Звіт президента Приватного вищого навчального закладу
«Університет сучасних знань»
за 2020 календарний рік
Інформаційно-просвітницька діяльність
Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»
(надалі – Університет) засновано у 2002 році Товариством «Знання» України
(надалі – Товариство), як установу для провадження важливої соціальної
функції - здійснення освітньої та наукової діяльності, не витрачаючи
державні кошти, а, навпаки, поповнюючи бюджет - сплачуючи податки і
надаючи робочі місця науково-педагогічній еліті України.
У 2020 році Університет спрямував свою роботу на здійснення
заходів щодо співпраці з Товариством, а саме: поліпшення наукового
просвітництва, підвищення ефективності інформаційно-освітньої діяльності
серед різних прошарків населення.
У звітному періоді регулярно проводилися науково-просвітницькі і
культурно-освітні заходи з актуальних проблем суспільного життя, з питань
розвитку науки і культури. Товариство та Університет творчо взаємодіяли з
НАПН України, Київською міською та обласними організаціями Товариства
щодо спільної діяльності в неформальній освіті, особливо освіті дорослих.
В цьому році посилились зв’язки Університету з Всеукраїнським
Товариством

«Просвіта»

імені

Тараса

Шевченка,

Всеукраїнським

Товариством політичних в’язнів і репресованих, Науковим товариством імені
Сергія Подолинського, Національною спілкою письменників України,
Федерацією профспілок України, ГО «Тарас Шевченко єднає народи» та
іншими громадськими організаціями, які залучалися до спільних науковопросвітницьких заходів, зокрема, в реалізації Проекту щодо відзначення, на
пропозицію Товариства «Знання» України, 100-річчя з дня народження
Миколи Руденка на державному рівні.
Разом з Державним космічним агентством України та посольством
США у жовтні 2020 року організовано спільний захід «День української
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космонавтики». Відбулась зустріч з дублером Каденюка Л. К. АдамчукЧалою Н. І., представником аерокосмічного агентства народним депутатом
України двох скликань О.В. Петровим з показом спектаклю «Ікар»,
присвяченого першому астронавту незалежної України.
Університетом, разом з Товариством та за участю НАН України,
НАПН України, КНУ ім. Тараса Шевченка підготовлено і проведено XV
Шинкаруківські читання «Людина в системі цінностей: сучасні виміри», з
нагоди дня народження академіка НАН України, першого президента
Товариства «Знання» України Володимира Шинкарука.
Університет співпрацює з обласними та міськими організаціями
Товариства. Зокрема, 18 грудня 2020 року Університетом спільно з цими
організаціями Товариства проведено в режимі онлайн конференцію на тему:
«Микола

Руденко:

видатний

український

правозахисник,

мислитель,

письменник - творець», за результатами якої надійшли схвальні відгуки зі
всієї України, в тому числі і з Донбасу від Ірини Сидоренко, що очолює
групу славних волонтерок «Краматорські бджілки».
Здійснюється

державотворче,

політичне,

юридичне,

історичне,

конфесійне, економічне, культурно-освітнє, фінансове та інші напрями
наукового просвітництва, насамперед за допомогою періодичних видань
Товариства: «Трибуна», «Наука і суспільство», «Наше небо», «Україна.
Наука

і

культура»

та

електронного

науково-практичного

видання

Університету «Журнал східноєвропейського права», що підвищує імідж
Університету, сприяє залученню учених і діячів культури до просвітництва
дорослих та молоді, у тому числі і з-за кордону
Почали здійснюватися заплановані культурно-просвітницькі заходи:
Шевченкіана, відзначення 300-ліття всесвітньо відомого українського
філософа

