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1. НАВЧАЛЬНА РОБОТА, МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Згідно відомостей про здійснення освітньої діяльності в інституті 
здійснюють за денною/заочною формою навчання за такими спеціальностями: 

071 – Економіка (ліцен. обсяг 25/25); 
073 – Менеджмент (ліцен. обсяг  30/25). 
081– Право (ліцен. обсяг 30/0); 
121 – Інженерія програмного забезпечення (ліцен. обсяг 30/30); 
071 – Облік і оподаткування (ліцен. обсяг  30/30); 
До складу інституту входять п’ять кафедр:  

- кафедра гуманітарних дисциплін; 
- кафедра менеджменту; 
- кафедра економіки, обліку та аудиту; 
- кафедра правознавства, 
- кафедра програмування та інформаційних технологій. 

Усі кафедри забезпечені документацією, передбаченою стандартами освіти, 
а також освітніми програмами, робочими навчальними планами, програмами 
навчальних дисциплін. Документацію погоджено, у ній дотримано 
співвідношення навчального часу між циклами підготовки, вона відповідає змісту 
підготовки, державним вимогам, потребам ринку праці та особистості, 
безперервності, наступності підготовки фахівців. 

Освітні програми та навчальні плани спеціальностей затверджені за 
встановленою МОН формою, підписані директором ЕІДМУ «КПУ» та погоджені 
у встановленому порядку. 

Для забезпечення навчального процесу інституту складаються наступні 
плани: 

1. Навчальні плани з усіх напрямів підготовки та спеціальностей. 
2. Робочі навчальні плани. 
3. Графіки навчального процесу. 
4. Графіки проведення навчальної та виробничої практик студентів.  
Планування навчального процесу інституту здійснюється відповідно до 

стандартів МОН. Щорічно складаються план набору та випуску студентів 
інституту та план-графік державної атестації студентів; було складено “План 
основних заходів на 2019-2020 н.р.”. 

Інститутом здійснюється планування навчального навантаження:  
- обсяг навчального навантаження;  
- навчальне навантаження між кафедрами;  
- розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними 

працівниками на кафедрах. 
Робочі навчальні плани і робочі програми дисциплін виконуються у 

повному обсязі. 
Контроль за якістю планування та навчання здійснюється відповідно до 

«Положення про моніторинг якості освіти в ЕІДМУ «КПУ». 
Головними об'єктами моніторингу є: 
- якість змісту освіти (перебіг процесу), виконання навчальних планів 

(перебіг процесу); 
- якість діяльності науково-педагогічних працівників (перебіг процесу); 



- якість управління (перебіг процесу); 
- якість матеріально-технічного забезпечення (ресурси процесу); 
- якість засвоєння навчальних дисциплін (результати процесу); 
- сформованість особистих якостей у випускників (результати процесу); 
- діяльність випускників (результати процесу). 
У ЕІДМУ «КПУ» запроваджуються сучасні технологій навчання. 
На кафедрах інституту наявне методичне забезпечення лабораторно-

практичних занять, курсового проектування, самостійної та індивідуальної роботи 
студентів. У навчальному процесі використовуються прикладні комп’ютерні 
програми. 

У ЕІДМУ «КПУ» проводяться засідання Вченої ради, діє науково-
методична рада, науково-методичні семінари. 

Протягом 2019-2020 н.р. на засіданнях науково-методичної ради були 
проведені наступні заходи: 

План науково-методичної ради ЕІДМУ «КПУ» за 2019-2020 н.р. 

 
Місяць 

 

 
Питання, що заслуховуються 

 
Вересень 

 
1. Про аналіз методичної роботи за  2019/2020 н.р. та затвердження плану 
роботи науково – методичної ради  ЕІДМУ «КПУ» на 2020/2021н.р. 
2. Про розробку нових робочих програм, доповнення та корегування існуючих 
програм на  2019/2020н.р. 
3. Про розгляд науково-методичних планів роботи кафедр ЕІДМУ «КПУ» на 
2019/2020н.р. 
4. Різне. 

Жовтень 
 

1. Проведення відкритих практичних занять та взаємовідвідування лекцій як 
засоби підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького 
складу та якості надання освітніх послуг  
2. Про організацію заходів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників в 2019/2020н.р. 
3.Про стан підготовки до проведення тижня науки в інституті 

4. Різне 
Листопад 

 
 

1. Про стан навчально–методичного забезпечення дисциплін, які викладаються 
на факультеті у період 2019/2020 н.р.на кафедрах ЕІДМУ «КПУ». 
2. Про стан підготовки до проведення моніторингу та контролю якості навчання 
у ЕІДМУ «КПУ» у І півріччі 2019/2020 н.р. 
3. Про методичне забезпечення практичної підготовки денного та заочного 
відділень ЕІДМУ «КПУ» у 2019/2020н.р. 
4. Різне. 

