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1. ВСТУПНА КАМПАНІЯ, 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Вступна кампанія 2020 року відбувалася в умовах ефективного 

функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, коли 

абітурієнти могли подавати документи для вступу на навчання на основі повної 

загальної середньої освіти лише в електронній формі.  

Щодо самої вступної кампанії, то в Університеті було забезпечено 

максимальну відкритість та прозорість при проведенні прийому документів і 

зарахуванні на навчання. Усі необхідні інформаційні матеріали були розміщені 

на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Університету. 

Також приймальна комісія своєчасно подавала усю необхідну інформацію до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).  

Зарахування на І курс бакалаврату на базі повної загальної середньої 

освіти відбувалося за результатами складання ЗНО з 3-х загальноосвітніх 

предметів: 1) українська мова та література (перший предмет); 2) залежно від 

обраної вступником спеціальності: історія України або математика (другий 

предмет);  

3) було передбачено право вступника на вибір з двох предметів з переліку 

загальноосвітніх дисциплін з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання 

(третій предмет).  

У 2020 році при вступі на бакалаврат дійсними були сертифікати ЗНО 

2017, 2018, 2019 та 2020 років. Якщо, як конкурсний предмет було встановлено 

іноземну мову, вступник мав право подавати оцінки із сертифікатів 2018, 2019 

або 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або 

іспанська) на власний розсуд. 

Для абітурієнтів, які у 2020 р. вступали на навчання для здобуття ступеня 

бакалавр за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» 

зараховувались бали сертифіката ЗНО з 1) української мови і літератури та з    

2) математики, а також результати 3) творчого конкурсу (рисунку), що 
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проходив Університеті. Для тих, хто обрав для себе спеціальність 022 

«Дизайн», обов’язковими були результати ЗНО з 1) української мови і 

літератури та з 2) історії України, а також проходження в Університеті              

3) творчого конкурсу (рисунку).  

Абітурієнти, які вступали на спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 

(освітня програма: «Естрадний спів»), повинні були, окрім складання ЗНО з     

1) української мови і літератури, 2) історії України, ще й проходити 3) творчий 

конкурс (естрадний спів) в Університеті. 

Зарахування абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодшого спеціаліста» здійснювалося за 

результатами сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2017–2020 

років з української мови і літератури та фахових вступних іспитів, які 

проводилися в Університеті. Окрім сертифіката ЗНО з української мови і 

літератури, для економічних спеціальностей: «Облік та оподаткування», 

«Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» слід було подавати ще й сертифікати ЗНО 2017–2020 років 

з математики або історії України (за вибором) та проходити в Університеті 

фахові вступні іспити.  

Для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право» 

зарахування здійснювалось за результатами проходження ЗНО: 1) єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та 2) єдиного фахового вступного 

випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей. 

Зарахування в магістратуру на базі освітнього ступеня «бакалавр» на 

спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

оподаткування», 022 «Дизайн», 191 «Архітектура та містобудування» та 121 

«Інженерія програмного забезпечення» відбувалося за результатами: 1) єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови, проведеного УЦОЯО із використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання, та 2) результатами проходження в Університеті фахових вступних 

випробувань залежно від обраної спеціальності. 
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У 2020 році за період вступної кампанії і прийому документів було 

подано абітурієнтами 2319 заяв, що на 397 заяв більше, ніж у попередньому 

році. 

Вступна кампанія 2020 року засвідчила, що виконання заходів із 

комплектування контингенту студентів і налагодження ефективної 

профорієнтаційної роботи дозволили Університету забезпечити у цілому 

належні результати набору студентів для здобуття ступеня бакалавра. 

Враховуючи непрості соціально-економічні та демографічні умови, які 

вплинули на вступні кампанії останніх років, а також складну ситуацію, 

пов’язану з пандемією коронавірусу в світі, у вересні поточного року детально 

проаналізовано результати вступу до Університету в 2020 році та розглянуто 

дане питання на засіданні Вченої ради з метою вироблення нової стратегії 

набору в 2021 році, відповідальність за який покладено на кожного науково-

педагогічного працівника Університету. 

Освітній процес у Приватному вищому навчальному закладі Університеті 

Короля Данила (далі – Університеті) це інтелектуальна, творча діяльність у 

сфері вищої освіти і науки, що провадиться через систему науково-методичних 

і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 

використання знань, умінь та інших компетентностей в осіб, які навчаються, а 

також на формування гармонійно розвиненої особистості. Освітній процес 

базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та 

безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, 

інших громадських та релігійних організацій. 

Освітній процес в Університеті організовано з урахуванням можливостей 

сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтовано на формування 

освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення 

наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і 

розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах 

управління та організації праці в умовах ринкової економіки. 

Організація освітнього процесу в Університеті ґрунтується на Законах 
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України «Про освіту», «Про вищу освіту», стандартах вищої освіти, інших 

актах законодавства України з питань освіти. Окрім того, освітній процес 

регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу у ПВНЗ 

Університеті Короля Данила», «Положенням про систему поточного і 

підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів», 

«Положенням про порядок реалізації студентами Університету Короля Данила 

права на вільний вибір навчальних дисциплін», «Положенням про практичну 

підготовку студентів ПВНЗ УКД», «Положенням про Центр внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти в Університеті Короля Данила» та іншими. 

Проєктними групами з розробки та впровадження освітньо-професійних 

програм відповідно до затверджених стандартів вищої освіти для першого 

(бакалаврського) рівня освіти зі спеціальностей 022 Дизайн, 025 Музичне 

мистецтво, 035 Філологія, 061 Журналістика, 071 Облік і оподаткування,  

072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність, 081 Право, 121 Інженерія програмного забезпечення,     

123 Комп’ютерна інженерія, 242 Туризм внесені зміни до діючих освітньо-

професійних програм, розроблені і затверджені освітні програми на 2019 рік. 

