивного навчання.

Згідно з договором з Ма-
лопольською вищою школою в
Бжеску співробітництво Біло-
церківського інституту економі-
ки і управління здійснюється за
такими напрямами: реалізація
безперервної освіти, обмін сту-
дентами та викладачами, нау-
кова робота, організація куль-
турно-освітніх та оздоровчих
заходів. Продовжується плідна
робота з Німецько-українським
науковим об’єднанням ім. Юрія
Бойка-Блохина в Мюнхені в
галузі розгортання ефективно-
го співробітництва у вищій осві-
ті та науковій діяльності на
засадах тісної співпраці, коор-
динації дій та регулярних вза-
ємних консультацій.

Найбільш вагомим проектом
міжнародного співробітництва
Житомирського економіко-
гуманітарного інституту у
2015/2016 н. р. став Між-
народний українсько-німець-
кий проект «Мобільна робота з
молоддю», який триває 10-ий

(Закінчення на 8 стор.)

Вітаємо!

Висока відзнака
Нещодавно наша країна від-

значила 25-річчя з Дня неза-
лежності. Указом Президента
України від 19 серпня 2016 р.
велику групу співвітчизників
нагороджено ювілейною
медаллю «25 років незалежно-
сті України». Серед відзначених
за вагомі заслуги у становленні
незалежності нашої країни,
утвердженні її суверенітету та
зміцненні міжнародного авто-

ритету, великий внесок у дер-
жавне будівництво, соціально-
економічний культурно-освіт-
ній розвиток, активну гро-
мадсько-політичну діяльність,
сумлінне та бездоганне служін-
ня Українському народу є і
керівник нашого навчального
закладу П.М. Таланчук.

Вітаємо Вас, Петре Михайло-
вичу!

Власна інформація

Знай наших

Є срібна медаль 
в Ріо - 2016

Чудове спортивне досягнен-
ня здобула в Ріо-де-Жанейро
на Паралімпійських іграх сту-
дентка нашого університету
Марія Ліфанова. Дівчина вибо-
рола срібну медаль у плаванні
на спині на дистанції 50 метрів.
Її результат – 1 хвилина 1,92
секунди.

Марія – шестикурсниця,
магістр спеціальності «Облік і
аудит». Активно займаючись
спортом, дівчина успішно навча-
ється в університеті. Приділяє
увагу і науковій роботі – висту-
пила з доповідями на кількох
студентських конференціях.

І викладачі, й одногрупники
(й не тільки вони) найкращої
думки про Марію Ліфанову.
Скромна, дуже комунікабельна
дівчина.

Вітаємо Тебе, Маріє!
Бажаємо Тобі нових, ще біль-
ших успіхів у спорті та навчанні,
здоров’я і особистого щастя.

Віват, Маріє!

Катерина ІВАНОВА,
заступник директора
Інституту економіки і

менеджменту
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рік. У жовтні 2015 року в рамках
проекту було проведено третій
семінар для студентів спеці-
альності «Соціальна робота» із
залученням провідних спеціалі-
стів міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
неурядових організацій м.
Житомира.

За звітний період Мико-
лаївським міжрегіональним
інститутом розвитку людини
було підписано договори про
співпрацю з громадською орга-
нізацією «Українсько-словаць-
кий центр партнерства». Си-
лами Миколаївського міжре-
гіонального інституту розвитку
людини організовані Польсько-
український освітній форум
«Технологія організації корек-
ційно-педагогічної роботи пси-
холога та педагога з дітьми з
особливими освітніми потре-
бами в системі інклюзивної
освіти».

Викладачі кафедри перекла-
ду та іноземних мов
Полтавського інституту еконо-
міки і права взяли активну
участь у щорічному семінарі від
Cambridge English Real-life
teaching learning and
assessment. Цей захід організу-
вали Видавництво Кем-
бриджського університету,
Екзаменаційний департамент
Кембриджського університету,
офіційний представник видав-
ництва Кембриджського уні-
верситету компанія «Лінгвіст».

