


Звіт ректора 
ХУДОЛЕЙ Вероніки Юріївни,

доктора економічних наук, 
професора, академіка Академії 

економічних наук України
за 2020-2021 навчальний рік



Заклад вищої освіти 
«Міжнародний науково-

технічний університет імені 
академіка Юрія Бугая» -

сучасний	заклад	вищої	освіти,	діяльність	якого	
базується	на	28-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

Ø«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності»

Ø«Про затвердження Положення про акредитацію освітніх
програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти»

Ø«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Ø«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах
вищої освіти (наукових установах)» та ін.



Нормативно-правова база 
діяльності МНТУ

Нормативні	документи	
Національного	агентства	із	забезпечення	якості	вищої	освіти	та	

Державної	служби	якості	освіти

Нормативні	документи	
Міністерства	освіти	і	науки	України



ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ОНОВЛЕННЯ



Освітні програми, 
що реалізуються в МНТУ 

за першим рівнем вищої освіти (бакалаврат)
ü Міжнародні економічні відносини
ü Облік і оподаткування
ü Фінанси, банківська справа та страхування
ü Менеджмент
ü Публічне управління та адміністрування
ü Право
ü Екологія
ü Інженерія програмного забезпечення
ü Комп'ютерні науки
ü Радіотехнічні інформаційні технології
ü Нафтогазова інженерія та технології
ü Фізична терапія



Освітні програми, 
що реалізуються в МНТУ 

за третім рівнем вищої освіти (PhD)

за спеціальністю 051 Економіка

ü Облік і аудит
ü Фінанси
ü Менеджмент організацій і адміністрування
ü Право
ü Комп'ютерні науки
ü Нафтогазова інженерія та технології
ü Демократичне врядування в публічній сфері
ü Міжнародні економічні відносини

Освітні програми, 
що реалізуються в МНТУ 

за другим рівнем вищої освіти (магістратура)



АКРЕДИТАЦІЯ 
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

У	2020-2021	навчальному	році	
Національним	агентством	

із	забезпечення	якості	вищої	освіти	
була	акредитована

освітньо-професійна	програма	
першого	(бакалаврського)	рівня	вищої	освіти
«Публічне	управління	та	адміністрування»



Якісний склад загальної чисельності 
науково-педагогічних працівників

10

66

26

2019- 2020 навчальний рік

доктора наук кандидати наук без наукового ступеню

15

77

25

2020 - 2021 навчальний рік

доктора наук кандидати наук без наукового ступеню



ВСТУПНА КАМПАНІЯ: 2020-2021 

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: 2020-2021

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
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ВСТУПНА	КАМПАНІЯ
ЗАГАЛЬНА	КІЛЬКІСТЬ	ЗАРАХОВАНИХ	

ВСТУПНИКІВ	НА	ДРУГИЙ	(МАГІСТЕРСЬКИЙ)	
РІВЕНЬ	ВИЩОЇ	ОСВІТИ

Всього	зараховано,	осіб денна	форма	навчання заочна	форма	навчання



Динаміка чисельності студентів МНТУ
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АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

У 1-му семестрі 2020/2021 н. р.
у зв’язку з епідеміологічною ситуацією

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБІВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
відбувалася  онлайн через Google Meet

У 2-му семестрі 2020/2021 н. р.
АТЕСТАЦІЯ ЗДОБІВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

відбувалася  в форматі офлайн



Результати атестацій
(освітній ступінь «Бакалавр»)

№
з/п Спеціальність «відмінно» «добре» «задовільно»

1. 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» 24 38 38

2. 281 «Публічне управління та 
адміністрування» 20 60 20

3. 073 «Менеджмент» 11 68 21
4. 081 «Право» 19,4 41,9 38,7

5. 121 «Інженерія програмного 
забезпечення» 21,4 32,1 46,2

6. 122 «Комп‘ютерні науки» 15,4 69,2 15,4

7. 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 23,2 36,2 40,5

% % %



Результати атестацій
(освітній ступінь «Магістр») 

№
з/п Спеціальність «відмінно» «добре» «задовільно»

1. 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування» 100 - -

2. 071 «Облік і оподаткування» 100 - -

3. 292 «Міжнародні економічні 
відносини» - 100 -

4. 281 «Публічне управління та 
адміністрування» 100 - -

5. 073 «Менеджмент» 25 25 50

6. 081 «Право» 100 - -

7. 122 «Комп‘ютерні науки» 70 30 -

8. 185 «Нафтова інженерія та 
технології» 50 50 -

% % %



Організація освітнього процесу 
в умовах карантинних обмежень

Ø 1, 4 курси – з 1 вересня до 19 жовтня 2020 р. навчальні заняття
проводились в аудиторіях. З 19 жовтня – відбувся перехід на 
дистанційне навчання (Google Classroom)