Для другого (магістерського) рівня освіти розроблено відповідно до 

затверджених стандартів освітні програми зі спеціальностей 071 Облік і 

оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування,                         

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 081 Право. 

Проректором з навчальної роботи та випусковими кафедрами на основі 

освітньо-професійних програм розроблені нові навчальні плани для здобувачів 

першого і другого рівнів освіти 2019 року набору всіх спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців на денній та заочній формах навчання, та 

удосконалені діючі навчальні плани. На виконання вимог Закону України «Про 

вищу освіту» та нових стандартів вищої освіти в Університеті Короля Данила 

реалізована універсальна структура навчального плану для підготовки 

бакалаврів по спеціальностям УКД. При формуванні нової структури 

навчальних планів було проведено аналіз змістової складової кожної 
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компетентності для загальної підготовки і об’єднано їх в ряд універсальних 

дисциплін: для бакалаврату – 11 дисциплін, для магістрів – 3 дисципліни. Ці 

дисципліни інтегровано забезпечують вимоги всіх стандартів по спеціальностях 

УКД в частині загальних компетентостей і є спільними в перший рік навчання 

по всіх спеціальностях 

Перероблено графіки освітнього процесу. Упорядковано тривалість 

практик. кількість навчальних тижнів у семестрі. На базі навчальних планів 

розроблені робочі навчальні плани, електронні варіанти яких доведені до відома 

кафедр Університету.  

Кафедрами відповідно до норм часу навчальної, методичної, наукової та 

організаційної роботи для науково-педагогічних працівників Університету і на 

основі робочих навчальних планів розраховано обсяг навчальної роботи на 

2019-2020 навчальний рік і здійснено розподіл навчальної роботи між 

викладачами кафедр. 

Забезпечення якості вищої освіти в Університеті є систематичним і 

багатоплановим процесом, складовими якого є наявність необхідних ресурсів 

(кадрових, навчально-методичних, наукових, інформаційних, фінансових, 

матеріальних тощо). 

За звітний рік система забезпечення якості в Університеті інтенсивно 

розвивалася. За цей період здійснено розподіл повноважень між структурними 

підрозділами університету у сфері забезпечення якості, налагоджено зворотній 

зв'язок із стейкхолдерами, зокрема шляхом опитування, постійно проводяться 

внутрішні аудити, які спрямовані на виявлення та усунення проблемних питань 

у системі управління якістю. Зараз університетська система забезпечення якості 

набуває рис ризикоорієнтованості шляхом прогнозування ризиків, що можуть 

вплинути на якість освітнього процесу. Постійне поліпшення якості освіти і 

освітньої діяльності – основна стратегія розвитку системи внутрішнього 

забезпечення якості. Основні завдання системи управління якістю освіти – це 

аналіз та перевірка результатів навчання, аналіз оцінок, отриманих студентами, 

покращення освітніх програм, мотивація співробітників, покращення рівня 
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викладання. Так, 6 науково-педагогічних працівників пройшли відбір до 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, і які активно 

працюють задля ефективної реалізації та покращення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в УКД. Фактично система якості освіти складається 

з таких підсистем: забезпечення якості, оцінки якості, удосконалення якості 

освіти. 

У звітному навчальному році в Університеті здійснювалися заходи з 

оцінювання та контролю, а саме: 

 поточні й підсумкові (семестрові) оцінювання знань студентів 

згідно з навчальними планами і робочими програмами (силлабусами); 

 контрольні роботи з контролю залишкових знань, які проводилися 

при  підготовці акредитаційних справ; 

 підсумкове оцінювання випускників екзаменаційною комісією на 

екзаменах і захисті кваліфікаційних робіт (проєктів); 

 опитування студентів щодо якості організації освітнього процесу. 

Продовжено роботу щодо організації і проведення рейтингування 

науково-педагогічних працівників Університету. В рейтингуванні 

враховувалися кваліфікаційний потенціал викладача, накопичений ним за весь 

час роботи, та його професійна компетентність, педагогічна майстерність, 

наукова і творча активність. Результати рейтингового оцінювання 

враховуються при продовженні трудового договору (контракту) з науково-

педагогічними працівниками Університету на наступний навчальний рік. 

Рейтингування дає можливість оцінювати відповідність кафедр Університету 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в частині кадрових 

вимог. 

У зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, керуючись 

рекомендаціями МОН України відповідно до листів від 27.03.2020 №1/9-178 

«Щодо завершення 2019/2020 навчального року» і від 14.05.2020 №1/9-249 

«Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів 
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освіти із застосуванням дистанційних технологій» було створено та реалізовано 

Систему дистанційної освіти Університету Короля Данила (далі – СДО УКД) на 

базі платформи Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment). Ця платформа містить велику кількість різноманітних навчальних 

елементів, які забезпечують діалог та співпрацю між викладачем та студентами. 

З метою ефективного впровадження цієї системи розроблено покрокові 

інструкції для викладачів та студентів, інструкція зі здійснення підсумкового 

контролю знань тощо. 

Пріоритетним напрямом розвитку Університету залишається формування 

простору успішних людей та забезпечення студентоцентрованого навчання. З 

цією метою було розроблено «Положення про порядок реалізації студентами 

УКД права на вільний вибір дисциплін», сформовано для всіх спеціальностей 

каталоги вибіркових дисциплін, які розміщено на сайті Університету 

(https://ukd.edu.ua/katalog-vibirkovikh-disciplin). Напрацьовано механізм вибору 

навчальних дисциплін здобувачами освіти. 

Організація та проведення практики студентів Університету 

здійснювалась в поточному навчальному році з використанням СДО УКД. З 

цією метою СДО УКД та інструкції користувачів СДО (викладачів і студентів) 

було доповнено розділом щодо порядку проходження практик у дистанційному 

режимі та щодо захисту практики в СДО УКД в дистанційному режимі та 

розіслано її для ознайомлення всім учасникам освітнього процесу. 