Григорія

Сковороди

(зокрема,

на

сайтах

Товариства

та

Університету розміщено відеорозповідь про видатного філософа під
оригінальною

назвою

«Заповіти

Григорія

Сковороди

українським

виборцям»), 100-річчя видатного правозахисника, мислителя і письменника,
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Героя України Миколи Руденка. Також проводились заходи до Дня
народження Великого Кобзаря, перевезення його праху до Канева на
відзначення державних свят в Україні.
З метою правового виховання в університеті діє Конституційний клуб,
який очолює суддя Конституційного суду у відставці Володимир Кампо.
Останнє засідання Клубу було присвячено темі: «Гідність і права людини в
умовах постправди та постправа».
За звітній період у стінах Університету відбулися такі публічні
заходи, як:
- публічна

лекція

на

тему:

«Додаткова

вартість

і

валовий

економічний продукт у фізичній економіці»;
- публічний дискурс на тему: «Результативна енергетика Миколи
Руденка»;
- публічні лекційні заходи, які були присвячені таким урочистим
подіям, як «День соборності України» та «Вечір пам’яті Василя
Симоненка;
- науково-публічні лекції: «Шляхи зміцнення єдності християн в
Україні»; «Трансформація української національної ідеї»;
- публічні лекції лікарів-практиків: Віктора Нагорського – «Про
захист здоров’я у зимовий період»; Ніни Смірнової – зустріч за
Круглим столом на теми: «Метаболічний синдром», «Цукровий
діабет ІІ типу»;
- публічний захід, присвячений 175-річчю від дня народження
видатного українця Івана Пулюя та презентація книги В.
Шендеровського і В. Кушерця «Самоцвіт України – Іван Пулюй»;
- публічний захід «Доля і воля» до Дня Героїв Небесної сотні;
- публічні лекції

«Спекуляції регіональними мовами», «Рух

важливіший за харчування», «Проблеми хронічного дефіциту води, кисню та
вуглекислоти в організмі», «Харчування, що відповідає нашій природі»,
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«Енергетична природа людини – запорука успіху», «Володимир Вернадський
– генератор української науки», «Духовність у творчості Тараса Шевченка».
В період жорсткого карантину Університет і Товариство зосередили
інформаційно- просвітницьку діяльність в онлайні. У зв’язку з прискоренням
роботизації/алгоритмізації робочих процесів та потребою перелаштовування
відповідно до потреб суспільства на ринку праці були подані суголосні часу
методичні матеріали у Фейсбуці та на сайті, з їх наступним роз’ясненням.
Для цього залучали цікавих лекторів і бізнесменів.
Освітній процес в Університеті
2020 рік став для освітніх установ України кризовим. Карантин з
безліччю викликів породив нові реалії. Освітній процес здійснювався
відповідно до рішень Вченої ради та ректорату, наказів і розпоряджень
ректора. Починаючи з 28 жовтня 2020 року за рекомендацією МОН України
щодо запровадження дистанційного навчання в закладах освіти (лист від
12.10.2020 року № 1/9-576) та згідно Постанови КМ України від 22 липня
2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-Cov-2»
(із змінами та доповненнями) здобувачів освіти та науково-педагогічних
склад було тимчасово переведено на дистанційне навчання та роботу із
застосуванням онлайн-платформ.
Карантинне

закриття

університетів

змусило

шукати

шляхи

продовження освітнього процесу за доволі жорстких часових та бюджетних
можливостей. В Університеті були своєчасно розроблені та вжиті заходи
щодо переведення учасників освітнього процесу на дистанційну форму
навчання. Виконання наукової, методичної та організаційної роботи
забезпечувалися науково-педагогічним, управлінським та педагогічним
персоналом у синхронному та асинхронному режимах. Вдалося налагодити
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онлайн-навчання з використанням доступних безкоштовних інструментів та
платформ.
Система дистанційного навчання здійснювалася з використанням
ресурсів та технологій глобальної мережі Інтернет. З метою своєчасного та
якісного проведення запланованих навчальних занять використовувались
опрацьовані навчальні платформи Moodle, Zoom, Skype, Google Classroom,
Google Meet, Google docs., які призначені для об'єднання педагогів,
адміністраторів і студентів в одну інтегровану систему створення
персоналізованого навчального середовища та забезпечення аудиторних
занять відповідно до навчальних планів.
Відповідно до епідеміологічної ситуації Вченою радою Університету
були визначені реальні напрямки його діяльності.
Забезпечено прийом на навчання до університету у 2020 році. Вчасно,
затверджено правила прийому на навчання та внесені зміни відповідно до
вимог законодавства.
Затверджувалися нові та оновлювалися існуючі освітні програми, за
якими здійснюється навчання в Університеті та відокремлених структурних
підрозділів різних освітніх рівнів. Так, у 2020 році розроблено та введено у
дію

