


Звіт ректора 

ХУДОЛЕЙ Вероніки Юріївни,
доктора економічних наук, 

професора, академіка Академії 
економічних наук України

за 2019-2020 навчальний рік



Заклад вищої освіти 

«Міжнародний науково-

технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» -
сучасний заклад вищої освіти, діяльність якого 

базується на 27-річному досвіді підготовки
висококваліфікованих фахівців, відповідає 

сучасним вимогам інформаційного суспільства, 
кращим зразкам вітчизняних ЗВО приватної 

форми власності



інноваційний конкурентоспроможний університет міжнародного

рівня, який впливає на розвиток людського капіталу в регіоні, 

країні, світі, здійснює формування особистості – носія

інтелектуального та інноваційного потенціалу, постійно прагне

досконалості та нестандартних (творчих) підходів в управлінні.

надання якісної вищої освіти з метою сприяння сталому розвитку

суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського

капіталу та створення умов для освіти упродовж життя. 
Місія -

Візія -



Конституція України

Нормативно-правова база 
діяльності МНТУ

Закони України

Стратегії розвитку освіти в Україні

«Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» та ін.



Нормативно-правова база 
діяльності МНТУ

Постанови 
Кабінету Міністрів України 
та Нормативні документи 
Міністерства освіти і науки 

України

➢ Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

➢ Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

➢ Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових

установах)

➢ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється

підготовка здобувачів вищої освіти та ін.

Нормативні документи 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та 

Державної служби якості освіти



Якісний склад загальної чисельності 
науково-педагогічних працівників

9
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доктора наук кандидати наук

без наукового ступеню
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2019 рік
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без наукового ступеню



Динаміка чисельності студентів МНТУ
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ОНОВЛЕННЯ



Освітні програми, 
що реалізуються в МНТУ 

за першим рівнем вищої освіти (бакалаврат)

✓ Міжнародні економічні відносини

✓ Облік іоподаткування

✓ Фінанси, банківська справа та страхування

✓ Менеджмент

✓ Публічне управління та адміністрування

✓ Право

✓ Екологія

✓ Інженерія програмного забезпечення

✓ Комп'ютерні науки

✓ Комп'ютерні науки  та інформаційні технології

✓ Радіотехнічні інформаційні технології

✓ Нафтогазова інженерія та технології

✓ Фізична терапія

✓ Фізична реабілітація



Освітні програми, 
що реалізуються в МНТУ 

за третім рівнем вищої освіти (PhD)

за спеціальністю 051 Економіка

✓ Облік і аудит

✓ Фінанси

✓ Менеджмент організацій і адміністрування

✓ Право

✓ Комп'ютерні науки

✓ Нафтогазова інженерія та технології

✓ Демократичне врядування в публічній сфері

✓ Міжнародні економічні відносини

Освітні програми, 
що реалізуються в МНТУ 

за другим рівнем вищої освіти (магістратура)



АКРЕДИТАЦІЯ 
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

У 2019-2020 навчальному році
Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти було
проведено 1 акредитаційну експертизу

освітньо-професійної програми
другого рівня вищої освіти (магістри) 

«Комп’ютерні науки»



ВСТУПНА КАМПАНІЯ: 2019-2020 

Всього зараховано, осіб

денна форма навчання

заочна форма навчання
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ 

ВСТУПНИКІВ НА ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) 
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Всього зараховано, осіб денна форма навчання заочна форма навчання

Загальна кількість зарахованих вступників 

на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Форма 

зарахування

вступників

2018 2019

Динаміка змін 

в наборах 

2018-2019 років

2020

Динаміка змін 

наборів

2019-2020 років

Динаміка змін в 

наборах

2018-2020 років

Денна 291 296 + 1,7% 266 -11,% -9%

Заочна 617 282 -44,3% 107 -62,1% -92,7%

Всього 

зараховано
908 578 -36,4% 373 -35,6% -59%



ВСТУПНА КАМПАНІЯ: 2019-2020

Загальна кількість зарахованих вступників 

на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Форма 

зарахування

вступників

2018 2019

Динаміка змін в 

наборах 

2018-2019 років

2020

Динаміка змін 

наборів 

2019-2020 років

Динаміка змін в 

наборах

2018-2020 років

Денна 234 74 -68,4% 81 +9,4% -65,4%

Заочна 181 126 -30,4% 62 -50,8% -65,8%

Всього 

зараховано
415 200 -51,9% 143 -28,5% -65,6%Всього зараховано, осіб

денна форма навчання

заочна форма навчання

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2018 рік 2019 рік 2020 рік

415

234

181

200

74

126

143

81 62

ВСТУПНА КАМПАНІЯ
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ 

ВСТУПНИКІВ НА ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) 
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Всього зараховано, осіб денна форма навчання заочна форма навчання



НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Слайд 4
№

з/п
Спеціальність

Успішність, % Якість, %

2019 рік 2020 рік 2019 рік 2020 рік

1. 071 «Облік і оподаткування» 75,0 75,0 43,1 50,3

2.
072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 
99,3 98,6 52,6 47,1

3. 073 «Менеджмент» 98,9 98,7 48,1 45,6

4. 081 «Право» 99,2 99,4 52,8 54,5

5.
121 «Інженерія програмного 

забезпечення»
100 100 61,2 60,5

6. 122 «Комп‘ютерні науки» 99,2 99,8 64,9 66,7

7.
227 «Фізична терапія, 

ерготерапія»
98,2 99,1 67,0 63,2

8.
281 «Публічне управління та 

адміністрування»
100 100 54,2 52,9



АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

У 1-ому семестрі 2019/2020 н. р.

АТЕСТАЦІЯ ПЕРЕДБАЧАЛА ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

У 2-му семестрі 2019/2020 н. р.

у зв’язку з епідеміологічною ситуацією

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБІВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

відбулася онлайн у Google Meet



Результати випускних атестацій
(освітній ступінь «Магістр») 

№

з/п
Спеціальність «відмінно» «добре» «задовільно»

1.
072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 
50 37,5 12,5

2. 073 «Менеджмент» 50 50

3. 081 «Право» 50 50

4. 122 «Комп‘ютерні науки» 58,3 41,7

5.
281 «Публічне управління та 

адміністрування»
100

% % %



Результати випускних атестацій
(освітній ступінь «Бакалавр»)

№

з/п
Спеціальність «відмінно» «добре» «задовільно»

1. 071 «Облік і оподаткування» 33,3 33,3 33,4

2. 073 «Менеджмент» - 25,0 75,0

3. 081 «Право» 19,2 80,8 -

4.
121 «Інженерія програмного 

забезпечення»
23,8 47,6 28,6

5. 122 «Комп‘ютерні науки» 22,2 77,8 -

6.
227 «Фізична терапія, 

ерготерапія»
21,6 54,1 24,3

% % %



Організація освітнього процесу 
в умовах карантинних обмежень

З 16.03.2020 року і по теперішній час усі здобувачі вищої освіти 
переведені на навчання у дистанційному режимі

➢ проведення навчальних занять (організація відеозв’язку): Zoom, Google

Meet, Google Classroom

➢ розміщення навчального матеріалу, прийом виконаних завдань: 

електрона пошта, Google Classroom

➢ результати навчання здобувачів фіксуються в електронній 

атестаційній відомості (1С)

2 семестр 2019-2020 н.р. –

дистанційний формат 

організації освітнього

процесу

➢ організація тестового контролю: Google Classroom

➢ проведення комплексних кваліфікаційних екзаменів, захист

кваліфікаційних робіт відбувався в онлайн-режимі

Літня сесія 2019-2020 н.р. –

онлайн-режим



Створення Google класів, 
приєднання викладачів та студентів з 

особистих (персональних) облікових записів

300+ Google Classroom
65% освітнього процесу було

переведено в онлайн 
(Classroom, Meet, Zoom)



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПІДТРИМКА 
ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ НАВЧАННЯ

підготовлено інструктивно-методичні матеріали у 

текстовому та відео форматах



Протягом 2019-2020 рр. науковою бібліотекою МНТУ скористалося

понад 1000 науково-педагогічних працівників та студентів.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

Слайд 4

Станом на 01.12.2020 року інформаційні ресурси бібліотеки складали:

➢ понад 10 000 примірників видань на традиційних носіях інформації

➢ більше 4 000 видань представлені на електронних носіях в електронній бібліотеці МНТУ

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 541 «Про створення

Національного репозитарію академічних текстів (National Repository of Academic Texts)» в МНТУ було

прийняте рішення про обов’язкове розміщення в Електронному архіві дипломних проектів. Станом на 

01.12.2020 р. в архіві представлено понад 200 робіт. 

За звітний період виділено кошти для придбання книговидавничої продукції на суму 40938 грн. 

дари організацій і приватних осіб, були активним джерелом поповнення паперового фонду бібліотеки.

За звітний період бібліотека поповнилась таким шляхом на близько 400 примірників.

Документний

фонд 

Обслуговування 

користувачів

- забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх та культурних потреб університетської

спільноти. 

З березня 2020 року більшість послуг бібліотеки було активізовано в автоматизованому режимі: послуги

онлайн, електронна бібліотека, електронний каталог, електронний архів стали найважливішим ресурсом

для наукової та навчальної роботи університету.