Було впорядковано та переведено в онлайн-формат всю необхідну 

документацію для проходження студентами всіх видів практик: типовий 

щоденник з практики; типовий договір про практику з встановленим переднім 

порядковим номером; методичні рекомендації з проходження практики 

(відповідно до курсу і виду практики); список відповідальних за 

консультування студентів з питань проходження практики в СДО УКД з 

контактною інформацією; додаткові матеріали і рекомендації, що вимагаються 

в залежності від специфіки практики за спеціальністю. 

Відповідно до графіка освітнього процесу в звітному навчальному році 
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проведено 92 практики для здобувачів освітнього ступеня бакалавра (47 для 

денної та 45 для заочної форм навчання) та 32 практики для здобувачів 

освітнього ступеня магістра (16 для денної та 16 для заочної форм навчання). 

Протягом 2019-2020 навчального року укладено нових 35 довгострокових 

угод з підприємствами-базами практики.  

Таблиця  

Перелік баз практики, з якими укладено довгострокові угоди   у 

2019-2020 н.р. 

Назва підприємства, 

установи, організації 

Місце знаходження Спеціальність  Термін дії 

договору 

Територіальне управління 

Служби судової охорони у 

Івано-Франківській області 

вул. Національної 

Гвардії , 14-А 

м. Івано-Франківськ 

081 «Право» 11.12.2021 

строком на 3 

роки 

Господарський суд Івано-

Франківської області 

 

вул. Грушевського, 32 

м. Івано-Франківськ 

081 «Право» 04.12.2021 з 

пролонгацією на 

365 днів 

Південно-Західне 

міжрегіональне управління 

Міністерства юстиції  

(м. Івано-Франківськ) 

вул. Грюнвальдська, 

11 

м. Івано-Франківськ 

081 «Право» 08.12.2021 з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

Адвокатське об’єднання  

«МТА ПАРТНЕРИ» 

вул. Максимовича, 4, 

офіс 518, м. Вінниця 

(офіс є в Івано-

Франківську) 

081 «Право» 22.12.22 з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

Регіональний центр з надання 

безоплатної правової допомоги 

в Івано-Франківській області 

вул. Грюнвальдська, 8 

м. Івано-Франківськ 

081 «Право» 05.01.2023 з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

Адвокатське об’єднання 

«МОРІС ГРУП» 

вул. Московська, 8-Б 

м.Київ 

081 «Право» 17.02.2023 з 

пролонгацією 

кожен наступний 

рік 

Туристична фірма «Вікенд» вул. Пилипа Орлика, 3 

м. Івано-Франківськ 

242 «Туризм» 11.12.2023 з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

Туристична фірма «ЕНЕЙ» вул. Галицька, 57, 

офіс 301 

м. Івано-Франківськ 

242 «Туризм» 15.12.2021 з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

Туристична агенція 

«Альбатрос ТУР» 

вул. Незалежності, 49 

м. Івано-Франківськ 

242 «Туризм» 24.11.2020р з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

ТзОВ «Туристична агенція 

Довіра-ІФ» 

вул. Бельведерська, 

16\ 4 

м. Івано-Франківськ 

242 «Туризм» 02.10.2020 з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 
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Муніципальна інвестиційна 

управляюча компанія 

вул. Незалежності, 

161, Івано-Франківськ 

242 «Туризм» 10.10.2020р з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

Готельно-ресторанний 

комплекс «Фонтуш Бутік 

Готель» 

вул. Чорновола, 81,  

м. Івано-Франківськ 

242 «Туризм» 07.11.2020р з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

ТзОВ «Фірма «Надія» 

 

вул. Незалежності, 40, 

м. Івано-Франківськ 

242 «Туризм» 20.11.2020р з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

ОКП Івано-Франківської 

обласної ради «Дністровський 

регіональний ландшафтний 

парк імені Сергія Дідича» 

пл. Данила 

Галицького,5 м. 

Тлумач, Івано-

Франківської обл. 

242 «Туризм» 18.02.2024р з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

Ресторан «Галерея смаку» вул. Є. Коновальця, 

35  

м. Івано-Франківськ 

241 «Готельно-

ресторанна 

справа» 

17.09.2020р з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

Муніципальна інвестиційна 

управляюча компанія 

вул. Незалежності, 

161, Івано-Франківськ 

241 «Готельно-

ресторанна 

справа» 

10.10.2020р з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

ТзОВ «Фірма «Надія» 

 

вул. Незалежності, 40, 

м. Івано-Франківськ 

241 «Готельно-

ресторанна 

справа» 

20.11.2020р з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

ТДВ «Івано-Франківський 

хлібокомбінат» 

вул. С.Петлюри,17 

м. Івано-Франківськ 

 

071 «Облік» 01.10.2020 з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Аудиторська компанія 

«ПАРТНЕР ГРУП» 

вул. Василіянок, 22, 

офіс 308 

м. Івано-Франківськ 

071 «Облік» 22.12.2022р з 

пролонгацією на 

кожен наступний 

рік 

ТзОВ «Падана Кемікал 

Компаунде» 

вул. Галицька 58А, 

 с. Ямниця, 

Тисменицький р-н, 

 Івано-Франківська 

обл 

121 «Інженерія 

та програмне 

забезпечення» 

22.12.2021р  

з пролонгацією 

на кожен 

наступний рік 

ТзОВ «ЄЛОВ ЛІФ 

ТЕХНОЛОДЖІС» 

вул. Незалежності, 

148\6, м. Івано-

Франківськ 

121 «Інженерія 

та програмне 

забезпечення» 

23.02.2024р  

з пролонгацією 

на кожен 

наступний рік 

Івано-Франківська ДП 

«Український державний 

науково-дослідний інститут 

проектування міст 

«ДІПРОМІСТО» 

 імені Ю.М. Білоконя 

 

вул. Івано-Франка, 4 

м. Івано-Франківськ 

191 

«Архітектура 

та 

містобудуванн

я» 

 

03.02.2024р  

з пролонгацією 

на кожен 

наступний рік 
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Приватне підприємство 

«АРХБУДЕКСПЕРТИЗА-ІФ» 

вул. Івано-Франка, 4 

м. Івано-Франківськ 

191 

«Архітектура 

та 

містобудуванн

я» 

03.02.2024р  

з пролонгацією 

на кожен 

наступний рік 

ПП «Протехс» вул. Незалежності, 67, 

м. Івано-Франківськ 

191 

«Архітектура 

та місто-

будування» 

03.02.2024р  

з пролонгацією 

на кожен 

наступний рік 

ТзОВ «ЮТІМ» вул. Молодіжна, 52, м. 