Грудень 
 
 
 

1. Про стан та перспективи  наукового студентського товариства ЕІДМУ «КПУ» 

2. Про результати моніторингу та контролю якості навчання у ЕІДМУ «КПУ» 
щодо поточних та залишкових знань здобувачів вищої освіти 
3. Про підготовку студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт й проведення І-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади у 
2019/2020 н.р. 
4.Різне. 

Січень 
 

1.Про результати створення електронного каталогу навчальних видань у ЕДМУ 
«КПУ» 



 
 

2.Про стан удосконалення складових НМКД 2019/2020 н.р. першого семестру 

3. Різне 
Лютий 

 
 
 
 

1. Про стан та перспективи наукової діяльності ЕІДМУ "КПУ 
2. Про методичне забезпечення практичної підготовки денного та заочного 
відділень ЕІДМУ "КПУ" у 2019/2020 н.р. 

3. Про стан методичного забезпечення дисциплін. 
Березень 

 
 
 

1.Особливості викладання фахових дисциплін як фактор особистісного розвитку 
майбутнього фахівця з напряму підготовки «Менеджмент» 
2. Особливості викладання та навчально-методичне забезпечення дисциплін 
кафедри менеджменту 
3. Про стан підготовки до проведення моніторингу та контролю якості навчання 
у ЕІДМУ «КПУ»у ІІ півріччі 2019/2020 н.р.. 
4. Різне. 

Квітень 
 

 

1.Система та критерії оцінювання якості написання курсових робіт студентами в 
умовах кредитно – трансферної системи 
2.Про заходи щодо удосконалення системи поточного та підсумкового 
контролю з дисциплін навчальних планів напрямів підготовки у ЕІДМУ «КПУ» 
3. Про підсумки комплексних контрольних робіт та розгляд пропозицій щодо 
покращення їх результатів у 2019/2020н.р. 
4. Різне. 

Травень 1. Підсумки роботи викладачів з питань удосконалення  навчально–методичних 
комплексів на кафедрах ЕІДМУ «КПУ» за 2019/2020 н.р.  
2. Про результати підготовки до друку навчально-методичних видань 
працівників випускових кафедр ЕІДМУ «КПУ»у 2019/2020 н.р. та перспективи 
подальшого планування на 2020/2021 н.р. 
3. Різне 

 
Червень 

 

1. Про результати науково-методичної роботи викладачів ЕІДМУ «КПУ» за 
2019/2020 н.р.  
2. Про стан та перспективи оптимізації науково-методичної роботи на кафедрах 
ЕІДМУ «КПУ» 2019/2020н.р. 

 

 

 

 



2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ, ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

Вступна кампанія 2019/2020 навчального року була проведена на 
належному рівні з дотриманням таких нормативних документів, як:  

1. Правила прийому до ЕІДМУ «КПУ»; 
2. Положення про Приймальну комісію ЕІДМУ «КПУ»; 
3. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів ЕІДМУ «КПУ». 
Важливо зазначити, що в період вступної кампанії не було зафіксовано 

жодного випадку апеляції, скарг з боку абітурієнтів та їх батьків щодо роботи 
Приймальної комісії Інституту. У 2019/2020 навчальному році вся Вступна 
кампанія проводилась через Єдину державну базу освіти, наразі ЄДБО є дещо 
зміненою і на даний момент заповнюються вступні пропозиції. Вступ 2020 буде 
проводитись також через ЄДБО та реєстрацію вступників на денну форму 
навчання через електронні кабінети.  

Було проведено аналіз по набору абітурієнтів за останні п’ять років. Слід 
відзначити, що прийом абітурієнтів знизився. Таку ситуацію спричинило: 

- по-перше, велика кількість Енергодарських абітурієнтів виїжджають з 
країни і вступають у вищі навчальні заклади Європейських країн (Польща). Виші 
Європейських країн при вступі не вимагають Зовнішнього незалежного 
оцінювання і вступних екзаменів;  

- по-друге, значне зменшення випускників, як в Енергодарських середніх 
закладах так і в закладах прилеглих районів Запорізької, Херсонської обл., а 
також недостатнє наповнення академічних груп у Вищих навчальних закладах І-ІІ 
рівня акредитації або взагалі відсутність груп по-деяким спеціальностям; 

- по-третє, значна частина випускників віддають перевагу отриманню 
робітничої спеціальності; 

- по-четверте, ринок праці демонструє мінливість, а популярність професій 
не є константою, таким чином майбутні абітурієнти вступаючи на ту чи іншу 
спеціальність в першу чергу враховують тенденцію її затребуваності в даний час 
або в майбутньому тощо; 

- по-п’яте, суттєвий вплив на перспективні плани по вступу абітурієнтів 
вплинуло запровадження загальнонаціонального карантину з 13 березня 2020 
року. Необхідно зауважити, що в сучасній історії така ситуація не має прикладів, 
що значно ускладнює прогнозування Вступної кампанії на 2020-2021 рік. 