У поточному навчальному
році викладачі та студенти
Новокаховського гуманітарно-
го інституту були залучені до
здійснення грантової діяльно-
сті. Основні зусилля було спря-
мовано на отримання грантів
від Британської Ради в Україні.
Виконавцями, крім Ново-
каховського гуманітарного
інституту, були Громадська
організація «Агенція регіональ-
ного розвитку Таврійське
об’єднання територіальних
громад», місцева територіаль-
на громада та благодійні
фонди.

За результатами фінансово-
господарської діяльності у
2014-15 н. р. університет зага-
лом отримав дохід у сумі 120
458,8 тис. грн., із яких 45% або
54 161,1 тис. грн. становить
дохід базової структури та 55%
або 66 297,6 тис. грн. – дохід
територіально відокремлених
структурних підрозділів. У
межах зазначених сум доходів
були здійснені платежі на
рахунки базової структури від
доходів ТВСП (відрахування на
розвиток статутної діяльності) в
сумі 11 951,8 тис. грн., що на
5 840,3 тис. грн. більше в
порівнянні з минулим роком.

У порівнянні з 2014/2015
навчальним роком дохід уні-
верситету в цілому збільшився
на 7915,7 тис. грн., у тому числі
дохід базової структури збіль-
шився на 3 365,7 тис. грн., а

дохід ТВСП – на 4 549,9 тис.
грн.

Питома вага надходжень від
надання додаткових освітніх
послуг у загальній сумі доходів
університету становить 1% або 1
192,7 тис.грн. В цілому в універ-
ситеті, як у базовій структурі,
так і в ТВСП, відсутня системна
робота з розширення асорти-
менту освітніх послуг та залу-
чення додаткових джерел
фінансування.

Серед ТВСП найбільшу част-
ку власних доходів отримали:

- Миколаївський - 9647,4
тис. грн.;

- Хмельницький - 7528,8
тис. грн.;

- Вінницький - 6010,1 тис.
грн.;

- Полтавський - 5604,7 тис.
грн.;

- Луцький - 5749,0 тис. грн.
Слід відмітити покращення

фінансового стану таких відо-
кремлених підрозділів, як
Вінницький, Білоцерківський,
Кіровоградський інститути,
Броварський та Тернопіль-
ський коледжі, Дніпропет-
ровська філія. Зазначені підроз-
діли збільшили у порівнянні з
попереднім навчальним роком
дохідну частину кошторису.

Керівникам Житомирського
інституту, Васильківського,
Запорізького та Тернопіль-
ського коледжів, Івано-
Франківської філії необхідно
провести аналіз фінансово-гос-

подарської діяльності з ураху-
ванням набору студентів на
2016/2017 н. р. та надати план
перспективного розвитку на
2016-2019 роки.

За звітний період відбува-
лось подальше зміцнення мате-
ріально-технічної бази універ-
ситету, яка повністю відповідає
вимогам державного стандар-
ту.

Питання стану та розвитку
матеріально-технічної бази
неодноразово розглядалось на
нарадах різного рівня, а тому в
базовій структурі та ТВСП було
проведено низку господарсь-
ких робіт щодо її покращення.

Водночас, як у базовій струк-
турі, так і в ТВСП є низка
завдань і питань, над якими
потрібно плідно працювати, які
визначені у проекті рішення
конференції.

В цілому, в новому навчаль-
ному році керівникам навчаль-
но-виховних підрозділів уні-
верситету необхідно:

- привести всі показники
матеріально-технічного забез-
печення навчального процесу
до нормативних вимог;

- вжити додаткових заходів
щодо придбання власної
навчальної бази;

- підтримувати й оновлювати
існуючу матеріально-технічну
базу.

(Початок на 2 стор.)

Підсумовуючи зроблене...

На університетському святі - Площа Знань

Фото Ірини Гараніної
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Свій день народження пре-
зидент Університету «Україна»
Петро Таланчук відзначив
виданням нової книги.

Напередодні у конференц-
залі Національної Спілки пись-
менників України (Київ, вул.
Банкова, 2) у форматі гро-
мадських слухань «Майбутня
Україна – стратегія та методи
розбудови» було презентовано
його нову книгу публіцистики
«Терниста дорога до незалеж-
ної України».