Івано-Франківськ 

022 «Дизайн» 

 

11.02.2022р  

з пролонгацією 

на кожен 

наступний рік 

ТзОВ «ЯНГ.agency» вул. Незалежності, 52, 

м. Івано-Франківськ 

022 «Дизайн» 

 

24.03.2022р  

з пролонгацією 

на кожен 

наступний рік 

ДП «Галицький кореспондент» 

ТзОВ «Медіа Альянс» 

вул. Сорохтея, 37\84, 

м. Івано-Франківськ 

 

061 

Журналістика 

31.12.2023р 

ТзОВ «Редакція газети 

«Західний кур’єр» 

вул. Грюнвальдська,6  

м. Івано-Франківськ 

061 

Журналістика 

31.12.2023р 

ТзОВ «Фірма «Надія» 

 

вул. Незалежності, 40, 

м. Івано-Франківськ 

061 

Журналістика 

31.12.2023р 

ТОВ «Лідер-ІФ» відсутня 061 

Журналістика 

31.12.2023р 

Редакція газети «Галичина» вул. Січових 

Стрільців, 25 

м. Івано-Франківськ 

061 

Журналістика 

31.12.2023р 

Інтернет-видання www.briz. 

if.ua 

в особі ФОП Говера О.І. 

вул. Є.Коновальця, 46 

Івано-Франківськ 

061 

Журналістика 

31.12.2023р 

Івано-Франківське обласне 

телебачення «Галичина» 

вул. Грушевського,21  

м. Івано-Франківськ 

061 

Журналістика 

31.12.2023р 

Івано-Франківське міське 

комунальне підприємство 

телерадіокомпанія «Вежа» 

 

вул. Галицька,22  

м. Івано-Франківськ 

061 

Журналістика 

31.12.2023р 

ТОВ «Івано-Франківська ТРК 

«Канал - 402» 

вул. Галицька,22  

м. Івано-Франківськ 

061 

Журналістика 

31.12.2023р 

 

Однією з важливих ланок освітньої діяльності в Університеті є 

підсумкова атестація випускників усіх рівнів. Атестація здійснюється 

екзаменаційними комісіями після завершення навчання на відповідному 

освітньому рівні з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої 

підготовки вимогам стандарту. Екзаменаційна комісія здійснює перевірку рівня 

науково-теоретичної та практичної підготовки випускників, вирішує питання 

http://www.briz/
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про присвоєння їм відповідного  кваліфікаційного рівня, видачі документа про 

освіту, опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної 

підготовки фахівців в Університеті.  

Згідно своєчасно розробленого та затвердженого Порядку дистанційної 

атестації здобувачів вищої освіти в Університеті Короля Данила студенти були 

проінформовані про особливості атестації випускників у дистанційному 

онлайн-форматі, складено розклади підсумкової атестації та підготовлено 

подання про допуски студентів до підсумкової атестації.  

У звітному навчальному році екзаменаційними комісіями на всіх формах 

навчання було проведено підсумкову атестацію 470 студентів, у тому числі: 

 302 здобувачі освітнього ступеня бакалавра 

 168 здобувачів освітнього ступеня магістра 

Засідання атестаційних комісій проводилися відповідно до діючих 

нормативних документів у присутності всього складу комісії, у терміни, які 

відповідають графіку роботи екзаменаційних комісій. Адміністрацією 

деканатів, випусковими кафедрами, навчальним відділом виконана відповідна 

робота щодо організації засідань екзаменаційних комісій, підвищення якості 

підготовки бакалаврів і магістрів усіх форм навчання, а саме: своєчасно 

підготовлено всю документацію для роботи екзаменаційних комісій, проведені 

збори з головами і членами екзаменаційних комісій та інструктаж із їх 

секретарями; на належному рівні здійснений попередній захист дипломних 

робіт. 

Головами екзаменаційних комісій зазначено, що: 

 сформовані питання в білетах, тестах і розрахунково-аналітичні 

завдання відповідають сучасним вимогам; 

 при складанні кваліфікаційних екзаменів використовувалися сучасні 

форми і методи їх проведення; 

 кваліфікаційні роботи відзначаються логічною структурою побудови 

планів, затверджених керівниками, базуються на нормативних документах, 

монографіях, підручниках, фінансовій та статистичній звітності підприємств, 
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завершуються конкретними обґрунтованими висновками; 

 кваліфікаційні роботи охоплюють різні об’єкти дослідження, містять 

економіко-математичні розрахунки та моделі, які базуються на достатньо 

широкій часовій інформаційній базі, розширену наукову полеміку теоретичного 

характеру з визначенням власної точки зору, мають пошуковий характер та 

елементи наукової новизни, а також зорієнтовані на отримання економічного 

ефекту від впровадження результатів дослідження; 

 рівень підготовки бакалаврів і магістрів відповідає професійним 

компетенціям освітньо-професійних програм спеціальностей. 

Поряд з тим, головами екзаменаційних комісій висловлено окремі 

пропозиції щодо актуалізації тематики кваліфікаційних робіт (проєктів), 

зокрема в регіональному аспекті. 

 

2. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ТА РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

Одним з основних завдань Університету Короля Данила є 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. 

Наукова робота закладу розвивається на основі 5-ти наукових шкіл, які 

очолюють провідні вчені Університету. У рамках функціонування відповідних 

структур науковці успішно захищають докторські та кандидатські дисертації.  