Враховуючи негативну динаміку формування контингенту останніх років, 
адміністрацією та професорсько-викладацьким складом Інституту було прийнято 
рішення про внесення змін до планування роботи Приймальної комісії так і 
профорієнтаційної роботи в цілому. 

01 вересня 2020 року в Інституті відбулися кадрові зміни і тому були 
внесені деякі поправки до плану профорієнтаційної роботи. Основними 
складовими профорієнтаційної роботи стали: 

1. Спільно з Енергодарським Науково-методичним центром проведено 
плідну роботу з методистами Енергодарських загальноосвітніх закладів. 

2. Проводиться успішна та плідна робота з Енергодарською міською радою, 
Енергодарським управлінням освіти та науково-методичним центром, відділом 



сім’ї та молоді, Енергодарською міською філією Запорізького обласного центру 
зайнятості та Енергодарською малою академією наук. 

Зустріч з представниками Енергодарської міської філії Запорізького обласного центру зайнятості 

Співпраця з Енергодарською малою Академією наук 



3. Проведено захід «День кар’єри» в рамках якого були проведені майстер-
класи за тими спеціальностям, які бажали майбутні випускники як у м. Енергодар 
так і у регіоні. 

 

 
 

 
Майбутні економісти, менеджери та правники 

 
4. Проведена профорієнтаційна робота в місті Енергодар і в прилеглих 

районах Запорізької області, в рамках якої відвідувались батьківські зібрання, 
класні години. 

 

 
В загальноосвітніх закладах міста та регіону 

 
 
 
 



5. Між учнями енергодарських шкіл та прилеглих сільських шкіл були 
проведені інтелектуальні ігри «Інтелект – батл». 

 

 
Інтелектуальні ігри 

 
6. У лютому 2020 року інститут продовжив розвиток програми 

«Університет третього віку», за допомогою цього договору було відкрито ще одну 
групу слухачів для навчання з комунікаційних та інформаційних технологій. 

 

 
 
7. На базі ЕІДМУ «КПУ» відбулося проведення багатьох нарад та 

інформаційно-консультаційних зустрічей з державними установами, 
роботодавцями та молодіжними організаціями. 

 

 
Зустріч з народною депутаткою Ю.Яцик  Співпраця з місцевими органами самоврядування 

 
 
 



8. Знято безліч роликів і представлено на міському телебаченні і в інших 
засобах масової комунікації. 

9. Переглянуто пільги в оплаті за навчання.  
10. Розповсюджено рекламні проспекти. 
Окремо необхідно зазначити про деякі заходи, які хоча і опосередковано, 

але також мають важливе значення для покращення іміджевої політики інституту: 
- відкриття в інституті фітнес центру Matrix Energodar; 
- студенти інституту активно залучалися до акції «Ти не один» задля 

допомоги соціально незахищеним верстам населення під час боротьби з 
пандемією коронавірусної інфекції; 

- інститут прийняв активну участь у розробці мобільного додатку «Місто у 
твоїй кишені», який на разі користується значною популярністю серед мешканців 
міста та має значний потенціал розвитку. 

 

 
Участь у розробці мобільного додатку «Місто у твоїй кишені» 

 
 
 



3. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 
Велика увага у ЕІДМУ «КПУ» приділяється питанням підвищення якісного 

складу науково-педагогічних працівників.  
З метою підвищення якості кадрового складу ЕІДМУ «КПУ» протягом 

навчального року було прийнято на постійну основу 1 кандидата наук з 
державного управління, а також на умовах сумісництва залучено для 
викладацької і наукової роботи 1 кандидата юридичних наук. 

На теперішній час у ЕІДМУ «КПУ» нараховується 44 науково-педагогічних 
працівників, в т.ч. 1 доктор наук, професор, 24 кандидати наук.  

Основними формами підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників ЕІДМУ «КПУ» є навчання в аспірантурі, 
захист дисертації в якості здобувача, стажування в провідних університетах 
України, участь у конференціях та семінарах. 

У ЕІДМУ «КПУ» підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників відбувається відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації 
професорсько-викладацького складу. Всі науково-педагогічні працівники 
інституту за останні 5 років пройшли підвищення кваліфікації в тій чи іншій 
формі. За результатами підвищення кваліфікації підготовлені і видані тексти 
лекцій, завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів, 
впроваджені електронні версії навчально-методичних посібників. Постійне 
підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками інституту є 
важливою умовою удосконалення робочих програм з навчальних дисциплін, 
забезпечення навчального процесу прогресивними навчально-методичними 
розробками і загалом підвищення ефективності організації навчального процесу. 