освітньо-професійні

програми

«Діджиталізація

бізнесу»

і

«Нейроменеджмент» спеціальності «Менеджмент» та оновлено освітньонаукові та освітньо-професійні програми різних рівнів вищої освіти: ОНП
підготовки доктора філософії «Право» та «Психологія» третього (освітньонаукового) рівня; ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти –
«Право»,

«Психологія».

(бакалаврського)

рівня

«Юридична
вищої

освіти

психологія»;
–

«Право»,

ОПП

першого

«Психологія»,

«Менеджмент». Відповідно затверджувалися нові навчальні плани і
вносилися зміни до діючих навчальних планів щодо підготовки за
спеціальностями Університету та відокремлених структурних підрозділів
різних освітніх рівнів. Оновлювався склад науково-педагогічних працівників
Університету.
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Визначення основних напрямів розвитку освітнього процесу в
Університеті відбувався з урахуванням сучасних трендів цифровізації освіти
та посилення практикоорієнтованої підготовки студентів із залученням до
освітнього

процесу

стейкхолдерів

та

з

використанням

сучасних

інформаційних технологій.
З 1-ого вересня 2020 року Університетом були укладені меморандуми
про співпрацю з наступними стейкхолдерами:
№

Сторона, з якою уклали мемора

Дата підписання

Товариство з обмеженою відповідальністю 1 вересня 2020 р.

1.

«Юридична фірма «Горецький і партнери»

2.

Адвокатське об’єднання «К.В. Груп»

4 вересня 2020 р.

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю 22 вересня 2020 р.
«Медіа Биток»
Товариство з обмеженою відповідальністю 7 жовтня 2020 р.

4.

«ПІПЛ»

5.

Міжнародний культурний центр «Сяйво»

17 листопада 2020 р.

6.

Асоціація учасників ринку бездротових мереж 18 вересня 2020 р.
передачі даних
Житомирський національний агроекологічний 16 вересня 2020 р.

7.

університет

За результатами вступної кампанії 2020 року було подано 627 заяв
абітурієнтів та зараховано 349 осіб, з них за освітніми ступенями: бакалавра 179 осіб; магістра - 52 особи; фаховий молодший бакалавр - 116 осіб; доктор
філософії 2 особи; на підготовче відділення для іноземців та осіб без
громадянства (мова навчання українська) – 14 осіб.
В Університеті (в тому числі у відокремлених структурних підрозділах)
контингент студентів станом на сьогодні складає 977 осіб, зокрема:
-

Київський інститут – 486 («Бакалавр» - 331 (психологія – 72;

облік і оподаткування – 83; менеджмент – 35; право – 141)); («Магістр» -
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155 (психологія – 133; право – 18; менеджмент – 4)); («Доктор філософії» 33 (психологія – 23; право – 10)).
Кропивницький інститут - 130 («Бакалавр» - 130 (психологія

-

– 38; право – 92)).
-

Вінницька філія – 48 («Бакалавр» - 48 (право)).

-

Донецька філія – 34 («Бакалавр» - 34 (право)).