Так, основними результатами наукової роботи серед науково-

педагогічних працівників Університету за звітний період є такі:  

1) захищено 2 докторські дисертації:  

 Андрухів О.І. на здобуття науково ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень на тему: «Боротьба з дитячою 
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безпритульністю та бездоглядністю в західних областях УРСР у 1940-

1950-х роках: історико-правове дослідження» (дата захисту 29.11.2019р.);  

 Луцька Н.І. на здобуття науково ступеня доктора економічних  наук за 

спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності) на тему: «Економічний аналіз формування та 

реалізації проектів державно-приватного партнерства» (дата захисту 

19.12.2019р.); 

2) захищено 4 кандидатські дисертації:  

 Герасимів Л.Я. на здобуття науково ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови на тему: «Комунікативна 

ситуація звинувачення/виправдання в англомовних художніх текстах для 

дітей» (дата захисту 28.11.2019р.);  

 Дзюбак С.В. на здобуття науково ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень на тему: «Втілення функціональності в 

основних типах праворозуміння» (дата захисту 29.11.2019р.);  

 Петрів О.І. на здобуття науково ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 – українська мова на тему: «Словотворча 

спроможність дієслів на позначення внутрішнього стану істоти в сучасній 

українській мові» (дата захисту 06.12.2019р.);  

 Фінів В.М. на здобуття науково ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 – українська мова на тему: «Прагматика 

лексичного повтору в сучасній українській малій прозі» (дата захисту 

27.12.2019р.). 

3) присвоєно 3 працівникам вчені звання: 

 Зварич О.І. доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

(30.01.2020р.); 

 Луцькому А.І. і Луцькому М.І. професора кафедри права (28.08.2020р.); 

У 2015 році на базі Університету відкрита аспірантура, а у 2016 році – 

докторантура. Станом на сьогодні в аспірантурі університету ліцензовано          
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3 спеціальності підготовки докторів філософії за такими спеціальностями:           

051 Економіка, 081 Право та 191 Архітектура та містобудування. 

В Університеті функціонує спеціалізована вчена рада з правом прийняття 

до розгляду та проведення  захисту докторських / кандидатських дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за 

спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних 

і правових учень» та 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право». 

Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників 

університету викладено в монографіях, підручниках, посібниках, наукових 

статтях, тезах. За звітний період науковцями університету у вітчизняних і 

закордонних виданнях видано та опубліковано: 6 монографій, колективних 

монографій, 13 статей у журналах, що індексуються наукометричними базами 

даних, 117 наукових статей у фахових виданнях, понад 120 тез та здійснено 

керівництво понад 140 студентських тез (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Інформація щодо кількості наукових публікацій виданих та опублікованих 

професорсько-викладацьким складом університету 

Всього 

Монографії, 

підручники, 

посібники 

Наукові публікації 

у міжнародних 

наукометричних 

базах даних Scopus 

та Web of Science 

Фахові статті Власні тези 

6 13 117 120 

 

За звітний період підрозділами університету проведено ряд наукових 

заходів – наукових конференцій, семінарів, круглих столів, зокрема:  

− 3-4 жовтня 2019 р. ІV Міжнародна науково-практична конференція: 

«Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права в світлі 

загальновизнаного принципу верховенства права»; 

− 15-16 листопада 2019 р. VІІ Всеукраїнський студентський науковий 

симпозіум: «Співдружність наук: архітектура, економіка, право» (тема: «Роль 

піци в науковому житті молоді»);  
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− 6 грудня 2019 р. VІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар на 

тему: «Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і 

процесу»; 

− 3 квітня 2020 р. VІІ Міжнародна наукова конференція «Студентські 

наукові дискусії поза форматом»; 

− 9 квітня 2020 р. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Традиції та інновації у сучасному дизайні»; 

− 15 травня 2020 р. ІV Міжнародний науково-практичний симпозіум: 

«Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної 

науки». 

Збірники розміщено за посиланням: https://ukd.edu.ua/naukovi-konferencii 

Фотозвіти про події тут: https://ukd.edu.ua/news/nauka 

 

3. СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА  

 

Соціально-виховна робота в Університеті Короля Данила є складовою 

освітнього процесу і здійснюється на засадах демократизму шляхом реалізації 

навчальних програм з використанням потенціалу професорсько-викладацького 

складу, іншими суб'єктами виховання та органами студентського 

самоврядування. Вона спрямована на забезпечення гармонійного цілісного 

розвитку особистості, формування у студентів гуманістичного світогляду, 

соціально-політичної орієнтації, моральності і культури.  

Виходячи з цього, соціально-виховна робота здійснювалась відповідно до 

вимог і положень Закону України «Про вищу освіту», Концепції соціально-

виховної роботи Університету Короля Данила на 2019-2020 навчальний рік, 

Плану соціально-виховної роботи в Університеті Короля Данила на 2019-2020 

навчальний рік, роботи щодо попередження правопорушень та порушень 

навчальної дисципліни і направлена на: 

• забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних і власних інтересів;  

https://ukd.edu.ua/naukovi-konferencii
https://ukd.edu.ua/news/nauka
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• формування національної свідомості та національної гідності, любові до 

рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розвитку 

держави, готовність її захищати; виховання правової культури, поваги до 

Конституції, законодавства, державної символіки, знання та дотримання 

законів;   

• забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 

старших за віком, культури та історії рідного народу; 

• формування мовної культури, оволодіння багатствами української мови;  

• виховання духовної культури особистості та створення умов для 

вільного формування нею власної світоглядної позиції; 

• ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди, 

справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та доброзичливості;  

• забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її 

фізичного, психологічного та духовного здоров'я; 

• виховання у студентів бережливого економного ставлення до майна;  

• забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток 

естетичних потреб та почуттів;   

• формування у студентів потреби вести здоровий спосіб життя, 

позбуватися шкідливих звичок. 

Процес співробітництва зі студентами можна представити як 

субординовану комбінацію між загально університетськими заходами, роботою 

у підрозділах та поза межами навчального закладу. За напрямками втілення це є 

вияв художньої самодіяльності (аматорський театральний літературний гурток), 

фізкультурно-спортивної та громадянської, інтелектуальної  активності.  

