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ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука» є закладом вищої освіти недержавної форми власності, 

який у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014, №1556-VII, Статутом університету. Основними завданнями закладу 

вищої освіти є: 

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного рівня за обраними освітніми 

програмами; 

2) для університетів, академій, інститутів − провадження наукової 

діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої 

діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі; 

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

через формування людського капіталу; 

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 

виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового 

способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 

умовах; 

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 

їхніх здібностей і талантів; 

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей 

і досягнень суспільства; 

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 

рівня громадян; 

9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 

10) вивчення попиту на окремі освітні програми на ринку праці. 



У 2020-2021 навчальному році наукова робота університету 

спрямовувалася на залучення науково-педагогічних працівників університету до 

розв’язання важливих наукових завдань направлених на підвищення 

ефективності розвитку національної економіки та якості вищої освіти, вирішення 

гуманітарних, технічних і природничо-географічних проблем. 

В контексті зазначеного у 2020-2021 році працівники університету 

працювали над виконанням 9 тем науково-дослідних робіт з державною 

реєстрацією: «Виховання учнівської та студентської молоді на ідеях гуманізму 

та просвітництва» (державний реєстраційний номер 0118U001567); 

«Інструменти некласичного інтелектуального аналізу даних: теоретичне 

обґрунтування та програмне забезпечення» (державний реєстраційний номер 

0118U001564); «Фінансово-економічні та управлінські механізми регулювання 

розвитку національної економіки в умовах глобалізації» (державний 

реєстраційний номер 0118U001562); «Мінеральні та рекреаційні ресурси 

Рівненщини: економіко-географічні та туристичні аспекти» (державний реєс-

траційний номер 0118U001569); «Функціонування сучасної ліберальної 

інформаційної культури в системі соціальних комунікацій» (державний 

реєстраційний номер 0118U001563); «Професійна підготовка майбутніх 

педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи в умовах ступеневого 

навчання» (державний реєстраційний номер 0118U001565); «Актуальні 

проблеми дослідження репресій радянського тоталітарного режиму в Україні» 

(державний реєстраційний номер 0118U001568); «Створення та впровадження 

автоматизованої системи керування процесом навчання в електронному 

освітньому просторі» (державний реєстраційний номер 0118U003104) та 

«Програмна модифікація методів штучного інтелекту для аналізу графічної 

інформації на антиплагіат оn-line» (державний реєстраційний номер 

0118U003103). 

У 2020-2021 н.р.  році працівниками, аспірантами та здобувачами 

університету захищено 1 докторську (Марчук О. О.) та 4 дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії)  (Лобач А. М., Махніцька К.Г, 



Деревянко Н. З., Онофрійчук О. П.), а також здійснено керівництво захищеними 

дисертаціями (Дем’янчук А. С., Боровик А. В., Копотун І. М., Белопольський М. Г.). 

У 2020-2021 навчальному році було присвоєно вчене звання професора 

Дем’янчуку В. А.,  Князевич А. О., Мітчук О. А. Вчене звання доцента було 

присвоєно Будз І. Ф.  

Науково-педагогічні працівники університету Михальчук Н. О., Боровик А. В., 

Мадзігон В. М., Мітчук О. А., Джунь Й. В., Гончаров Ю. В. у 2020 році виступали 

офіційними опонентами при захисті докторських та кандидатських дисертацій. 

Активну участь у роботі Малої академії наук приймали: Джунь Й. В., 

Михальчук Н. О., Крупський І. М., Матвійчук А. В., Мединська Н. М., Мітчук О. А., 

Золяк В. В.,  Жив’юк А. А., Басюк Т. О., Осіпчук І. О., Боровець О. В., 

Яроменко О. В., Овдійчук Л. М.  

В роботі науково-методичних комісій МОН України активну участь брали 

працівники університету Романів А. С., Мітчук О. А., Мединська Н. М., 

Красовська О. О., Мельничук Л. Б., Різун В. В.,  Гончаров Ю. В.   

Романов А. Д. є стипендіатом Міжнародної стипендіальної науково-дослідної 

грантової програми ім. Лейна Кіркланда Lane Kirkland Scholarship Program – 

Kirkland Research http://www.kirkland.edu.pl, вересень 2020 р. – червень 2021 р. 

В складі робочих груп, організаторів та журі студентських і учнівських 

конкурсів та Всеукраїнських студентських олімпіад активну участь приймали 

Яроменко О. В., Жив’юк А. А., Каштан С. С.  

У 2020-2021 н.р. році в університеті було видано №24 збірника наукових 

праць Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка 

Степана Дем’янчука «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-

виховного процесу в школі та ВНЗ» та №14 студентського збірника наукових 

праць. Готуються до друку відповідно № 25 та № 15. До аспірантури 

університету в 2020 році було зараховано 13 чоловік. 