 



4. НАУКОВА РОБОТА (У ТОМУ ЧИСЛІ СТУДЕНТСЬКА НАУКА) 

 

І. Організаційне забезпечення наукової роботи 
1. В інституті працюють Вчена рада та науково-методична рада відповідно 

до затвердженого плану роботи. 
2. Щорічно розроблюється та затверджується план наукової роботи, звіт 

про виконання якого затверджується на Вченій раді інституту. 
 
II. Науково-дослідна діяльність 
Науково-дослідні роботи, що виконувались у звітному році: 

Назва 
кафедри 

Тема 
науково- 
дослідної 

роботи 

Термін 
виконання 

(з по) 

Керівник теми Основні результати 

Кафедра 
менеджменту  

„Управління 
розвитком 
підприємництва на 
макро-, мікро-, мега 
та мета- рівнях” 
 

2015-2020 Зав.кафедри к.н. 
держ.упр., доцент  

Меленюк В.О. 
 

Надруковано 13 праць, у 
тому числі  
у фахових виданнях 1,     
тези конференції – 8 
навчальний 
посібник - 2. 
методичні рекомендації - 2 

Кафедра 
програмування 
та 
інформаційних 
технологій 

Програмні засоби і 
технології 
забезпечення 
комп’ютерного 
інформаційного 
середовища 

2015-2020 Зав.кафедри  
к.т.н., доцент 
Бейнер П.С. 

 

Надруковано всього 4 праці, 
тези конференції – 3, 
методичні рекомендації 1.  
  

Кафедра 
гуманітарних 
дисциплін 

Проблеми 
політичної 
стабільності-
нестабільності як 
специфічного 
феномену 
суспільного життя 

2015-2020 Зав.кафедри 
к.пед.н., доцент 

Бажановська О.В. 
 

3 тез доповідей , 1 курс 
лекцій, 1 методична розробка 



Кафедра 
економіки, 
обліку та аудиту 

Економічні 
проблеми розвитку 
регіону та 
створення форм і 
механізмів 
управління в 
інформаційному 
суспільстві 

2015-2020 Зав. кафедри. 
к.е.н. доцент, 

Нестеров Ю.О. 
 

Надруковано 10 праць, у 
тому числі  
тези конференції – 9 
методичні рекомендації - 1 

Кафедра 
правознавства  

Правові засади 
розбудови 
державності в 
контексті 
формування і 
розвитку 
громадянського 
суспільства в 
Україні 

2015-2020 Зав. кафедри 
к.ю.н. , доцент 
Пришляк М.І. 

Надруковано  всього 14 
праць, у тому числі у статті  
фахових виданнях – 3, тези 
конференції – 11 
 

 
III. Подання заявок і участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування на виконання наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, 
фондів, грантів, у т.ч. міжнародних 

Назва 
кафедри 

Тема науково-дослідної роботи, 
що подавалась на конкурс 

Керівник 
теми 

Назва конкурсу, джерело 
фінансування 

Результати 
конкурсу 

     

 

IV. Кількість опублікованих наукових праць 
Назва 
кафед- 
ри 

Мо- 
но- 
гра- 
фії 

Підруч- 
ники, 

навчальні 
посібник- 
ки, з них з 

грифом 
МОН 

Науково- 
методичні 
публікації 

Статті у 
Міжнаро-

дних 
виданнях, 

з них 
імпакт- 

факто-ром 

Статті у 
фахових 

виданнях, 
з них з 
імпакт- 

факто-ром 

Статті 
У 

нефахо- 
вих 

видан- 
нях 

Охо-
рон 
ні 

доку- 
менти 

Доповіді 
на 

конференціях 

Між 
на- 
род 
них 

Регіо- 
наль- 
них 

Уні- 
версит 

ет- 
ських 

Кафедра 
менеджмен
ту  

-  
2 

2  1  - 2 - 6 

Кафедра 
програмува
ння та 
інформацій
них 
технологій 

- 1 -       3 



Кафедра 
гуманітарн
их 
дисциплін 

-  2        4 

Кафедра 
економіки, 
обліку та 
аудиту 

  1     2  7 

Кафедра 
правознавс
тва  

    3    2 9 

Всього 
 

- 1 4 2 2 20  8  11 

Всього  публікації – 46. 

V. Науково-організаційна робота 

1. Перелік наукових конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіад, 
конкурсів, інших наукових заходів, організованих і проведених у підрозділі: 

 
Вид наукового 

заходу 
(конференція, 
круглий стіл  

і т. і.) 