Основні 

завдання та 

виклики 



Тематика НДР

I. «Діагностування економічного розвитку регіональних економічних систем в умовах становлення

нового регіоналізму» (ДР № 0118U001590);

II. «Підвищення ефективності структури економічних систем на різних рівнях функціонування»

(ДР № 0118U001589);

III. «Модернізаційні детермінанти трансформації суспільно-територіальних систем України в умовах

посилення процесів євроінтеграції» (ДР № 0118U001588);

IV. «Вища освіта України в умовах суспільно-політичної трансформації: стан, проблеми, тенденції

розвитку» (ДР №0118U001637);

V. «Тренди модернізації систем управління економікою» (ДР №0118U001636);

VI. «Екологічна відповідальність в управлінні» (ДР № 0118U001635).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ



НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
УЧАСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МНТУ 

У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, З’ЇЗДАХ

Кафедра

Статус конференції, наукового заходу

Міжнародна Всеукраїнська

З’їзд, конгрес, форум,

симпозіум

(міжнародні)

Круглий стіл, 

нарада, 

семінар

Всього

Філософії та суспільно-

гуманітарних наук
9 13 - 8 30

Комп’ютерних наук та інженерії 

програмного забезпечення
7 6 - 3 16

Права 2 11 15 28

Фізичної терапії 12 20 - - 32

Менеджменту та публічного 

адміністрування
8 15 - 4 27

Міжнародної економіки, обліку та 

фінансів
14 5 - 2 21

РАЗОМ 52 70 32 154



НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Проведення конференцій

№

з/п
Назва конференції Дата проведення

1.

ІV Всеукраїнська студентська науково-практична

конференція «Вища освіта - студентська наука -

сучасне суспільство: напрями розвитку» (18 березня

2020 р.)

18 березня 2020 р.



Наші видання

(колективні монографії)

1. Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, 

виклики : [колективна монографія] / [Калінічева Г. І. 

(кер. авт. кол., наук. ред.), … Худолей В. Ю., Чікарькова М. Ю. та 

ін. ; за заг. ред. Г. І. Калінічевої]; ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая». – Чернігів : 

ЧНТУ, 2019. – 252 с.

2. Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та 

викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : [кол. 

моногр.] / [Калінічева Г. І. (кер. авт. кол., наук. ред.), … 

Заліток Л. М. , Любовець О. М. та ін.; за заг. 

ред. Г. І. Калінічевої]; ЗВО «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая». – Київ: Видавництво 

«Фенікс». – 400 с.



Наші видання

(одноосібні монографії)



ПУБЛІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

(за кафедрами) 

Кафедра

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії, 

статті і розділи в 

книгах, 

монографіях

Статті у фахових 

виданнях

Підручники.

посібники
Тези

Збірники документів, 

довідники, статті в 

енциклопедії, 

рекомендації, 

методики

Філософії та суспільно-

гуманітарних наук
11 9 - 23 4

Комп’ютерних наук та інженерії 

програмного забезпечення
1 4 - 12 -

Права 2 5 - 21 -

Фізичної терапії 2 13 2 12 -

Менеджменту та публічного 

адміністрування
2 10 - 14 2

Міжнародної економіки, обліку та 

фінансів
6 18 3 17 -

РАЗОМ 24 59 5 99 6



ПУБЛІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МНТУ 

24

59

5

99

6
Монографії, статті і розділи в книгах, монографіях

Статті у фахових виданнях

Підручники, посібники

Тези

Збірники документів, довідники, статті в 

енциклопедії, рекомендації, методики 



ПІДГОТОВКА 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Захищено кандидатських

дисертацій,

Наукове керівництво 

аспірантами, докторантами / 

ПІБ керівника

Членство у Спецрадах

Ханін Семен Григорович

Спеціальність 08.00.05  

“Розвиток продуктивних сил 

і регіональна економіка”

Д.е.н., доц. Тульчинський Р.В. Д.е.н., доц. Тульчинський Р.В., член 

спеціалізованої вченої ради: К 26.055.06 

Київського національного торговельно-

економічного університету МОН України

Бірюков Єгор Ігорович

Спеціальність 08.00.05 

“Розвиток продуктивних сил 

і регіональна економіка”

Д.е.н., проф. Худолей В.Ю Д.е.н., проф. Худолей В.Ю, член спеціалізованих 

вчених рад:

Д 26.002.23 Національного технічного 

університету “Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського” ;

Д 79.051.01 Чернігівського національного 

технологічного університету



❑ Бірюков Є.