Зі вступним словом до учас-
ників зібрання звернувся про-
фесор, доктор технічних наук
Петро Таланчук. У промові він
торкнувся найболіснішого
питання – питання роз’єднано-
сті українських патріотичних
сил на етапі формування неза-
лежної української держави:
«Громадянам, які щиро відчу-
вають себе українцями, неза-
лежно від етнічного походжен-
ня і релігійної прихильності, не
дає спокою незламний Дух і
світла Пам’ять про сотні міль-
йонів нині покійних Русичів та
їхніх нащадків – Українців, які
упали в борні, так і не доживши
до становлення своєї незалеж-
ної повнокровної Української
держави. Вони пішли на той
світ із гіркотою у приниженій
душі від загарбників-сусідів, які
розшматували наші землі,
сплюндрували нашу історію та
безжально визискували і про-
довжують далі визискувати
живильні соки з українців.

Трагізм ситуації полягає в
тому, що один із найчисельні-
ших народів світу, який має
тисячолітню славну історію,
донині не має своєї суверенної
держави!

Більше того, сьогодні в
Україні явочним порядком змі-
нено суверена – замість народу
ним став олігархат.

А обслуговує його виведена
в Україні особлива порода дер-
жавних управлінців – депута-
тів, чиновників, суддів, проку-
рорів, губернаторів, мерів та
ін., у яких абсолютно відсутні
такі людські якості, як честь,
совість, порядність, патріотизм
тощо, а натомість прищеплені
шахрайство, жадібність, нахаб-
ство, ненаситність тощо. Для

них гроші і влада або влада і
гроші – понад усе.

Корінною причиною такого
стану була і є роз’єднаність
українців.

Сьогодні різні зайди й укра-
їнські перевертні імітують
будівництво української дер-
жави…, але без українців і без
їхньої мови! Переконливим
доказом цього є злиденні пен-
сії, принизливі зарплати, дотла
розвалена система медичного
обслуговування і забезпечення
лікарськими засобами грома-
дян країни, антиукраїнський
зміст передач переважаючої
більшості теле і радіоканалів та
карикатурні форми вживання
української мови. Манкурти
справді дуже продумано завер-
шують дерибан народного
добра і підготовку здачі корін-
них інтересів України на
користь окремих країн Європи
та Росії, не забуваючи при
цьому про власні кишені. У роз-
квіті корупції, грабунку народ-
ного добра Україна є однією із
перших у світі. Сказати нині, що
українська влада з народом, –
це те саме, що сказати, що
Гітлер разом із євреями.

У здійсненні цього глобаль-
ного злочину знову ж таки вирі-
шальною є роз’єднаність укра-
їнців.

Важливим чинником цього
роз’єднання є хворобливе ство-
рення сотень політичних пар-
тій, громадських рухів, конгре-
сів, альянсів та ін. структур, які
під гаслами демократії та сво-
боди, за невеликим числовим
винятком дійсно патріотичних
партій, хочуть вони цього чи ні,
є об’єктивною перепоною, яка
заважає українству рухатися до
єдності.

Справа в тім, що за роки
незалежності в Україні так і не
вдалося створити авторитетні
ідеологічні партії, хоча такі
спроби були. Але жодна з них
зараз не має відчутної електо-
ральної підтримки.

Аналіз програм вітчизняних
партій засвідчує, що їх складно
класифікувати за ідеологічною
приналежністю. Усі вони – за
демократію, за народ, за доб-
робут тощо, і ніхто системно не
працює над завершенням ідео-

логічної структурованості укра-
їнського суспільства серед
населення й значним маніпуля-
ціям під час кожної виборчої
кампанії. Отже, переважна
більшість чинних політичних
партій мають патронажний, а
не ідеологічний характер: вони
представляють собою політичні
картелі, бізнес-клуби, корпора-
ції та ін.