Назва наукового заходу Дата 
проведення 

Організації, 
установи-

співоргані- 
затори 

Кількість 
учасників 
 

Всього 
з них 

студен-
тів 

Круглий стіл Методичні підходи до 
оцінювання якості та культури 
обслуговування 

Х, 2019 ЕІДМУ 
«КПУ» 

18 15 

Круглий стіл Стратегія та перспективи 
виходу українського ринку 
туристичних послуг на 
міжнародну арену 

Х, 2019 ЕІДМУ 
«КПУ» 

18 15 

Круглий стіл Удосконалення системи 
менеджменту на сучасному 
промисловому підприємстві 

Х, 2019 ЕІДМУ 
«КПУ» 

18 15 

Круглий стіл Конкурентоспроможність 
регіону, фактори впливу 

Х, 2019 ЕІДМУ 
«КПУ» 

18 15 

Круглий стіл «Вплив транспортних 
корпорацій на розвиток 
національних економік країн 
світу» 

Х, 2019 ЕІДМУ 
«КПУ» 

13 
 

11 

Ділова гра «Успішний бізнесмен» Х, 2019 ЕІДМУ 
«КПУ» 

27 
 

24 

Науковий семінар Нові тенденції у викладанні 
історії України та української 
культури у 2015-2018 р.р. 

Х, 2019 ЕІДМУ 
«КПУ» 

16 
 

14 

Науковий семінар Особливості вивчення 
сучасних проблем філософії у 
вищій школі 

Х, 2019 ЕІДМУ 
«КПУ» 

16 15 

Науковий семінар Інтерактивні методи навчання 
при викладанні соціології у 
вищій школі 

ХІ, 2019 
ЕІДМУ 
«КПУ» 

16 15 

Науковий семінар Особливості проведення 
занятть з фізичної культури на 

ІV, 2019  ЕІДМУ 
«КПУ» 

16 15 



повітрі 

Науковий семінар Порівняльні методи навчання 
у вищій школі 

ІV, 2019 ЕІДМУ 
«КПУ» 

16 15 

Науковий семінар Нова парадигма 
продуктивності підприємства Х, 2019 ЕІДМУ 

«КПУ» 
16 15 

Науковий семінар Україна та світ: порівняння 
макроекономічних показників 
розвитку 

ХІ, 2019 
ЕІДМУ 
«КПУ» 

16 15 

Науковий семінар Сучасна наукова основа 
забезпечення інвестиційної 
привабливості підприємств 

ІІІ, 2020 
ЕІДМУ 
«КПУ» 

16 15 

Науковий семінар Українська економічна 
ментальність та економічні 
реформи 

ІV, 2020 
ЕІДМУ 
«КПУ» 

16 15 

Науковий семінар Управління змінами вартості 
підприємства ІV, 2020 ЕІДМУ 

«КПУ» 
16 15 

Науковий семінар Актуальні питання теорії 
держави і права ІV, 2020 ЕІДМУ 

«КПУ» 
16 15 

Науковий семінар Управління правоохоронними 
органами України: сучасний 
стан, перспективи розвитку 

ІV, 2020 
ЕІДМУ 
«КПУ» 

16 15 

Науковий семінар Актуальні питання 
соціального забезпечення та 
соціального захисту 

ІV, 2020 
ЕІДМУ 
«КПУ» 

16 15 

Науковий семінар Особливості механізму 
адміністративно-правового 
забезпечення медичного 
обстеження наречених в 
Україні 

ІV, 2020 

ЕІДМУ 
«КПУ» 

16 15 

Регіональна 
науково-
практична 
конференція, м.  
Енергодар 

Актуальні напрями 
забезпечення 
євроінтеграційного розвитку 
України 

V, 2020 ЕІДМУ 
«КПУ» 

40 25 

 
 
 
VI. Керівництво студентською науковою роботою 
Керівництво студентською науковою проблемною групою (СНПГ): 
 

Назва  
кафедри 

Назва СНПГ П.І.П. наукового 
керівника 

Кіл-ть залучених 
студентів 

Міжкафед- 
ральне 

Студентське наукове 
товариство 

Доцент кафедри 
економіки, обліку та 
аудиту Зикіна В.О. 

25 

 

 

 



Кількість студентських наукових публікацій: 

Назва кафедри Статті у 
фахових 
виданнях 

Статті у 
нефахових 
виданнях 

Доповіді на конференціях 

Міжнародних Регіо-
нальних 

Інститутських 

Кафедра 
менеджменту  

- 2  - 2 

Кафедра 
програмування 
та 
інформаційних 
технологій 

-  -  2 

Кафедра 
гуманітарних 
дисциплін 

-  - - 2 

Кафедра 
економіки, 
обліку та аудиту 

  2  3 

Кафедра 
правознавства  

    9 

Всього  - 2 2 - 18 

Всього кількість студентських наукових публікацій – 22. 