Співробітництво зі студентством відбувається індивідуально – 

викладач/студент, колективно – викладач/академічна група або спеціалізація 

кафедри, структурами – адміністрація/студентські структури. Останні 

представлені студентським самоврядуванням. Адміністрація університету 

співпрацює на загальному рівні, зокрема через організацію і проведення 

загально університетських проєктів, а у кожному з підрозділів склався свій 
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формат взаємин між суб'єктами співпраці. Загально університетські заходи, 

організаторами яких є студентське самоврядування разом з адміністрацією 

навчального закладу, проводяться протягом року і мають різноманітне 

спрямування. 

Осінь традиційно розпочинається святковими заходами до Дня знань. 12 

вересня проведено ранкову руханку в рамках святкування «Дня фізичної 

культури та спорту». 19 вересня проведено тренінг «Психологічна робота зі 

студентами у розрізі навчальної діяльності» із залученням психолога 

університету, де усім учасникам було видано сертифікати про проходження 

тренінгу. 20 вересня в Університеті Короля Данила відбувся унікальний захід 

«Ніч в Університеті». Метою його проведення є бажання зруйнувати 

стереотипи про нудне студентське життя та привести в будні молоді більше 

правильних нічних розваг. Студентів в піжамах на вході в Університет 

зустрічали вогняні стовпи та гучний звук барабана. Стати частиною заходу 

мали змогу повнолітні студенти УКД. В рамках «Ночі в Університеті» студенти 

прослухали лекції від відомого івано-франківського журналіста Тараса Зеня, 

знаного краєзнавця Прикарпаття Івана Бондарєва та викладача УКД Любомира 

Ілина. 29 вересня організовано туристичну поїздку, де студенти мали 

можливість підкорити гору Хом'як. Протягом місяця проведено анкетування 

студентів І курсів з метою вивчення їхніх індивідуальних особливостей та 

інтересів. Також організовано екскурсії до бібліотек м. Івано-Франківська для 

студентів 1-2 курсу. 

Проведено туристична поїздка для студентів у неймовірне місто Львів        

(4 жовтня).  

Також в університеті відбулися заходи, присвячені Дню захисту тварин  

(4 жовтня) та святкові заходи, присвячені Дню юриста (9 жовтня). До Дня 

захисника України проведено «Козацькі забави» та змагання з армреслінегу (15 

жовтня). 16 жовтня відбувся брейн-ринг «ЩО? ДЕ? КОЛИ?», присвячений 

створення УПА. Свої сили і знання випробовували студенти факультетів УКД. 
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Першість здобули студенти юридичного факультету. Також проведено заходи, 

присвячені Дню працівників реклами (23 жовтня). 

18 листопада нагороджено 120 кращих студентів від Президії 

Університету в честь Дня студента. За участю проректора з соціально-виховної 

роботи, заступників проректора з соціально-виховної роботи, кафедри вокалу, 

студії STAR-TEAM, студентської ради, відділу маркетингу та реклами 

організовано та проведено розважальний вокальний конкурс між студентами та 

викладачами «Пісня на двох» (26 листопада). Відбувся турнір КВН «Кубок 

Короля Данила» між факультетами університету та коледжами (28 листопада). 

Проведено волейбол змагання між командами дівчат (21 листопада) та 

волейбол змагання між командами хлопців (27 листопада). Також 25 листопада 

усі бажаючі мали можливість побачити виставу театрального художнього 

гуртка. 

Протягом грудня проректором з соціально-виховної роботи та 

заступниками проректора з соціально-виховної роботи по спеціальностях 

проведенно анкетування за минулий семестр, щодо рівня задоволеності 

інформаційною, консультаційною, соціальною та комінікаційною сферою. 24 

грудня відбулися новорічно-різдвяні зустрічі для студентів УКД, де панував 

Дух Різдва та Новорічних свят. 

У лютому проведено Розколяду. За участю проректора з соціально-

виховної роботи, заступників проректора з соціально-виховної роботи по 

спеціальностях, кураторів та психолога 4 лютого проведено тренінг «Ефективна 

комунікація в освітньому просторі». 

11 лютого відбувся фестиваль культур «Global village». 14 лютого 

проведено захід до Дня святкування Дня Валентина спільно із департаментом 

молодіжної політики. Проєкт «Stay» проведено захід для студентів УКД з 

метою залучення до співпраці з геріатричним пансіонатом (24 лютого). 25 

лютого відбулися пам’ятні заходи, присвячені річниці «Героїв Небесної сотні», 

організовано похід в музей та змонтовано ролик для музею як подарунок. 

Також домовлено про співпрацю з музеєм Небесної сотні.  
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7 березня організовано захід - вручення дипломів випускникам магістрам. 

Присвячений «Шевченківським дням» проведено захід «Я так її, я так люблю» 

(10 березня). 

Проректором з соціально-виховної роботи, заступником проректора з 

соціально-виховної роботи, кураторами, деканатом проведено консультація 

щодо підготовки відгуків про навчання в УКД (усього 36 відгуків студентів на 

різних ресурсах: ФБ, Інстаграм, сайти) та консультація щодо виконання умов 

Меморандуму про навчання. 

Проректором з соціально-виховної роботи та студенткою Бублич Іриною 

підготовлено відео-ролик з участю студентів «Йти за Христом» з нагоди 

Великого Посту (17 квітня). 

Протягом травня проведено комунікаційні години он-лайн для студентів 

по всіх спеціальностях на тему: «Емоційне виснаження та дистанційне 

навчання». Проректором з соціально-виховної роботи та студентською радою 

до дня святкування Дня Університету реалізовано проєкт «Що було далі?»       