В університеті активно працювали студентські наукові товариства, всі 

роботи студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр» та 

«бакалавр» були перевірені на плагіат. При цьому всі роботи студентів успішно 



пройшли цю перевірку. Марчук О.О. здобула обласну премію молодим ученим 

за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних та прикладних досліджень та 

науково-технічних розробок. 

У 2020-2021 н.р. на підвищення кваліфікації (стажування) було направлено 

16 науково-педагогічних працівників університету, також було організовано 

підвищення кваліфікації (стажування) для 9 науково-педагогічних працівників 

інших ЗВО з України та закордону. 

У 2020 році науково-педагогічними працівниками університету опуб-

ліковано 15 монографій, 2 підручника, 12 навчальних посібників, 247 наукових 

статей (в тому числі 150 фахових, 52 в іноземних виданнях та 46 статей, які 

входять до науко-метричних баз Scopus або Web of Science), 307 тез виступів на 

Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Викладачі 

університету взяли участь у 492 конференціях. У 2020 році отримано  2 патенти 

на корисну модель. 

У складі науково-редакційних груп та редколегій наукових видань інших 

закладів працювали Михальчук Н. О., Петрук І. Д., Жив’юк А. А., Мадзігон В. М., 

Гончаров Ю. В., Князевич А. О., Різун В. В., Крупський І. В., Мітчук О. А., Груба 

Т. Л., Назарець В. М., Мединська Н. М., Овдійчук Л. М., Петрук І. Д., 

Боровик А. В., Коробович Л. П., Янчук П. С. 

Жив’юк А. А. Здійснював керівництво науково-редакційною групою книги 

«Реабілітовані історією. Рівненська область».  

Організація освітнього процесу в 2020-2021 навчальному році 

здійснювалась з урахуванням карантинних обмежень, встановлених постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої 

коронавірусом» та постанови МОЗ №50 від 22.08.2020 року та «Положення про 

організацію освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука», графіку освітнього процесу. У 

зв’язку з цим в університеті була організована змішана форма навчання для 



студентів денної форми та з використанням  дистанційних технологій навчання 

для студентів заочної форми навчання.  

З метою вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності 

університету в 2020-2021 н.р. було затверджено ряд  положень. 

Навчально-методична комісія університету провела 11 планових засідань. З 

метою удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр 

університету було розроблено робочі програми та силабуси з усіх навчальних 

дисциплін,  рекомендовано до друку та видано 13 навчальних та  навчально-

методичних посібників та 47 методичних рекомендацій.  

З метою розширення спеціальних фахових компетентностей, здатності 

застосовувати у власній практичній діяльності сучасних підходів до викладання 

дисциплін на підставі передового українського досвіду в університеті  

викладачами було проведено:  навчально-методичних семінарів – 48;  

міжнародних конференцій,  семінарів – 8; вебінарів – 9; навчально-методичних 

заходів (тренінги, майстер- класи, гостьові та відкриті лекції) – 40; відкритих  

занять з інноваційними технологіями – 81. 

За результатами локального моніторингу ОПП університету було внесено 

зміни в освітньо-професійні програми та навчальні плани до них на 2021-2022 

навчальний рік. За результатами локального моніторингу ОП вітчизняних та 

зарубіжних ЗВО було започатковано  низку  освітніх програм та навчальних 

планів до них на 2021-2022 навчальний рік рівня вищої освіти першого 

(бакалаврського). 

За 2020-2021 н.р.  Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти  акредитовано такі освітні програми:  рівня вищої освіти другого  

(магістерського) ОПП «Психологія», ОПП «Журналістика»  (Протокол № 1(44) 

від 26.01.2021р.), рівня вищої освіти першого (бакалаврського) ОПП 

«Менеджмент організацій» (Протокол №3 (46) від 23 лютого 2021р.), ОПП 

«Менеджмент організація» рівня вищої освіти другого  (магістерського) 

(Протокол №3 (46) від 23 лютого 2021р.), ОПП «Психологія» рівня вищої освіти 



першого  (бакалаврського) (Протокол № 8(51) від 18.05.2021р.), «Психологія», 

строком на 5 років. 

Долучені до роботи в експертних групах Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти викладачі ЗВО: доц. Яроменко О.В., 

доц. Михальчук Ю.О., доц. Каштан С.С.  

Здійснено переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності  

(наказ Міністерства освіти і науки України від  19 березня 2021р. № 33-л «Про 

ліцензування освітньої діяльності», наказ Міністерства освіти і науки України від  

30 березня 2021р. №37-л «Про ліцензування освітньої діяльності»). 