Ø 2, 3 курси - навчальні заняття проводились в онлайн-режимі через
Google Classroom

1 семестр 2020-2021 н.р. –
навчання у змішаному

форматі

Ø Освітній процес на всіх курсах відбувався в онлайн-режимі через
Google Classroom2 семестр 2020-2021 н.р. –

онлайн-режим



Створення Google класів, 
приєднання викладачів та студентів з 

особистих (персональних) облікових записів

100	%	освітнього процесу було
переведено	в	онлайн	
(Google Classroom)



На період онлайн навчання пріоритет надавався забезпеченню дистанційного доступу до 
електронних джерел інформації, а саме до:

навчальних посібників – 3 200 назв;
періодичних видань – 236 назв;

інституційного репозитарію – 353 назви; 
ресурсів відкритого доступу (Українські та міжнародні бази даних)

Бібліотека постійно інформує про нові надходження. 
У бібліотеці створювались інформаційні матеріали до пам’ятних дат, про діяльність

визначних особистостей. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

Станом на 30.05.2021 року інформаційні ресурси бібліотеки склали:
Ø понад 10 000 примірників видань на традиційних носіях інформації
Ø більше 5 000 навчальних видань в електронній бібліотеці МНТУ
Ø понад 350 дипломних проектів в інституційному репозитарії. 
За звітний період було придбано 26 навчальних посібників на суму понад 4500 грн. 
Бібліотека поповнилась більш як 200-ма навчальними виданнями шляхом подарунків 
від організацій і приватних осіб та через обмінні фонди бібліотек м. Києва.

Документний
фонд 

Інформаційне 
забезпечення



Тематика НДР

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра Тема наукового дослідження Керівник Статус

Комп’ютерних наук та 
інженерії програмного 
забезпечення

Методи забезпечення надійності, скритності, 
перешкодостійкості та інформаційної безпеки інформаційно-
телекомунікаційних систем

Москаленко А.О. Закінчення: 12.2022 р.

Менеджменту та 
публічного 
адміністрування

Модернізаційні детермінанти трансформації суспільно-
територіальних систем України в умовах посилення процесів 
євроінтеграції

Тульчинський Р.В. Продовжено до 12.2021 р.

Підвищення ефективності управлінської структури 
економічних систем на різних рівнях функціонування Худолей В.Ю. Продовжено до 12.2021 р.

Діагностування економічного розвитку регіональних 
економічних систем в умовах становлення нового 
регіоналізму

Худолей В.Ю. Продовжено до 12.2021 р.

Маркетингу, 
міжнародної економіки 
та бізнес-
адміністрування

Тренди модернізації  систем управління економікою Пономаренко Т.В. Закінчення: 12.2020

Екологічна відповідальність в управлінні Пономаренко Т.В. Закінчення: 12.2020 р.

Фізичної терапії Модернізація підготовки фахівців з фізичної реабілітації Копочинська Ю.В. Закінчення: 01.2022 р.



НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Проведення конференцій

№
з/п Назва конференції Дата проведення

1.
Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Вища освіта в Україні в контексті цивілізаційних змін та викликів: 
стан, проблеми, перспективи розвитку»

1 жовтня 2020 р.

2.
V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція (у 
дистанційному форматі) «Вища освіта – студентська наука – сучасне 
суспільство: напрями розвитку»

22 квітня 2021 р.



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, 

вебдискурс

Всього

Філософії та суспільно-
гуманітарних наук 6 4 2 5 17
Комп’ютерних наук та інженерії 
програмного забезпечення 9 13 22
Менеджменту та публічного 
адміністрування 1 1
Маркетингу, міжнародної 
економіки та бізнес-
адміністрування

3 1 1 5

Фізичної терапії 6 1 7
Права 3 2 5
РАЗОМ 28 21 3 5 57



Наші видання



У 2020-2021 н. р. розроблено
проєкт наукового видання

«ІТ Synergy»

Програмні цілі - опублікування
результатів наукових пошуків у 
галузі інформаційних технологій, 

комп’ютерної інженерії та 
комп’ютерних наук, сприяння
покращенню вітчизняного та 

міжнародного обміну науковою та 
технічною інформацієюу галузі
інформаційних технологій, 
комп’ютерної інженерії та 
комп’ютерних наук.