В Київському коледжі Університету для забезпечення здобуття фахової
передвищої освіти були розроблені і затверджені освітньо-професійні
програми: ОПП «Фінанси, банківська справа і страхування», ОПП «Право»,
ОПП «Журналістика», які передбачають сучасну теоретичну і практичну
підготовку фахових молодших бакалаврів. Студенти коледжу навчаються за
навчальними планами, які конкретизують організацію освітнього процесу зі
спеціальностей. При розробці навчальних планів враховано вимоги чинних
нормативних законодавчих документів, збережено компонент ОПП та їх
логічну послідовність. Викладання дисциплін ведеться відповідно до
навчальних програм з дисциплін загальноосвітньої підготовки для здобуття
повної загальної середньої освіти та навчальних і робочих програм фахової
підготовки.
В

коледжі

налагоджена

система

дистанційного

навчання,

яка

здійснюється з використанням ресурсів та технологій глобальної мережі
Інтернет.

Для

проведення

навчальних

занять

(лекцій,

практичних,

семінарських занять, проведення заліків та екзаменів), застосовуються
основні навчальні платформи, які призначені для об'єднання педагогів,
адміністраторів і студентів в одну інтегровану систему для створення
персоналізованого навчального середовища.
Науково-педагогічні та педагогічні працівники, які здійснюють освітній
процес у коледжі мають відповідний стаж науково-педагогічної діяльності та
рівень наукової і професійної активності, який засвідчується виконанням не
менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних
умов. Групи забезпечення спеціальностей у коледжі сформовані згідно з
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чинними вимогами Ліцензійних умов.
Контингент студентів Київського коледжу Університету сформований
за рахунок молодших спеціалістів (2017-2019 років вступу) та фахових
молодших бакалаврів, набір яких розпочався у 2020 році. За підсумками
вступної кампанії 2020 року на навчання до коледжу зараховано 58 студентів,
зокрема, на основі базової загальної середньої освіти – 16, на основі повної
загальної середньої освіти – 38, на основі раніше здобутого освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 3 та на основі ОКР
«кваліфікований робітник» - 1, поновлено 12 студентів з інших навчальних
закладів, а також продовжили навчання студенти минулих років вступу.
Таким чином, станом на кінець непарного семестру 2020-2021 н. р. кількість
студентів у коледжі становить 111.
Статистичні данні щодо випуску студентів у 2020 році
та плановий випуск на 2021 рік
Назва підрозділу

Випуск у 2020 році

Плановий випуск на 2021 рік

Київський інститут

304

235

Кропивницький інститут

48

58

Вінницька філія

28

28

Донецька філія

13

19

Кропивницький коледж

63

49

Київський коледж

39

15

Всього

495

404

За минулий рік було оновлено офіційний сайт Університету, який
збільшив трафік від 180 переходів на місяць до 3380 в місяць. За період з 15
вересня по 15 грудня (4 місяці) на сайт здійснено 591 000 переходів, з яких
34 000 провело на сайті більше двох хвилин.
На чат-бот Університету підписалося 1860 осіб (Viber/Telegram), які і
на сьогодні одержують інформацію щодо вступу на наступний рік.
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Оновлення соціальних мереж збільшило кількість підписників, а саме:
Instagram – від 450 осіб до 10500 осіб, Facebook – від 1780 осіб до 3170 осіб
(за період з 15 вересня по 15 грудня, тобто, за 4 місяці, було здійснено
1900000 показів нашої сторінки цільовій аудиторії), а завдяки створенню
сторінки Tik-Tok нас побачило понад 320 000 осіб.
В умовах карантину у сфері вищої освіти відбувається глобальний
експеримент, до якого майже ніхто не був підготовленим. Все ж рік в умовах
карантину удається нормально завершити.
Донедавна у нас жевріли надії, що восени вдалося повернутися до
традиційного навчання в аудиторіях, але нова хвиля пандемії ці надії
поховала.
Втім, в Університет до нового навчального року підійшли вже з
досвідом дистанційного навчання, тому нині йому потрібно сконцентрувати
свої зусилля на покращення, підвищення ефективності такого навчання, а
також вибудувати стратегію відповідно до нових запитів суспільства та
ринку.
Сьогодні всім стало очевидно, що потрібно перелаштовувати свою
роботу і покращувати навчальний процес. Адже простого переведення
навчання в онлайн недостатньо. В наступному році Університет повинен
працювати над поліпшенням технологічної бази та методології онлайннавчання. Університету потрібно йти за студентом – до місця його
проживання чи перебування. При цьому такого студента потрібно залучити
до навчання та співпраці, посприяти його зацікавленості у взаємодії з
викладачем та однокурсниками.
Скоріше, частина освітнього процесу перейде в онлайн замість читання
лекцій у великих аудиторіях. З іншого боку, викладачі і студенти зрозуміли,
що онлайн-навчання, хоча й має низку переваг, все ж не може повноцінно
замінити традиційного навчання в аудиторіях університету, якщо не вистачає
комунікації.
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Онлайн-навчання