Двадцятип’ятилітній застій у
розвитку України є необхідним
і достатнім доказом абсурдно-
сті існування неефективного
«дитячого партійного садочка».
Із цього випливає гостра потре-
ба об’єднатися всім українсь-
ким патріотам.

Саме до розмови про це
автор книги і запросив усіх
учасників зібрання.

Про наболілі проблеми дер-
жавотворення в Україні, націо-
нальну ідею та вектор розвитку
України висловилися також
учасники слухань: Микола
Томенко, Іван Драч, Павло
Мовчан, Віталій Карпенко,
Олександр Глушко, Олександр
Скіпальський, Олександр
Коцюба, владика Стефан,
Олесь Гриб, Левко Лук’яненко,
Володимир Василенко, Віктор
Лабунський, Василь Остафій-
чук, Петро Костенко, Володи-
мир Колодзінський, Олександр
Борозинець та інші.

Ніна ГОЛОВЧЕНКО, 
доцент Університету

«Україна»

Політичні реалії

Про сокровенне, про найдорожче
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Мій поклик: праця, щастя і свобода»
(І. Франко, «Декадент»)

Постаті

Учасники бібліоклубу «Сві-
точ» відвідали Національний
музей літератури України. У
рамках програми бібліотечного
клубу відбулося виїзне засідан-
ня, тематика якого «Іван Франко
– ідея державності». Присутні
мали змогу глибше ознайоми-
тися з художньою творчістю і
життям видатного українського
письменника та громадського
діяча. Екскурсію до музею зіні-
ціювала директор бібліотеки
університету  Н.П. Колесникова.

Як відомо, з музейним будин-
ком пов’язано багато чого в
житті й творчості І.Я. Франка. В
1885 році, коли молодий пись-
менник уперше приїхав до
Києва, в цій будівлі розміщував-
ся головний корпус Колегії
Павла Галагана. На той час то
був один із кращих приватних
навчальних закладів для юнаків

із 16 років. Івана Франка заціка-
вила бібліотека Колегії із чима-
лою кількістю стародруків та
інших літературних пам’яток.

Письменник спілкувався із
багатьма викладачами навчаль-
ного закладу. Знайомство з
родичкою одного із них Ольгою
Хоружинською  переросло в
кохання. Тридцятирічний Іван
Франко і двадцятиоднорічна
Ольга Хоружинська вирішили
побратись. Вінчання відбулось у
церкві Святого Павла Колегії.

Ольга Хоружинська, ставши
дружиною відомого письмен-
ника, робила все можливе, а
інколи і неможливе, щоб
її обранець став ще успішнішим
у художній творчості і гро-
мадській діяльності. А це було
непросто: адже родина жила
на не дуже стабільний
літературний заробіток пись-

менника.
Університетській групі поща-

стило на екскурсовода. Науко-
вий працівник музею Галина
Володимирівна Болотова захо-
плююче розповідала про видат-
ного письменника. Зокрема,
привернула увагу до оригіналів і
ксерокопій окремих творів Івана
Франка. А вони справді унікаль-
ні. Поема «Мойсей», знакові в
творчості геніального митця
поезії «Не пора», «Вічний рево-
люціонер», лірична драма
«Зів’яле листя».

В музеї зберігаються фотогра-
фії письменника і його родини.
Особливо нас зацікавили
досить якісні знімки І. Франка
окремий та весільний разом з О.
Хоружинською, зроблені в май-
стерні  Вацлава Висоцького.

Музею свого часу передали
вишиванку письменника. Вона

зайняла почесне місце в експо-
зиції такого чудового закладу.

До речі, більше двох місяців
тому, виповнилося тридцятиріч-
чя, як музей відкрили для відві-
дувачів. Тут є що оглянути, тут є
гарні можливості прилучитися
до красного письменства.
Зокрема, в експозиції представ-
лено понад п’ять тисяч цікавих і
цінних експонатів із фондів
музею. Всього ж музейна
колекція сьогодні налічує
понад 65 тисяч експонатів.

Добре і всебічно представле-
на художня творчість Івана
Яковича Франка, багата й різно-
манітна, як і саме життя геніаль-
ного митця.