«Economic Synergy»
засновано у червні 2021 року. 
Свідоцтво про державну 

реєстрацію друкованого ЗМІ: 
Серія КВ № 24896-14836Р 

(18.06.2021). 
DOI 10.53920/ES. 
Журнал включено до 

наукометричної бази Google
Scholar

Мета - створити місце для 
дискусій, де можна 

інтегрувати нові наукові 
погляди з сучасних проблем 
економіки та державного 
управління для досягнення 
ефекту економічної синергії.

ННаші періодичні виданняОВІ



ПУБЛІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Кафедра

Монографії  /розділи у 
монографіях Статті

у фахових виданнях / 
виданнях , що  

внесені до реєстру 
міжнародних 

наукометричних баз

Статті у 
інших 

виданнях

Підручни-
ки, 

посібники Те
зи

Інше
(збірники 

документів, 
довідники, 

статті в 
енциклопедії, 
рекомендації, 

методики)

Колек-
тивні

Одно-
осібні

Філософії та суспільно-
гуманітарних наук 1/5 10/4 7 1 10 5

Комп’ют. наук та інженерії 
програмного  забезпечення 2 12/10 1 34 8

Права 3/3 1
Фізичної терапії 1/1 1 22/6 3 3
Менеджменту та публічного 
адміністрування 19/10 5 4
Маркетингу, міжнародної 
економіки та бізнес-
адміністрування

1 /4 2 4

РАЗОМ                                                         5/9 4 63/34 10 2 54 22



ПУБЛІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

4 9

63

34
10

2

54

22

Монографії одноосібні
Розділи у монографіях
Статті у фахових виданнях
Статті у фахових виданнях, що внесені до реєстру міжнародних наукометричних баз
Статті в інших виданнях
Підручники, посібники
Тези
Інше



q Беспалов М. (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка)

q Петрушко А. (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством)

q Наторіна А. (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)

q Перепелюкова О. (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка)

q Вовк О. (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)

q Станіславік О. (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством)

Докторські

Кандидатські

ПІДГОТОВКА 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ



МЕМОРАНДУМИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

ü 1 вересня 2020 р. - громадська організація «Асоціація розвитку штучного
інтелекту»

ü 3 вересня 2020 р. - ГО «Всеукраїнська молодіжна громадська організація
«Українська студентська спілка»

ü 6 жовтня 2020 р. - громадська організація «Асоціація інноваційної та
цифрової освіти»

ü 20 листопада 2020 р. - Заклад вищої освіти «Міжнародний гуманітарний
університет»

ü 16 лютого 2021 р. - громадська організація «Інститут прогресивних
інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем»

ü 29 квітня 2021 р. - Український союз промисловців і підприємців
(Президент УСПП Анатолій Кінах)

ü 12 травня 2021 р. - Національний університет «Чернігівська політехніка»

ü 20 травня 2021 р. - Луцький національний технічний університет

ü 15 червня 2021 р. - Одеський національний університет імені
І. І.Мечникова



УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ

ü16 лютого 2021 року підписано Угоду про
співпрацю з Міністерством у справах
ветеранів України

ü8 червня 2021 року підписано Договір про
співробітництво з Київським університетом
імені Бориса Грінченка



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підписано Меморандуми про співробітництво з:

- Університетом політичних та економічних Європейських знань К. 
Стере (м. Кишинів, Республіка Молдова)

- Vytautas Magnus University (VMU), Lithuania, Університет Вітовта
Великого (Університет Вітаутаса Великого, Каунас, Литва)



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Перемовини з міжнародними університетами-
партнерами та підготовлені аплікаційні форми на участь 

у проєктах:

- заявка на участь у проєкті United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) з оцінки впливу політики України щодо

Екоіндустріальних парків

- підготовлені міжуніверситетські угоди для програми Erasmus+ з 
міжнародної кредитної мобільності студентів та персоналу університету з 

Неаполітанським Університетом Партенопа (Неаполь, Італія), 
Політехнічним Університетом Каталонії (Барселона, Іспанія) та 

Лісабонським Університетом (Лісабон, Португалія)

Участь у міжнародній науково-практичній конференції:

Information Technologies and Management, 21-24.04.2021, ISMA, Riga, Latvia



27 травня 2021 року у рамках співпраці з CRDF Global 
представники МНТУ взяли участь у четвертому засіданні
Національного Кластера з кібербезпеки присвяченогму

питанням захисту критичної інфраструктури, її стійкості, а 
також проблемам, які існують у цій сфері, та шляхам їх

розв’язання

Розробка та інтеграція в навчальний план МНТУ 
ІТ курсу з елементами кібербезпеки

за Програмою ФЦДР США з кібер-безпеки в Україні

18-19 травня 2021 року науковці МНТУ взяли участь у другому 
семінарі з розробки та інтеграції ІТ курсу з елементами кібербезпеки, 
що був організований за програмою Фонду цивільних досліджень та 
розвитку Сполучених Штатів Америки (CRDF Global) у партнерстві

з Університетом Пердью, США.