❑ Ханін С.

❑ Гречко А.

❑ Дергалюк Б.

❑ Тульчинський В.

❑ Дименко Р. 

Докторські

Кандидатські

Захист дисертацій

Отримано звання

❑ Тульчинський В.

❑ Микитенко Д. ❑ Гриб’юк О. 

Доцента
Професора



СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ.
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ. 

ВИХОВНА РОБОТА



РОБОТА З ОРГАНАМИ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

➢ Постійно удосконалювалась структура 
студентського самоврядування

➢ Доопрацьовано положення про 
студентське самоврядування Університету

➢ Створено Instagram-канал для внесення 
студентських пропозицій щодо 
удосконалення роботи Cтудентської ради 
Університету

➢ В умовах каратинних обмежень проведено 
челендж «Кроки до успіху у дистанційному 
режимі»



РОБОТА З ОРГАНАМИ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

➢ Представники студентського 
самоврядування залучались до розробки та 
удосконалення освітніх програм 
університету

➢ За ініціативи Студентської ради було 
проведено ІV Всеукраїнську студентську
науково-практичну конференцію «Вища
освіта - студентська наука - сучасне
суспільство: напрями розвитку»

➢ Проведено анкетування студентів для 
вивчення їх інтересів та попереднього 
досвіду до участі у різних проектах

➢ Студентською радою організовано виставку 
«Таланти МНТУ»



▪ національно-патріотичне
виховання

▪ громадянсько-правове
виховання

▪ моральне виховання
▪ естетичне виховання

▪ культурно-просвітницька робота
▪ професійне (трудове) виховання
▪ фізичне виховання

(формування здорового способу 
життя)



ВИХОВНА РОБОТА

Проведено:
➢ психолого-педагогічний лекторій

«Психологічні особливості формування
поведінки і взаємовідносин в новому
колективі» та анкетування щодо адаптації
студентів нового набору

Організовано:
➢ заходи за календарем знаменних і

пам’ятних дат на 2019-2020 н. р.
➢ волонтерську роботу



ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

Проведено:
➢ Ознайомлення студентів першокурсників з

правами та обов’язками студента
➢ Заходи спрямовані на протидію булінгу
➢ Зустріч з представниками поліції з метою

попередження правопорушень
➢ Години спілкування із студентами на теми:
«Наші права і обов’язки»
«Ми і право»
«Захист прав студентів»



ПРЕВЕНТИВНО-ОЗДОРОВЧЕ 
ВИХОВАННЯ

Проведено:
➢ Акції “Молодь проти наркоманії, злочинності і насильства”
(до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом). Конкурс плакатів «СНІД –
загроза людству»
➢ Години куратора у формі практичного заняття для студентів на тему:

«Раціональне харчування студента. Яким воно повинно бути»
➢ Години спілкування для студентів, щодо формування здорового

способу життя на теми:
«Хто попереджений – той захищений»
«Як не стати заручником шкідливих звичок»

Організовано:
➢ роботу психологічної служби, зокрема:
- Надавалась консультативна допомога кураторам груп першого
курсу з проблем адаптації студентів до умов освітнього середовища
навчального закладу
- Психологом проведено 60 консультацій та 22 онлайн-консультацій
за запитом студентів із проблем: страх публічних виступів,
взаємостосунки в сім’ї, невпевненість у своїх силах, низька самооцінка



Слайд 8

Проведено:
➢ День знань. Посвята в студенти
➢ Тематичні години спілкування до Дня

захисника України
➢ Круглий стіл «Бібліотека ХХІ ст.»
➢ Тематичні виховні години присвячені

вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні
➢ День пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій
➢ Участь у Всеукраїнській акції  «Засвіти свічку»
➢ Радіогазету «Дзвони скорботи»
➢ Тематичну виставку у бібліотеці

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ



Проведено:

➢ Акцію в підтримку людей, що боряться з

лейкемією «Ми з вами»

➢ До Дня студента конкурс «Дебют першокурсника»

➢ До Дня працівників освіти святкову радіогазету

«Для тих, чия професія від Бога»

➢ Ніч перед Хелловіном «Цукерки або смерть»

➢ Студентський Новорічний карнавал

➢ День Святого Валентина 

➢ Літературний вечір «Ти талановитий» 



СІМЕЙНО-РОДИННЕ ВИХОВАННЯ

Проведено:
➢ Урочистості з нагоди Міжнародного жіночого дня. Святкова

радіогазета «А жінка в світ приходить для любові… »
➢ Години кураторів на тему: «Ранній шлюб – перевага чи недолік?»



ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

Проведено:
➢ Конкурс – презентацій з екологічної тематики
➢ Конкурс – виставка плакатів з екологічної 

тематики «Врятуємо землю»
➢ Заходи до Дня Чорнобильської катастрофи



ПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ

Проведено:
➢ Ознайомлення студентів з особливостями

обраної професії, сферою діяльності
➢ Зустріч з представниками обраних професій
➢ Години куратора, бесіди, години спілкування для

студентів І-го курсу на теми:
«Професійна етика. Світова практика»
«Формування позитивного іміджу професіонала»
«Культура поведінки та етикету»
«Етикет в навчальному закладі»



ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
(формування здорового способу життя)

Проведено:
➢ Спортивно-розважальний захід 

присвячений  Дню  Українського 
козацтва



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ

Надавалась знижка в оплаті за навчання 
студентам пільгових категорій:

➢студентам-сиротам
➢студентам, батьки яких перебувають в АТО
➢студентам з малозабезпечених сімей



Інновації та діджиталізація
Запущено: 
✓ G Suite for Education для домену istu.edu.ua, підключено до 

системи всіх студентів, викладачів та адміністративний персонал, 
для кожного з них створені облікові записи в домені, які 
дозволяють користуватися корпоративними електронними 
скриньками Gmail, Classroom, Meet, Jamboard, Диск та іншими 
сервісами Google в рамках платформи G Suite for Education;

✓ пілотний проєкт використання інтерактивного навчального 
контенту від Mozaik Education на смарт-дошці (Smart board SPNL-
6065) для студентів МНТУ.

Підключено: 
✓ IP-телефонію Бінотел з чотирма багатоканальними лініями (в т.ч. 

мобільними Київстар, Водафон та Лайфсел) та сценаріями дзвінків 
для клієнтів;

✓ CRM-систему Бінотел;
✓ Документообіг в Університеті переведено у електронний формат за 

допомогою систем “Вчасно” та Google Диск.



Міжнародна діяльність
Успішно реалізовано та завершено:
❖ проєкт Еразмус+ «Європейське законодавство в сфері прав людини для

університетів України та Молдови» (HRLAW), в рамках якого було запущено 
спеціалізацію з захисту прав людини спеціальності 081 Право.

Підписано:
❖ Угоду про співробітництво з Університетом політичних та економічних Європейських 

знань К. Стере (м. Кишинів, Республіка Молдова);
❖ Меморандум про взаєморозуміння з Представництвом Фонду цивільних досліджень 

та розвитку США, в рамках якого було запущено пілотні проєкти: навчальний курс із 
основ кібіргігієни «Базові правила безпеки в цифровому середовищі» для студентів 
нетехнічних спеціальностей, а також розпочато розробку ІТ курсу з елементами
кібербезпеки в навчальний план МНТУ.

Проведення:
❖ науково-практичних конференцій та публікації спільних збірників наукових праць з 

міжнародними партнерами.

Партнерство:
❖ понад 20 міжнародних університетів-партнерів, серед яких: Королівський технічний

університет (Швеція); Університет Коледж Корку (Ірландія); Талліннський Технічний
Університет (Естонія); Університет Хадерсфілду (Великобританія); Університет
Жирони (Іспанія); Університет економіки та гуманітарних наук (Польща); Коледж
прикладних гуманітарних технологій (Канада) та інші.



Матеріально-технічна база 

Здійснено поточний ремонт: 

в аудиторіях, коридорах, кабінетах, у санітарних 

кімнатах (заміна дверей, встановлено натяжні 

стелі в аудиторіях, ролети, заміна сантехніки, 

кахелю, труб каналізації, встановлено в 

туалетних кімнатах інсталяції)

Об'єкти інфраструктури: 

на подвір‘ї встановлено відеокамери, нову

тротуарну плитку, облаштовано альтанку та

лавочки для відпочинку



Матеріально-технічна база
Пожежна безпека:

- закуплено вогнегасники, пожежні рукави,

встановлено нові ПК, охоронну сигналізацію та

«тривожну кнопку»;

- реконструйовано пожежну сигналізацію

Заходи боротьби з COVID-2019:

- встановлені санітайзери, термосканер;

- закуплено дезінфікуючі та миючі засоби;

- закуплено одноразові маски, щитки тощо.

ЗАКУПЛЕНО:

➢ Комп’ютери, сканери, принтери та комплектуючі до

них, меблі, кондиціонери, відеокамери, сантехнику на

суму 1 373 тис. грн.

➢ Будівельні матеріали, медпрепарати, канцтовари,

миючі та дезинфікуючи засоби на суму 1 344 тис. грн.

➢ На ремонт приміщень університету затрачено

750,4 тис. грн.