знизило

бажання

студентів

вступати

до

університетів, або принаймні відкласти його, а особливо, платити за це
навчання в умовах економічної кризи, коли різко падають доходи. Це ще
один виклик, який стоїть перед нами. За цим – іде звільнення персоналу,
викладачів якщо не забезпечимо нові комплексні підходи до організації
навчання. Наприклад, паралельно пропонувати короткострокові програми та
здобуття нових навичок, які запитані у бізнесі, забезпечувати дешеві кредити
тощо.
З огляду на наведені дані та керуючись необхідністю ефективного
використання

ліцензійного

обсягу

підготовки

фахівців,

забезпечення

кількісних та якісних показників контингенту студентів, що є надзвичайно
важливим, вважаємо доцільним:
- впроваджувати нові форми роботи, спрямовані на формування
позитивного іміджу Університету, інститутів, філій, коледжів та
кафедр;
- активізувати роботу з підготовки молоді до ЗНО не тільки для
вступників на ОС «Бакалавр», але й і для ОС «Магістр»;
- поширити практику впровадження елементів дистанційного навчання
в організації освітнього процесу на підготовчих курсах;
- активізувати роботу з організації консультативного супроводу молоді
щодо умов вступу до університету;
- активізувати роботу щодо прийому на підготовче відділення
іноземних громадян.
Наукова робота Університету
Науково-дослідна робота в Університеті має системний комплексний
характер, охоплює важливі аспекти теорії і практики юридичної, економічної
та психологічної освіти, орієнтована на одержання нових науковоприкладних результатів та їх ефективне використання у практичній
діяльності.
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З січня 2020 р. колектив Університету працює над науковою темою
(державний реєстраційний номер 0119U103999) «Діагностика розвитку
регіонального соціуму: економічний та правовий вимір», яка включає
проведення наукових досліджень за такими напрямами, як:
- Економіко-правові основи розвитку регіонального соціуму;
- Методологічна база діагностики регіонального соціуму;
- Економіко-правова оцінка стану розвитку регіонального соціуму;
- Економічні методи та правові інструменти формування та реалізації
діагностики розвитку регіонального соціуму.
Окрім того,
науково-педагогічні працівники кафедри соціально-гуманітарних та
природничих

наук

Університету

працюють

над

науковими

темами

«Національні пріоритети гуманітарного розвитку України» та «Людина в
системі цінностей: сучасні виміри».
науково-педагогічні