Вважаємо, що такі експозиції
корисно переглянути і всій сту-
дентській молоді університету.

Анатолій УРБАН
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Важливими орієнтирами
системної трансформації сус-
пільства є підвищення економіч-
ної та соціальної ефективності,
демократизація суспільних від-
носин, підвищення рівня та яко-
сті життя людей. Даним вимо-
гам відповідає економічна
система, яка увібрала в себе як
механізми самоорганізації та
саморегулювання, так і науково
обґрунтоване державне регулю-
вання. Її ефективне функціону-
вання визначається вкорінен-
ням таких цінностей, як високий
ступінь розвитку людини, сво-
бода особистості в рамках юри-
дичних та моральних норм,
право на самостійний вибір
видів і сфер господарської
діяльності, економічний та
духовний плюралізм, підприєм-
ливість та інноваційність, орієн-
тація на індивідуальну відпові-
дальність, високі досягнення в
праці та діловий успіх, поєднан-
ня раціоналізму й моральності,
індивідуалізму та колективізму,
неприйнятність марнотратства,
висока компетентність і профе-
сійна самореалізація, престиж
матеріального благополуччя як
засобу досягнення самостійності
та незалежності.

В даний час професія бухгал-
тера стала досить престижною й
порівняно високооплачуваною.
Фахівець-бухгалтер повинен
уміти використовувати економі-
ко-математичні методи, моделі
й сучасні технічні засоби управ-
ління: проводити наукові
дослідження за профілем спеці-
альності; обробляти й аналізу-
вати отримані результати; воло-
діти раціональними прийомами
пошуку і використання еконо-
мічної інформації.

В умовах переходу до ринко-
вих відносин бухгалтери спеціа-
лізуються за чотирма напрямка-
ми.

1. Управлінський, фінансовий
і податковий облік. Бухгалтер
працює за наймом в організа-
ціях різних форм власності, бан-
ках, фінансових органах і орга-
нізаціях зовнішньоекономічної
діяльності. Завдяки широкому і
глибокому погляду на всі сторо-
ни діяльності організації він
робить значний вплив на її

фінансові результати, запобігає
негативним явищам госпо-
дарської діяльності організацій,
виявляє внутрішньогосподарсь-
кі резерви, забезпечує фінансо-
ву стійкість організації.
Бухгалтер із управлінського,
фінансового і податкового облі-
ку зобов’язаний постійно онов-
лювати свої професійні знання в
галузі бухгалтерського обліку й
аудиту, аналізу, оподаткування,
фінансово-банківської діяльно-
сті й цивільного права, міжна-
родних норм і стандартів бух-
галтерського обліку. Він може
підтверджувати свою професій-
ну компетентність і підготовку
шляхом проходження атестації
на отримання кваліфікації про-
фесійного бухгалтера з управ-
лінського і фінансового обліку.

2. Незалежна бухгалтерська
діяльність. Бухгалтер не працює
в якій-небудь організації або
установі, а надає їм свої профе-
сійні послуги платно. До цієї
категорії в основному належать:
бухгалтери-аудитори, котрі
надають платні послуги з прове-
дення аудиторських перевірок,
оподаткування, консультують із
управлінського і фінансового
обліку тощо. Престиж аудитора
дуже високий, проте, щоб зай-
нятися аудиторською діяльні-
стю, необхідно отримати атестат
або ліцензію (індивідуальну)
шляхом складання письмових
та усних іспитів і мати досвід
практичної роботи.

3. Бюджетний облік.
Бухгалтер за наймом працює в
урядових установах усіх рівнів,
громадських і добровільних
організаціях, вищих та середніх
навчальних закладах, лікарнях,
школах та інших бюджетних
організаціях. Він займається
веденням бухгалтерського облі-
ку і складанням звітності, конт-
ролює законність і ефективність
використання бюджетних та
суспільних коштів.

4. Педагогічна діяльність.
Підготовка бухгалтерів – творча
й почесна діяльність, яка може
йти за трьома напрямами, а
саме: в школах і на короткостро-
кових курсах; у коледжах і техні-
кумах; в університетах та інсти-
тутах.