Реалізація міжнародних проєктів

Основна мета проекту – зміцнення місцевого потенціалу для підготовки фахівців з питань
кібербезпеки через ініціативу та викладання навчальних програм. 

Термін дії проєкту: 
грудень 2020 - квітень 2022



Реалізація міжнародних проєктів

На кафедрі комп’ютерних наук та інженерії програмного
забезпечення вже розроблена структура навчальної дисципліни -

«Безпека інформаційних систем», що ознайомлює здобувачів
вищої освіти з сучасними методами та засобами інформаційної

безпеки.
Головною метою дисципліни є підготовка фахівців, здатних
аналізувати, обирати, кваліфіковано застосовувати засоби

забезпечення інформаційної безпеки і цілісності даних відповідно
до розв’язувальних прикладних завдань



Представництво Фонду	цивільних
досліджень та	розвитку Сполучених

Штатів Америки	(далі – ФЦДР),	у	співпраці з	
експертною групою з	кібербезпеки компанії
EY	в	Україні та	технічними експертами

компанії Technomatix розробив навчальний
курс	з	основ	кібергігієни для	студентів

нетехнічних спеціальностей.	

Основні цілі курсу	– підвищити рівень
обізнаності серед студентів щодо
основних загроз в	кібер просторі та	
розширити їх навички із кібергігієни

Більше 300	студентів нетехнічних спеціальностей в	МНТУ	
пройшли курс,	підвищили свої знання та	стали	

КІБЕР-ДЖЕДАЇ

Реалізація міжнародних проєктів
Імплементація навчального курсу з основ кібергігієни

«Базові правила безпеки в цифровому середовищі» 



26 квітня 2021 року на платформі Google Meet
відбулася презентація та старт курсу

Design of Business Start-Up.
Запрошений лектор - професор

Рочестерського Технологічного Інституту
(Нью-Йорк) 

Майкл Радін

Відкриті онлайн-лекції міжнародних спікерів

Шлях до успіху
під час дистанційного навчання



Відкрита лекція від пані Гюнти Віксне, голови наглядової ради НГО 
"Притулок Надійний Дім" (Shelter Safe House)

Відкриті онлайн-лекції міжнародних спікерів

12 лютого 2021 року для студентів 1-4 курсів
спеціальностей Публічне управління і 

адміністрування та Право була проведена 
онлайн-лекція з питань державного устрою 
Латвійської Республіки, державної служби у 
цій країні, державних онлайн-послуг, сервісів

e-демократії, роботи недержавних
громадських організацій та фандрейзінг.

Шлях до успіху
під час дистанційного навчання



Для студентів МНТУ була проведена онлайн-
лекція практикуючого адвоката 

Ірини Полат. 

Ірина Полат є учасницею Адвокатської
ініціативи “Стоп Булінг” метою якої є –
співпраця адвокатів у справах, де є ознаки
булінгу, а також підвищення правової
обізнаності громадян з питань булінгу.

Відкриті онлайн-лекції

Шлях до успіху
під час дистанційного навчання



Відкриті онлайн-лекції

Шлях до успіху
під час дистанційного навчання

8 квітня 2021 року кафедра Комп’ютерних наук та інженерії
програмного забезпечення для студентів-магістрів освітньої
програми «Комп’ютерні науки» організувала відкриту

онлайн-лекцію головного спеціаліста відділу адміністрування, 
супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів
та захисту інформації Управління Пенсійного фонду України

Аббасова Р. Е.



Відкриті онлайн-лекції

Шлях до успіху
під час дистанційного навчання

12 травня 2021 р. відбулася відкрита онлайн-лекція
Артема Боярчука, к.т.н., доцента, експерта з блокчейн-технологій. 
Тема лекції – «Рішення на основі блокчейну для сектору В2В».
У лекції взяли участь студенти освітніх програм «Комп’ютерні науки», «Інженерія
програмного забезпечення».

19 травня 2021 р. студенти МНТУ прослухали онлайн-лекцію
«Генетичні алгоритми в задачах комп’ютерного зору».