(4 травня). Проведено вебінар для викладачів УКД «Психологічна підтримка 

для педагогів УКД» (6 травня). Підготовлено ролик від студентів УКД з Днем 

матері (10 травня). Проведено он-лайн заходи «День Європи в Україні» (22 

травня) та «Звіт художнього гуртка» (23 травня). Протягом місяця проректором 

з соціально-виховної роботи, заступниками проректора з соціально-виховної 

роботи по спеціальностях здійснювалися консультація і збирання есе від 

студентів по виконанню умов Меморандуму про навчання та проведено 

опитування окремо по усіх спеціальностях для виконання (не менше 90% 

опитуваних) п. 4 ч. 7 Звіту по самооцінювання» НАЗЯВО Рівень задоволення 

комунікаційною, інформаційною, соціальною, консультаційною сферою 

здобувачів ВНЗ. Анкету розробляла Бабецька І.Я. Про рівень задоволення 

освітньою сферою розробляв Ілин Л.М. Результати он-лайн опитування 

висвітленні на платформі УКД.  

Проректором з соціально-виховної роботи, заступниками проректора з 

соціально-виховної роботи по спеціальностях, гарантами ОП проведено 
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обговорення освітніх програм відповідно до виконання розпорядження №11 

(16-25 червня). Наповнення сайту УКД відгуками студентів протягом червня. 

Відповідно до п. 4 ч. 7 Звіту по самооцінювання» НАЗЯВО Рівень задоволення 

комунікаційною, інформаційною, соціальною, консультаційною сферою 

здобувачів ВНЗ проведено загальну зустріч ректора із студентами УКД та 

органами студентського самоврядування УКД (15-21 червня). 

Протягом навчального року організовуються та здійснюються: 

 Комунікаційні (виховні) години в університеті та коледжі; 

 Зустрічі із старостами навчальних груп з метою з’ясування атмосфери 

та взаємовідносин між студентами та викладачами; 

 Соціальні та комунікаційні заходи для студентів спеціальностей з 

залученням успішних людей по спеціальностях; 

 Контроль за студентами, які проживають у гуртожитку університету; 

 Участь в інших культурно-виховних регіональних та всеукраїнських 

заходах (по запрошенні); 

 Кураторство всіх студентів, які навчаються на пільгових умовах в 

університеті чи коледжі (-100%, -50%, -30%, -10%). Консультації по написаннях 

відгуків про УКД, есе; 

 Спеціальні комунікаційні години для студентів випускних курсів 

спеціальностей з метою популяризації та подальшого навчання в Університеті 

Короля Данила. 

Студентське самоврядування в Університеті Короля Данила - це право і 

можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та 

інтересів студентів, а також брати участь в управлінні університетом та 

коледжом.  

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів, які навчаються в 

університеті та коледжах. Усі особи, які навчаються в навчальному закладі, 

мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні, а саме 

студентській раді. Серед основних завдань студентської ради є захист прав та 

інтересів студентів, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, 
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забезпечення виховання духовності та культури студентів їх участь в 

управлінні університетом та коледжами.   

Студентське самоврядування здійснюється відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту». Організація та порядок здійснення студентського 

самоврядування визначає Положення про студентське самоврядування, 

Положення про студентську раду, що приймаються загальними зборами 

студентів університету та коледжу.    

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством України, в тому числі, Законом України «Про вищу 

освіту», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, 

Статутом ЗВО Університету Короля Данила, Положенням про студентське 

самоврядування та Божими Заповідями, а також діють відповідно до цінностей 

та місії Університету. 

 

4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Діяльність університету в галузі міжнародних зв’язків здійснювалася в 

таких напрямах: оптимізація інфраструктури міжнародної діяльності 

університету; співробітництво із закладами вищої освіти та установами 

зарубіжних країн та європейських асоціацій, що ведуть свою діяльність на 

території України; відрядження викладачів, співробітників, докторантів, 

аспірантів і студентів за кордон для участі в наукових конференціях, школах, 

тренінгах та мовних курсах, проведення наукових досліджень, навчання тощо. 

Міжнародну діяльність Університету спрямовано на підготовку фахівців 

усіх освітніх рівнів, зміцнення науково-педагогічного потенціалу, широке 

використання новітніх технологій в освітньому процесі, проведення 

фундаментальних та прикладних науково-технічних досліджень, розвиток 

міжнародної діяльності, укріплення й розгалуження матеріально-технічної бази 

закладу вищої освіти. 
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Посилення впливу європейських і світових цінностей на освітню та 

наукову сферу університету сприяє формуванню додаткових можливостей в 

усіх напрямах діяльності університету, саме:  

26.09.2019 р. захід «Молодь та ринок праці», що відбувся в УКД; 

запрошено випускників європейських вузів: Шкрібляка Артура (Нідерланди, 

Університет Твенте) та Олега Шкундера (Австрія, Віртшафт Університет) для 

обміну інформацією про навчання в європейських закладах. 

Проведено 4 скайп - конференції для підготовки Концепції «Вплив 

європейського досвіду на розвиток громадянського суспільства серед 

студентської молоді України» за 2020 MATRE PROGRAME, що подано спільно 

з 4 НГО та 3 ЗВО: Сумський державний університет та ГО «Молодь і 

підприємництво» (Суми) ; Ізмаїльський державний університет та БФ «Агенція 

розвитку та інвестицій південного регіону» (Ізмаїл); Льотна академія 

Національного авіаційного університету (Кропивницький) ГО «Стратегія 

майбутнього» (Кропивницький) до конкурсу проєктів від Посольства 

Королівства Нідерландів в Україні.  

06-09.11.2019 прийнято участь у навчальній програмі «Культурна 

спадщина» в м.Харкові. Ознайомлено з умовами конкурсних пропозицій від 

Українського культурного фонду. На основі навчальної програми подано 

проєктну заявку на конкурс. 

07-10.11.2019р УКД прийнято активну участь у світовому флешмобі 

#ErasmusDays та проведено два заходи: зустріч із студентами випускників 

програми Еразмус+ та круглого столу для інформування молоді про академічну 

мобільність, переваги участі у програмах обміну та де знайти актуальні 

пропозиції. Університет Короля Данила став 20 навчальним закладом в 

Україні, що прийняв участь та появився на карті програми Еразмус+. 