Глобальні масштаби інтегра-
ційних процесів у всіх сферах
суспільно-економічного розвит-
ку не мають зворотності, зупи-
нити їх також неможливо.
Дослідження соціального аспек-
ту функціонування облікової
системи вказує на його соціаль-
ну орієнтацію шляхом досягнен-
ня оптимального забезпечення
зацікавлених сторін необхідною
для них інформацією. Іншими
словами, мета обліку в його
соціальному аспекті визначає
орієнтацію системи на забезпе-
чення інформацією не лише
системи управління підприєм-
ством, на якому вона створена
та функціонує, але також заці-
кавлених сторонніх споживачів
– акціонерів, інвесторів, банків,
фінансових установ, органів
фіскальної служби, контрагентів
та інших юридичних і фізичних
осіб. Соціальне значення обліку
полягає в попередженні зайвого
ризику, у першу чергу такого
явища, як банкрутство, при при-
йнятті рішень щодо ділових від-
носин між підприємствами.
Отже, соціальне значення систе-
ми обліку зростає в ринковому
середовищі, так як без облікової

інформації неможливе функціо-
нування ринку в автоматичному
режимі, коли слабкі підприєм-
ства гинуть, на їх місці з’яв-
ляються нові, а в цілому еконо-
міка є здоровою та стабільною.

Таким чином, бухгалтерський
облік і контроль у цілому ство-
рені для загальної мети – забез-
печення інформаційних потреб
внутрішніх і зовнішніх користу-
вачів. При цьому вони взаємо-
пов’язані та інтегровані між
собою, з іншими функціями
управління підприємством і
корелюють із вимогами зовніш-
ніх користувачів. Тому необхід-
ним є реформування облікової
системи шляхом усунення від-
мінностей у його підсистемах з
метою гармонізації національ-
ної облікової системи та збіль-
шення можливостей інтеграції у
світовий інформаційний про-
стір.

Марія АЗОВА,
студентка 5 курсу спеці-
альності «Облік і аудит»

Інституту економіки та
менеджменту Університету

«Україна»

Соціальні аспекти облікової діяльності

На економічні теми

В студентській аудиторії
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Так радять науковці-філологи
Мово моя українська

Прийменники – та частина
мови, яку школярі вивчають чи
не найостаннішою. Поряд із спо-
лучниками, частками і вигука-
ми. Проте, це не значить, що без
прийменників, точного й пра-
вильного вживання можна гра-
мотно та бездоганно щось напи-
сати чи висловитись. Помилок,
недоречностей тут теж вистачає.

Помилки в прийменниковому
керуванні дуже часто стосуються
вживання прийменника по і
пов’язані з впливом російських
конструкцій, у яких є цей при-
йменник: лекции по математике
– лекції з математики.

Часто за російським зразком
вживається прийменник при. В
українській мові він має відпо-
відники з прийменниками: за:
при жизни учёного – за життя
вченого; під час : при встрече –
під час зустрічі; з/зі: при мне – зі
мною; у – при мне билет – у
мене квиток.

Здебільшого вибір приймен-
ника визначається традицією,
наприклад: відпочивати у сана-
торії, відпочивати на туристич-
ній базі. Досить часто у мовлен-

ні трапляються неправильні
прийменникові конструкції: як-
от: вітер п’ять метрів на секунду
(правильно: вітер п’ять метрів за
секунду).

Вживаючи прийменники,
важливо враховувати їх стилі-
стичну характеристику. Так,
прийменники внаслідок, у зв’яз-
ку з, згідно з, відповідно до, у
справі, у питанні, по лінії власти-
ві діловому мовленню, сфера
функціонування прийменників
проміж, побіч, насупроти, попри
обмежена розмовною мовою.

Поширеною помилкою є вжи-
вання прийменникових кон-
струкцій замість безприйменни-
кових і навпаки: відступатися
ідеалів замість відступатися від
ідеалів; користуватися з фото-
апаратом замість користуватися
фотоапаратом.