Запрошений лектор –Олександр Маковейчук,
Head of Science в компаніїAbto Software, д.т.н., експерт в області

комп’ютерного зору та штучного інтелекту. 



Відкриті онлайн-курси

У	березні 2021	року	
студенти МНТУ	
пройшли курс	

«Кібербулінг для	підлітків»
(національна	онлайн-платфлорма

з	цифрової	грамотності)	
та	успішно здали фінальне
тестування,	отримавши
електронні сертифікати

Шлях до успіху
під час дистанційного навчання



Відкриті онлайн-курси

У	квітня 2021	року	
студенти МНТУ	пройшли
онлайн-курс	з	основ	медіації

Шлях до успіху
під час дистанційного навчання



На Інстаграм-сторінці МНТУ 
було проведено челендж
«Шлях до успіху під час 
дистанційного навчання» 

Шлях до успіху
під час дистанційного навчання



РОБОТА 
З ОРГАНАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

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

Ø Проводиться	постійна, кропітка	робота	з	
вивчення пропозицій	на	Instagram-каналі
щодо	удосконалення	роботи	Cтудентської
ради	Університету	

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



ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

§ національно-патріотичне
виховання

§ громадянсько-правове
виховання

§ моральне виховання
§ естетичне виховання

§ культурно-просвітницька робота
§ професійне (трудове)	виховання
§ фізичне виховання
(формування здорового	способу	
життя)



Правове	виховання:
Ø Ознайомлення студентів першокурсників з правами та

обов’язками студента
Ø Заходи спрямовані на протидію булінгу
Ø Години спілкування із студентами на теми:
«Наші права і обов’язки»
«Ми і право»
«Захист прав студентів»

Національно-патріотичне виховання:
Організовано:
Ø День знань. Посвята в студенти
Ø Тематичні години спілкування до Дня захисника України
Ø Тематичні виховні години присвячені вшануванню пам’яті Героїв

Небесної Сотні
Ø День	пам’яті	жертв	голодомору	та	політичних	репресій
Ø Участь	у	Всеукраїнській	акції		«Засвіти	свічку»
Ø Вручення	дипломів	випускникам	МНТУ

ВИХОВНА РОБОТА 



Превентивно-оздоровче виховання:
Організовано:
Ø години куратора у формі практичного заняття для

студентів на тему: «Раціональне харчування
студента. Яким воно повинно бути», «Хто
попереджений – той захищений», «Як не стати
заручником шкідливих звичок»

Організовано:
Ø роботу психологічної служби, зокрема:
- надавалась консультативна допомога кураторам
груп першого курсу з проблем адаптації студентів до
умов освітнього середовища навчального закладу
- психологом проводились анкетування студентів
перших курсів та консультації за запитом студентів із
проблем: страх публічних виступів, взаємостосунки в
сім’ї, невпевненість у своїх силах, низька самооцінка

ВИХОВНА РОБОТА 



Професійне	виховання:
Проведено:
Ø Ознайомлення студентів з особливостями

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

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

ВИХОВНА РОБОТА 



З вересня 2020 року 
на кафедрі комп’ютерних наук та інженерії програмного

забезпечення функціонує науковий гурток
“Прогресивні інформаційно-телекомунікаційні

технології та системи”



Матеріально-технічна база 

Здійснено поточний ремонт в кабінетах та 
аудиторіях;
замінено електролампи на енергозберігаючі;
встановлені загальна витяжка та пристрої руху у 
санітарних кімнатах;
закуплені та встановлені нові меблі, кондиціонери та 
ролети в кабінетах та аудиторіях;
закуплені  та розміщені у коридорах університету 
дивани для відпочинку;
заміненено засувки на воду та подачу теплової 
енергії.

Об'єкти інфраструктури
На території університету відремонтовано вуличне 

освітлення, яке вмикається автоматично через 
пристрій «день-ніч», влаштовано крите місце для 

контейнерів сміття, на центральних сходах замінено 
плитку, встановлено велопарковку.



Матеріально-технічна база 

Заходи боротьби з COVID-2019:
Постійно поповнюються запаси дезінфікуючих 

та миючих засобів, масок тощо.

ЗАКУПЛЕНО:
Ø комп’ютери, сканери, принтери та

комплектуючі до них, меблі, кондиціонери,
відеокамери, сантехнику на суму
565251,63 тис. грн.

Ø будівельні матеріали, медпрепарати,
канцтовари, миючі та дезинфікуючи засоби на
суму 381849,63 тис. грн.

Ø на ремонт приміщень університету затрачено
615837,37 тис. грн.



Дякую за увагу!