Протягом 2020-2021 навчального року відповідно до плану роботи 

Центру забезпечення якості освіти з метою впорядкування нормативного 

регулювання системи забезпечення якості вищої освіти постійно 

здійснювалась робота з моніторингу та вивчення змін та нововведень у системі 

вищої освіти. Зокрема, Центром розроблено, оновлено та приведено у 

відповідність до актуальних вимог законодавства наступні нормативні 

документи університету: 

- оновлено і доповнено Положення про формування, затвердження та 

оновлення освітніх програм в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука»; 

- розроблено Положення про порядок виготовлення, видачі та обліку 

документів про вищу освіту у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука»; 

- розроблені шаблони Додатку до диплома європейського зразка 

магістра та бакалавра згідно наказу Міністерства освіти і науки України №102 

від 25.01.2021р. «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові 

ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки»; 

- доопрацьовано Положення про систему внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука»; 



- доопрацьовано Положення щодо вільного вибору студентами 

навчальних дисциплін; 

- доопрацьовано Положення про індивідуальний навчальний план 

студента. 

Діяльність Центру у 2020-2021 навчальному році щодо моніторингу 

якості освіти зосереджувалась на таких основних напрямах: 

- розробка програми опитування учасників освітнього процесу ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 

Дем’янчука» щодо рівня задоволеності здобувачів освіти та якості освітнього 

процесу з використанням Google форми; 

- проведено опитування студентів щодо рівня проведення занять та 

«Викладач очима студентів» по завершенню першого та другого семестрів. 

Результати опитування за результатами першого семестру проаналізовані, 

узагальнені та оприлюднені на сторінці Центру на сайті університету; 

- проведено опитування випускників освітніх програм за другим 

(магістерським) та першим (бакалаврським) рівнями освіти. Результати 

анкетування щодо якості підготовки здобувачів освіти за другим 

(магістерським) рівнем освіти доповідалися на Вченій Раді університету та 

оприлюднені на сторінці Центру на сайті університету; 

- здійснено моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою «Психологія» першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів; 

- здійснено моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій» першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів; 

- здійснено моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою «Журналістика» другого (магістерського) рівнів. 

На виконання наказу ректора № 031/24-ОД від 16.03.2021 «Щодо 

забезпечення відкритості та прозорості діяльності університету» здійснено 

детальний моніторинг відповідності наповнення сайту університету вимогам 



ДСЯО, оприлюднена та оновлена вся необхідні інформація на сайті 

університету. 

Здійснений детальний моніторинг освітніх програм першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів освіти в університеті з 2016 року, результати 

моніторингу заслуховувались на засідання НМК 16.04.2021. 

Проведені цикли тренінгів та зустрічей із представниками студентського 

самоврядування, студентських фокус-груп на факультетах щодо 

функціонування системи забезпечення якості вищої освіти в університету з 

метою підготовки до зустрічей з експертними групами НАЗЯВО. 

Підготовка та збір матеріалів, написання, формування та завантаження 

звіту самооцінювання по освітніх програмах першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів «Менеджмент організацій», організація та 

координація процесу експертної оцінки, зустрічей експертів зі 

стейкхолдерами. 

У 2020−2021 навчальному році в університеті провадилася 

адміністративно-господарська діяльність, яка полягала у поліпшенні 

матеріально-технічної бази ЗВО.  

У 2020−2021 навчальному році в університеті відзначені позитивні 

тенденції щодо покращення виховної роботи в університеті, роботи факультетів 

та студентського самоврядування. У загальному, моральний клімат в навчальних 

групах та гуртожитках поліпшився. Переважна більшість кураторів активно 

працює з групами, за якими вони закріплені, займаються проблемами успішності 

студентів, викладачі відвідують гуртожитки університету. Розроблені плани 

виховної роботи університету, перспективні плани виховної роботи факультетів, 

графіки проведення виховних годин кураторами, графіки перевірки гуртожитків, 

план роботи студентського самоврядування виконано.  

За звітний період виховним відділом за підтримки ректорату, студентської 

ради університету, батьківського комітету, ЦЕГВСМ було організовано та 

проведено низку заходів.  



 Основні напрямки роботи колективу університету з метою формування 

позитивного іміджу,  проведення ефективної інформаційно-рекламної та 

профорієнтаційної роботи у 2020−2021 н. р. були зосереджені у таких 

змістовних лініях: забезпечення належного рівня якості освіти; організація і 

проведення рекламних кампаній, висвітлення діяльності університету в засобах 

масової інформації; оптимізація ресурсів інтернет середовища з метою 

розширення цільової аудиторії; активізація роботи учасників профорієнтаційної 

роботи в соціальних мережах, використання технологій мережевого зв’язку для 

інформування потенційних абітурієнтів.  

 

 