Позитивним моментом є те, що у ЕІДМУ «КПУ» постійно ведеться 
наукова робота студентів, науково-педагогічних працівників та молодих вчених в 
обговоренні актуальних проблем розвитку різних галузей економіки на сучасному 
етапі, їх причин та шляхів подолання, а також можливостей упровадження 
інноваційних технологій у господарську діяльність підприємств.  

Результати наукових заходів, які проводилися в інституті та за його 
межами, показало гарне володіння студентами теоретичними та практичними 
знаннями. За період 2019-2020 навчального року студенти нашого інституту 
проявили себе як якісні майбутні фахівці в області економіки, фінансів, 
юриспруденції, менеджменту, а також в галузі соціально-економічних питань. 

 
VIII. Перелік організацій, установ, з якими укладено угоди про наукове 
співробітництво та інше. 
Укладені договори про проходження практики студентами ЕІДМУ «КПУ»: 
- ТОВ Торговельна мережа «Славутич» 
- ТОВ «Анкор» 
- ТОВ  «Електропривод» м. Запоріжжя 
- ТОВ «Електрон» 
- ПАТ «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» 

 



5. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ 

 

Згідно із напрацюваннями та планами розвитку міжнародної діяльності 
сумісно з Класичним приватним університетом (м.Запоріжжя) та відповідно до 
Програми розвитку міжнародних зв’язків КПУ до 2019 року у зв’язку з інтеграцією 
університету в міжнародний освітній простір у міжнародній діяльності університету, 
особлива увага приділяється таким напрямкам як співробітництво з 
міжнародними установами, фандрайзинг, навчання іноземних громадян у КПУ, 
організація практик та стажувань за кордоном для студентів та фахівців 
університету, наукова співпраця із іноземними партнерами, підписання нових 
угод про співробітництво, участь у спільних міжнародних проектах, які 
отримують фінансування від Європейської Комісії (проекти за програмою 
технічної допомоги „Темпус”), участь представників університету у програмах та 
конкурсах на отримання персональних грантів, інше. 

Усі заходи з міжнародної діяльності, що відбуваються в НМК КПУ та 
ЕІДМУ «КПУ», мають за мету реалізацію сучасної політики і стратегії нашої 
держави, спрямованих на подальшу розбудову національної системи вищої 
освіти, адаптацію її до соціально орієнтованої економіки, інтеграцію в 
міжнародний освітній простір.  

На даний час встановлені інформаційно-аналітичні партнерські зв’язки з 
організаціями з реалізації програм: 
− Офіс програми обміну майбутніх лідерів (FSA-FLEX) «Акт на підтримку 

свободи» (IREX); 
− Офіс програми для проведення досліджень в університетах США (IREX); 
− Офіс програм стипендій імені Едмунда Маскі та «Акт на підтримку 

свободи» (Muski/FSA Graduate); 
− Офіс програми підтримки університетського адміністрування та «Сучасні 

проблеми»;  
− Німецька служба академічних обмінів (DAAD); 
− Офіс програм «Стипендій імені Фулбрайта»; 
− Інформаційно-консультаційний центр «Освіта» (м. Одеса); 
− Фонд «Відродження»; 
− Фонд «Відкритий Світ»; 
− Агенція «Сантіс»; 
− Міжнародна агенція «GESIS»; 
− Ресурсний центр «Гурт»; 
− I’Alliance Française de Zaporojié; 
− Міжнародною молодіжною суспільною організацією AISEC в Україні. 

 



6. ВИХОВНА РОБОТА 

І. Напрями виховної роботи 
Основними напрямами виховної роботи у ЕІДМУ «КПУ» є формування 

наукового світогляду, громадянське та патріотичне, правове, моральне, художньо-
естетичне, трудове, фізичне, екологічне, професійне виховання.  

Нормативні документи: 
- Концепція гуманітарно-виховної роботи в ЕІДМУ «КПУ». 
- Перспективний план проведення гуманітарно-виховної роботи в 

ЕІДМУ «КПУ» на 2019-2020 н.р. 
- Положення про студентське самоврядування ЕІДМУ «КПУ»; 
- План роботи з питань профорієнтації  ЕІДМУ «КПУ». 
 

Показники результативності виховної роботи (станом на 01.10. кожного 

року) 

№ 
п/п 

Показник 
 

Роки 
2019 2020 

1. 
 