працівники

кафедри

права

Університету

працюють над науковою темою «Адаптація правової системи України до
права Європейського Союзу»;
науково-педагогічні працівники кафедри психології та педагогіки
Університету працюють над науковою темою «Особливості формування
професійної самосвідомості майбутніх психологів;
науково-педагогічні працівники кафедри економіки та менеджменту
Університету працюють над науковими темами «Формування добробуту
населення України: регіональний вимір, асиметрія, вектори оптимізації» та
«Методологічні засади підвищення добробуту населення регіонів України».
Кафедрам університету та Науковому товариству студентів і аспірантів
належить провідна роль в організації студентської наукової роботи. За
звітний період НТСА залучило до співробітництва Центр німецького права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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Протягом звітного періоду кафедрами Університету та Науковим
товариством студентів і аспірантів були проведені міжнародні наукові
конференції, круглі столи. Так, щорічні міжнародні науково-практичні
конференції, що проводяться на основі філософських, психологічних та
правових відкриттів, набули традиційного характеру. У листопаді 2020 року
на базі Університету сучасних знань була проведена Міжнародна науковопрактична конференція на тему: «Людина в системі цінностей: сучасні
виміри: ХV Шинкаруківські читання». У грудні 2020 року на базі Київського
університету імені Бориса Грінченка та Університету сучасних знань було
проведено круглий стіл на тему: «Права людини в сучасних умовах
розбудови громадянського суспільства в Україні». Також у грудні 2020 року
спільно із Академією праці, соціальних відносин і туризму проведено Третю
Щорічну

всеукраїнську

науково-практичну

конференцію

на

тему:

«Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади,
науковців, профспілок та громадськості».
У рамках функціонування аспірантури по спеціальності 12.00.07 –
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
захищено дисертації здобувача кафедри публічно-правових дисциплін
Університету

Е.О.

Казміришина

на

тему

«Адміністративно-правове

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції
України» та по спеціальності 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
здобувача кафедри психології та педагогіки університету С.С. Митрофанової
на тему «Формування професійної самосвідомості майбутніх психологів в
умовах зміни спеціальності».
За звітний період Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки
України присвоєно вчене звання доцента доценту кафедри психології та
педагогіки О.Л. Коліснику та доценту кафедри економіки та менеджменту
Н.М. Мартинович, а також вчене звання професора професору кафедри
приватно-правових дисциплін Д.В. Кушерець.
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У рамках реалізації конституційних прав молодих учених Університету
щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності окремими з них
(Кушерець Д.В., Хмара М.П.) у вересні та грудні 2020 року було взято участь
у засіданні робочої групи Ради молодих учених при Міністерстві освіти і
науки України щодо конкурсного відбору проектів наукових робіт науковотехнічних розробок молодих вчених.
Науково-педагогічні працівники університету долучені до визначення
розвитку держави в гуманітарній сфері, осмислення стану суспільства й
основних тенденцій його розвитку через формування енциклопедичних
видань. Так, доцент кафедри філософії та соціальних дисциплін університету
В.В.

Цибулькін

здійснював

наукове

редагування

ілюстрованого

енциклопедичного видання «Золотий епос скіфів (українською, англійською
та грецькою мовами)», яке вийшло у світ наприкінці 2020 року.
На засіданні робочої групи ради молодих учених (РМУ) при МОН
3.12.2020 р. щодо конкурсного відбору проектів наукових робіт, науковотехнічних (експериментальних) розробок молодих учених (далі - Конкурс) з
аналізу ходу Конкурсу у 2020 р. та підготовці пропозицій до проведення
конкурсу у 2021 р. взяли участь викладачі Університету.
За звітній період науково-педагогічні працівники Університету були
долучені до таких наукових заходів, як:
- 28 лютого 2020 року викладачі Університету сучасних знань брали
участь в Change management forum, де ділилися досвідом про культуру
впровадження змін;
- 14 березня 2020 року у рамках проекту SHE exports представники
Університету взяли участь у діалозі між владою, бізнесом та освітою;
- 26 квітня 2020 року викладачі Університету взяли участь у
Міжнародній онлайн відеоконференції: «Криза # covid19: вплив на
суспільство та стосунки. Висновки і прогнози». Проректор з питань розвитку
професор Кушерець Д.В. виступила зі спільною доповіддю разом з
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нобелівським лауреатом з економіки – Верноном Смітом на панелі:
«Економіка постпандемії». Тема, що обговорювалася – «Макроекономічний
огляд ситуації в світі, спричиненої пандемії»;
- 4 грудня 2020 р. відбулася перша зустріч з обговорення Стратегічного
плану Міністерства освіти і науки України до 2024 року з метою актуалізації
діяльності РМУ при МОН у 2021 році та підготовки до аналізу стану
виконання цього плану. Напрацювали план дій з розподілом виконавців за
завданнями;
- 12-13 листопада 2020 року викладачі Університету сучасних знань
виступили з доповідями та були модераторами секції: «Залучення Штучного
інтелекту (ШІ) в освіту» в Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка, де відбулась VІI Всеукраїнська науково-практична
конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Об’єднанi наукою:
перспективи міждисциплінарних досліджень» приурочена до Всесвітнього
дня науки в ім’я миру й розвитку;
- 8 жовтня 2020 року викладачі та адміністративний склад університету
стали учасниками конференції Kyiv Smart City Forum 2020 на тему:
«Цифрова трансформація - це не легко і зовсім не швидко, але бути
першопроходьцями та освітніми змінотворцями це виклик 21 століття!»;
- 29 вересня 2020 р. проректор з питань розвитку Університету сучасних
знань