11.11.2019 р. проведено зустріч студентства університету з 

представниками ВМГО «Айсек у Івано-Франківську» та ознайомлено студраду 

з можливостями прийняти участь у міжнародних програмах та проектах.   
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18.11. р. організовано промостіл за участі Оуса - Голови Айсек –

Туреччина з міста Ізмір під назвою «Global Volunteer» та ознайомлення 

студентства з міжнародними програмами волонтерських стажувань за 

кордоном та програмами культурного обміну студентами. 

14.11.2019 р. організовано та проведено засідання круглого столу «Заходи 

по збереженню унікальності Карпат як платформа співпраці  влади – бізнес-

освіти». Підписано 2 Договори про співпрацю між УКД на Косівською 

районною радаою ( П.І Ванжурак) та Косівською міською радою (Плосконіс 

Ю.І)  

15.11.2019 р. прийнято активну участь у 5 Міжнародному економічно – 

інвестиційному форумі «Енергоефективна громада», наведено контакти з 

представниками міжнародного проекту GIZ. 

12.12.2019р. в рамках виконання завдань транскордонного проекту «Світ 

Карпатських Розет – заходи по збереженню унікальності Карпат» , викладачами 

УКД взято участь у Програмі міжнародних стажувань та майстер-класі 

музичних інструментів, що про ходив у Косівському та Верховинському 

районах області.   

13.12.2019р. відбулась зустріч з польською делегацією, в рамках 

реалізації міжнародного проекту «Світ Карпатських Розет – заходи по 

збереженню унікальності Карпат», в складі якої перебували викладачі 

Жешувського Університету (Малопольське воєводство). Презентовано 

деканами факультетів діяльність УКД. Обговорюються умови співпраці. 

09-13.12.2020р. організовано проведення ряду заходів в УКД , в рамках 

відзначення всесвітньої акції «Година коду» спільно з Івано-Франківським ІТ 

кластером. 

Грудень 2019 - січень 2020р. проведено 3 скайп – конференцій  ректорату 

УКД та ректоратом Бигдошського університету (Республіка Польща) для 

розробки Дорожньої карти та підписання Меморандуму про співпрацю між 

навчальними закладами. 
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15.01.2020р. подано на конкурс УКФ аплікаційну заявку «Обмін кращими 

практиками діджиталізації, інновацій та освітніх програм задля збереження 

об’єктів культурної спадщини» (ЛОТ2). Пройшли успішно конкурсний відбір. 

Через епідеміологічну ситуацію в Україні і не можливості виконання повністю 

всіх запланованих заходів написали заяву на відмову. 

28.01.2020 р. проведено захід до Всесвітнього дня захисту персональних 

даних, за участі викладачів – юристів та запрошених гостей, зокрема 

представниці Уповноваженого у ВРУ з прав людини  по Івано-Франківській 

області – Людмили Непийводи.  

29.01.2020 р. міжнародні програми технічної допомоги ПРООН та 

FORBIZZ. Організовано зустріч викладачів факультету «Управління та бізнес –

аналітики» з координаторами ПРООН та FORBIZZ в Україні, що підтримують 

розвиток МСП. Робоча зустріч координаторів міжнародних програм, що діють 

в Україні для налагодження контактів для співпраці. 

30.01.2020 р. проведено прес-конференцію Міжнародного проекту 

«Озеленення України/Планети» та підписано Меморандум про співробітництво 

і Етичний кодекс. УКД став співорганізатором проєкту на території Івано-

Франківської області.  

04.02.2020р проведено спільний захід з Всеукраїнською молодіжною 

організацією AISEK «Фестиваль культур». Залучені молоді лідери, що 

пропагують культурні звичаї та традиції з Єгипту, Туреччини, Індонезії та 

Алжиру. Учасниками стали 120 студентів та учнів за спеціальністю 

«Туристична та готельно-ресторанна справа».  

28.02.2020 р. програма технічної міжнародної допомоги «Горизонт 2020». 

В рамках інформаційного дня «Можливості участі науковців, малих та середніх 

підприємств в програмі Горизонт 2020» спікерка заходу розкрила безліч 

цікавих тем та допомогла учасникам розвинути нові навички (запрошено 

Директора рамкової програми «Підтримки МСП», Тетяна Котенко - кандидатка 

економічних наук). 
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Протягом березня - квітня 2020р проаналізовано рейтинги навчальних 

закладів республіки Польща (150 ЗВО) та Болгарії (46 ЗВО). Зроблено та 

подано аналітичний аналіз навчальних закладів в цих країнах за економічною 

спеціалізацією викладання та діяльністю. 

17.02.2020р спільно з Директором НДІ Луцьким Р.П подано заявку до 

МФ «Відродження» на створення Аналітичного центру на базі УКД. 

Подано до МФ «Відродження» на конкурс Людяність і взаємодопомога»: 

гуманітарна ініціатива проти пандемії» заявку «Підприємливість - шлях 

реагування та вихід з кризи COVID-19 в Україні»  

 До Британської ради на конкурс направлено проектну пропозицію 

«Applying effective cross-sectoral partnership quadrangle to support business/ 

Застосування ефективного чотирикутника міжсекторного партнерства для 

підтримки бізнесу». 

Подано до Канадського фонду місцевого економічного розвитку проектну 

пропозицію «Синергія зусиль України та Канади задля підтримки 

молодіжного підприємництва». 

ДО Європейського фонду демократії подана проектну пропозицію 

«Молодь за європейські стандарти розвитку громадянського суспільства в 

Україні». 

Інтернаціоналізація в Університеті передбачає комплексне підвищення 

ефективності міжнародної діяльності та поступове інтегрування у міжнародний 

освітньо-науковий простір. Основними її результатами має стати утвердження 

міжнародного іміджу УКД та підвищення його конкурентоздатності на 

сучасному ринку праці.   
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