 

Кількість посадових осіб, до обов'язків яких входить конкретна 
відповідальність за планування, організацію та виконання виховної 
роботи  

1 1 

2. Кількість клубів і гуртків за інтересами  4 4 
3.  Кількість спортивних секцій - у них студентів  4/50 4/40 
4. Кількість студентів, які отримали нагороди та дипломи на оглядах 

та конкурсах:  
- обласних  
- галузевих 
- державних 
- міжнародних  

 
 
2 
 
2 
  

 
 
3 
 
2 
  

5. Кількість студентських наукових товариств  
- у них студентів  

1 
25 

1 
25 

6. Кількість студентів, які отримали нагороди за студентську наукову 
діяльність  

2 2 

7. Кількість відрахованих студентів, всього: у т.ч.  
- за академічну неуспішність  
- порушення дисципліни  

0 
0 
0 

0 
0 
0 

8. Кількість студентів, які допустили порушення (всього) в т.ч.  
- дисциплінарних  
- правових 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
У ЕІДМУ «КПУ» діє система студентського самоврядування згідно з ст.38 

Закону України «Про вищу освіту». Розроблено « Положення  про студентське 
самоврядування», до нього внесено зміни (згідно з Законом України №1798-VI від 
19.01.2010 р.). У систему студентського самоврядування залучено усіх студентів 
денного відділення. Представники всіх курсів (академічних груп) входять до 
складу студентської ради ЕІДМУ «КПУ». Розроблена і діє структура 
студентського самоврядування. 

Основними завданнями органів студентського самоврядування ЕІДМУ 
«КПУ» є: 



- забезпечення й захист прав та інтересів студентів, насамперед стосовно 
організації навчального процесу; 

- сприяння  навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 
- сприяння створенню відповідних умов для навчання та відпочинку 

студентів, реалізації їхніх здібностей  і талантів; 
- створення студентських гуртків, товариств та клубів за інтересами; 
- сприяння працевлаштуванню випускників; 
- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 
- участь у вирішенні особистих питань студентів. 
Організація має свій герб, гімн, прапор. 
Керівний орган – студентська рада ЕІДМУ «КПУ», який налічує 14 осіб. У 

період 2019-2020 н.р. головою студентської ради обрано Мудряк Д.В., яка 
входить до складу Вченої ради інституту. 

Від початку свого існування організація студентської ради сформувалася у 
чітку структуру з наступних секторів: культурно – просвітницького, навчально-
наукового, спортивно-оздоровчого, профорієнтаційного та прес-центру. 

Культурно – просвітницьким сектором за період 2019-2020 н.р. у співпраці з 
іншими секторами були проведені 12 заходів в інституті та у місті. 

Профорієнтаційний сектор сумісно з адміністрацією інституту провів 14 
заходів спрямованих на залучення абітурієнтів до ЕІДМУ «КПУ». Студенти 
побували в усіх загальноосвітніх школах міста та району. 

Студенти ЕІДМУ «КПУ» вже не першій рік приймають участь у 
благодійних акціях, наприклад долучилися до акції «Ти не один» задля допомоги 
соціально незахищеним верстам населення під час боротьби з пандемією 
коронавірусної інфекції. 

Навчально-науковий сектор при підтримці кафедр здійснив проведення 
«Тиждень науки -2019», 1-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт, Всеукраїнської студентської олімпіади, круглих столів тощо.  

 
ІІ. Національно-патріотичне виховання студентів  
Визначальною рисою виховання патріотизму є дієвість, спроможна 

перетворювати почуття в конкретні справи та вчинки на користь держави, що 
передбачено основними завданнями виховної роботи Інституту. 

Всі виховні заходи інституту орієнтовані на загальнолюдські, національні 
цінності.  

За звітний період проводились наступні організаційні, просвітницькі, 
пізнавальні та практичні заходи, а саме:  

- проведено Урочистості, присвячені пам»яті Рема Германовича Хеноха – 
почесного громадянина м.Енергодар; 

- підготовлені та проведені заходи з відзначення Дня захисника України та 
визволення України від фашистських загарбників; 

- згідно з планом виховної роботи «Про заходи пам’яті жертв голодоморів в 
Україні 1921 – 1922 р., 1932 – 1933 р., 1946 – 1947 р., кураторами проведені уроки 
пам’яті; 

- активізовано інформаційну роботу з популяризації національної історії, 
мови, традицій, календарних та значимих дат, що сприяє залученню молоді до 
вивчення історії культури українського народу, здобутків національної, духовної 



спадщини та перегляду вітчизняних художніх і документальних фільмів і 
пізнавальних програм; 

 - проведені виховні кураторські години присвячені трагедії Бабиного Яру.  
- на виконання листів Міністерства освіти і науки України, Департаменту 

освіти Запорізької облдержадміністрації проведені лекції, круглі столи, 
присвячені Дню Гідності і Свободи, Революції на граніті, «Партизанський рух в 
Україні у боротьбі з фашизмом та тоталітаризмом»;  