Іноді в прийменникових кон-
струкціях іменник ставиться в
неправильному відмінку.
Найчастіше порушується харак-
тер керування при прийменни-
ках, що вимагають давального
відмінка: всупереч проблем
замість усупереч проблемам.

Недоліком є нагромадження у
вузькому контексті однакових
прийменників, як-от:  На наступ-
ному тижні на честь свята на
сценах театрів, на відкритих
майданчиках відбудуться най-
різноманітніші концерти (з рек-
лами в метро).

Слід указати на основні від-
мінності в значенні прийменни-
ків української та російської
мов. Найчастіше трапляються
помилки з російської мови з
прийменником по. В окремих
значеннях цей прийменник має
в українській мові різні відповід-
ники. Наведемо російські кон-
струкції з прийменником по та їх
українські відповідники на
позначення: а) причини: по
недоразумению – через (з)
непорозуміння; по случаю – з
нагоди; б) часу: по выходным
дням – у вихідні дні (вихідними
днями); по вечерам – вечора-
ми; в) мети, призначення: меро-
приятия по улучшению быта –
заходи щодо (до, для) поліп-
шення побуту; вызвать по делам
службы – викликати у службо-
вих справах; комиссия по

составлению резолюции – комі-
сія для складання резолюції; г)
кількості: по чайной ложке – по
чайній ложці; г) напряму: идти
по ветру – йти за вітром; по
дороге – дорогою; якості, вла-
стивості, відношення: важный
по значению – важливий за зна-
ченням; способу називання:
называть по фамилии – назива-
ти за прізвищем; называть по
имени и отчеству – називати на
ім’я і по батькові; є) відповідно-
сті: по инициативе – з ініціативи;
про приказу – за наказом (згід-
но з наказом); по заказу – на
замовлення; ж) шляху, руху або
місця, де відбувається дія:
бегать по стадиону – бігати по
стадіону; идти по тропинке – йти
стежкою; работать по техниче-
ской части – працювати в галузі
техніки; засобу зв’язку: послать
по почте – послати по пошті
(поштою); об’єкта туги, суму,
співчуття: скучать по детям –
скучати за дітьми.

Підібрано з методичних
рекомендацій 
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“Школа українського патріотизму” 
Презентація

Так назвали освітньо-патріо-
тичний збірник його впорядни-
ки Ю.Л. Мельничук і О.Г. Со-
коленко. Він вийшов у видав-
ництві «Золоті ворота».

Зазначимо, що один із упо-
рядників збірника – працівник
нашого університету, керівник
науково-освітнього центру пат-
ріотичного виховання молоді
Ю.Л. Мельничук.

На презентації, що відбулась
в «Укрінформі», яблуку ніде
було впасти. Були присутні сту-

денти і викладачі Університету
«Україна», національно-педаго-
гічного університету імені М.П.
Драгоманова («Молода січ»),
міжнародного гуманітарного
університету, учні Фастівського
ліцею інформаційних техноло-
гій, шкіл м. Ірпеня.

Перед ними виступили
заступник директора Укра-
їнського державного центру
туризму і краєзнавства Міні-
стерства освіти і науки України
М.Г. Омельченко, проректор

Університету «Україна», доктор
економічних наук Р.Г. Дубас,
викладач міжнародного гумані-
тарного університету Д.М. Ве-
преняк, учасник Революції
Гідності, волонтер Р.М. Ори-
щенко, голова Києво-Свя-
тошинської організації Укра-
їнської спілки воїнів Афга-
ністану Л.Л. Козленко, доктор
педагогічних наук, професор
Державного університету теле-
комунікацій Б.А. Сусь, народний
депутат України О.С. Мусій.

Крім упорядників збірника,
гарно розкрив його зміст і спря-
мованість його рецензент док-
тор педагогічних наук, профе-
сор Національно-педагогічного
університету імені М.П. Дра-
гоманова Ю.Д. Руденко.

Увагу присутніх привернув
виступ доцента Університету
«Україна», заслуженої артистки
України С.І. Мирводи, яка чудо-
во виконала дві патріотичні
пісні.

Власна інформація