Дарина

Кушерець

була

амбасадором

від

Всеукраїнському форумі рад молодих учених при

Університету

на

Міністерстві освіти і

науки України, разом з представниками цього Міністерства. Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти, Ради молодих учених при
МОН України. Там було прийнято Резолюцію учасників Всеукраїнського
форуму рад молодих учених, покликану об’єднати учених областей, міст та
закладів вищої освіти/наукових установ з метою розвитку наукової та
освітньої дипломатії України;
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- 16 грудня 2020 року викладачі Університету сучасних знань брали
участь у міжнародній конференції Plenary Session “Science X.0” Openning.
Roadmapping Science & Technology Domains”;
- Викладачі УСЗ взяли також участь у міжнародному науковому проекті,
зокрема стали членами дослідницької групи EURODOC

щодо якості

керівництва

Дослідники-

науковими

дослідженнями

PhD-студентів.

представники асоціацій молодих учених країн ЄС зацікавлені у виявленні
особливих інсайтів для розробки майбутніх рекомендацій для формування
політики у цьому напрямку;
- Представники

Університету

увійшли

до

робочої

групи

щодо

доопрацювання законопроекту про медіацію.
Виховна робота в Університеті
Виховна робота в Університеті здійснюється у тісному зв’язку з
Товариством та його підрозділами, особливе місце серед яких займає
Київський планетарій. Основні напрями: національно-патріотичне виховання,
громадське та моральне виховання, професійне виховання, родинно-сімейне
виховання, художньо-естетичне виховання, екологічне та трудове виховання,
формування здорового способу життя, спортивно-масова робота.
Свято першокурсників відбулося за святковою програмою за участю
керівництва Університету, студентів Коледжу, гостей. Особливий інтерес у
студентів

викликали

стейкхолдери

Університету:

Юрій

Самсонов

-

архітектор, власник архітектурного бюро «ARCHMASTERS», партнер
компанії «Волконський», співвласник мережі «Волконський Хлібна Лавка»,
спроектував ціле місто в Нігерії, викладач бізнес-школи МІМ-КИЇВ; Олеся
Ващук - голова ради молодих учених України, науковець, доктор юридичних
наук, професор, громадська діячка, засновниця та голова правління
громадської організації «Міжнародна фундація розвитку»; Едуард Моісеєв магістр ITEC Університету Бредфорда, фінансовий директор та співвласник
EXPO PRODUCTS S.R.O, консультант з підготовки проектів інноваційного
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фонду ЕС HORIZON 2020, співвласник та фінансовий директор Торговологістичної ІТ платформи NEWSILKROADBRICS, викладач УСЗ; Олеся
Заворотило - бізнес-тренер центру профорієнтації та розвитку SHAMROCK,
сертифікований

тренер

Міжнародного

Еріксоновського

університету,

PRODUCER навчальних настільних ігор, автор тренінгів.
У рамках дисципліни «Історія української культури» студенти під
керівництвом старшого викладача Василя Неволова відвідали визначні
культурні обєкти м. Києва: Золоті Ворота, Софія Київська, Михайлівський
Золотоверхий собор, Андріївська церква, Центральний будинок художника.
4 жовтня 2020 року студенти Київського коледжу відвідали Київський
планетарій, де відбулася зустріч до Всесвітнього тижня космосу з
представниками космічної галузі та тематична вистава «Ікар» автора
Юстинаса Марцинкявічуса.
Студенти Київського коледжу залучаються до співпраці на сайтах
Університету

і

Товариства,

зокрема

під

керівництвом

Заслуженого

журналіста України Василя Василашка. Зокрема, відбулася презентація для
студентів-журналістів

Національного

видавництва

дитячої

літератури

«Веселка», яка була висвітлена студентом Київського коледжу Миколою
Стрільцем на сайтах Університету і Товариства. Студенти Університету
розповідають про діяльність Товариства на сторінках журналу «Наука і
суспільство». Голова Студентської ради Університету Богдан Яковченко
виступив на сайтах Університету і Товариства з цікавою розповіддю –
рекламою про Університет.
Напередодні

Дня захисника України відбулася зустріч учасників

бойових дій на сході країни зі студентами-першокурсниками. Також на
зустрічі були представлені митцями Києва художні твори патріотичного
змісту. Такі заходи відбулися у Кропивницькому та Київському коледжах.
У Кропивницькому інституті та коледжі було проведено «День знань»,
виховна година «Що я знаю про обрану професію?», «Тиждень здоров’я»,
«Тиждень права», «День студента», проводились різноманітні конкурси
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студентських творчих робіт, переможці нагороджені грамотами.
Між Кропивницьким коледжем та Українсько – Польським ліцеєм ім.
Кароля Шимановського укладено Договір про співпрацю, яким передбачено
надання коледжу спортивного майданчику для проведення занять з фізичної
культури. В коледжі доукомплектовано кабінет захисту Вітчизни.
Робота зі студентським колективом
Спільно зі студентською радою в Університеті додатково проводились
науково-просвітницькі заходи в режимі обмежених умов карантину:
- 03.02.2020. Неформальна освіта: Тренінг з Креативного мислення через
візуалізацію ідей;
- 10.02.2020. Неформальна освіта: Тренінг з Критичного мислення в
повсякденному житті;
- 17.02.2020. Неформальна освіта: лекція з розвитку власного ресурсу:
«Як нарощувати внутрішню силу і правильно її застосовувати для
досягнення цілей»;
- 02.03.2020. Неформальна освіта: лекція з розвитку власного бренду;
- 02.06.2020. Здійснено прямий ефір «Діджиталізація освіти та науки»,
(відбулось за підтримки Ради молодих вчених при Міністерстві освіти та
науки України);
- 08.07.2020. Вебінар. Як обрати Коледж? (Відповідь дають фахівці
освітнього процесу);
- 22.07.2020. Вебінар. Консультація з роботодавцем. Поради щодо
працевлаштування.;
- 30.07.2020. Вебінар. Як обрати заклад вищої освіти і за якими
критеріями?
- 15.12.2020. Організовані курси по ЗНО з англійської мови;
- 03.12.2020. Стартував для здобувачів освіти Університету сучасних
знань курс з психології «Метафоричні картки».
З 16 по 18 грудня 2020 року студенти та викладачі університету взяли
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участь у тематичних курсах підвищення кваліфікації «Запобігання корупції
на засадах відповідальності лідерства та етапи, які проводили Швейцарські
вчені.
Слухачам, які обрали участь не менше ніж у 90% навчальної програми
(курс – 16 навчальних годин в онлайні) надавався міжнародний сертифікат, а
також електронний робочий зошит англійською мовою (з перекладом).
Двадцять двом викладачам та студентам УСЗ були вручені міжнародні
сертифікати в Університеті сучасних знань 23 грудня 2020 року.
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