-проведені кураторські години, загальні збори студентів та науково-
педагогічних працівників інституту, присвячені історії незалежності України, 
подвигу Героїв Крут та Дню Соборності нашої держави. Відзначення цих 
пам’ятних дат спрямовані на зміцнення консолідації суспільства щодо 
вшанування пам’яті про боротьбу за незалежність України, утвердження 
патріотизму, формуванню єдиної української нації;  

- з нагоди відзначення Дня пам’яті і примирення та свята 75-ої річниці 
Перемоги над нацизмом у Європі та завершенню Другої світової війни 
організовано і проведено урочисті заходи; 

- проведені тематичні інформаційно-освітні заходи, присвячені Дню пам’яті 
жертв політичних репресій. Втрата Україною незалежності в результаті 
більшовицької окупації призвела до того, що злочинний тоталітарний режим 
забрав мільйони життів жителів України внаслідок голодоморів, політичного 
терору, депортацій та війн. Молоде покоління повинно розуміти,що єднання 
суспільства навколо усвідомлення цих трагічних подій сприяє ефективному 
протистоянню зовнішнім викликам та загрозам. 

Студентська рада ЕІДМУ «КПУ» тісно співпрацює з іншими молодіжними 
організаціями. Разом із міською молодіжною організацією «Ініціатива» студенти 
взяли участь у благодійній акції для дітей із соціально-незабезпечених родин; 
творчі колективи ЕІДМУ «КПУ» брали участь у благодійних концертах і зборах 
коштів для бійців АТО. 

 



7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ 

 

Умови навчання і роботи ЕІДМУ «КПУ» повністю відповідають вимогам 
МОН. На виконання рішень колегії МОН, у ЕІДМУ «КПУ»забезпечується 
сприяння дотриманню державного стандарту щодо кількості занять з фізичної 
культури. Протягом навчального року здійснюється постійний контроль за 
обсягом навантаження на заняттях фізичною культурою.   

У ЕІДМУ «КПУ» проводяться спортивно-масові заходи у позанавчальний 
час, що сприяє зміцненню здоров’я студентів: 
№ ЗАХОДИ Термін виконання 

1. Спортивно-розважальний конкурс «Нумо, дівчата!»( до 8-го 
Березня). 

Березень 

2. Традиційна універсіада 2019. Випуски фотогазет. Вересень 
3. Спортивні змагання інститутського, міського, обласного, 

всеукраїнського рівня. 
Протягом року 

4. Туристичні походи (о. Хортиця ). Протягом року 

 

Питання щодо організації та проведення занять фізичною культурою та 
спортом як у навчальний, так і у позанавчальний час заслуховуються на 
засіданнях Вченої ради та науково-методичної ради інституту. 

 



8. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ, ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 
СТУДЕНТІВ 

 
Практична підготовка студентів здійснюється відповідно до навчального 

плану при проходженні студентами усіх видів практики (навчальна, виробнича, і 
т.д.). Організація проходження практики студентами у ЕІДМУ «КПУ» 
здійснюється відповідно до «Положення про проведення практики у ЕІДМУ 
«КПУ». 

На кафедрах інституту розроблені і затверджені наскрізні програми 
практик студентів. 

Укладені довгострокові договори про проходження практики студентами 
ЕІДМУ «КПУ». 

Бази практик ЕІДМУ «КПУ» на період 2019-2020 навчальний рік 
 

№№ Підприємства Термін дії договорів 

1. ТОВ Торговельна мережа «Славутич» 

Договір на проведення 
практики студентів 

(№ 019 від 28.03.2016 р., 
строк дії: 5 років) 

2. ТОВ «Анкор» 

Договір на проведення 
практики студентів 

(№ 20 від 29.11.2016 р., 
строк дії: 5 років) 

3. ТОВ  «Електропривод» 
м. Запоріжжя 

Договір на проведення 
практики студентів 

(№ 08 від 12.11.2016 р., 
строк дії: 5 років) 

4. ТОВ «Електрон» 

Договір на проведення 
практики студентів 

(№ 09 від 18.11.2016 р., 
строк дії: 5 років) 

5.  Перший Український Міжнародний 
Банк 

Договір на проведення 
практики студентів 

(№ 25 від 06.09.2019 р., 
строк дії: 5 років) 

 
За домовленістю з керівниками підприємств, установ та організіцій 

студенти проходять практику також у міжрайонному центрі зайнятості, у філіях 
банківської системи, на приватних підприємствах.  

 



9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

У навчальному корпусі знаходяться адміністративні кімнати, бібліотека, 
бухгалтерія, відділ кадрів, приймальна комісія, навчальні аудиторії, в тому числі 
чотири комп’ютерні лабораторії, лінгафонний кабінет. Всі навчальні приміщення 
(аудиторії) пристосовані до проведення необхідних видів робіт, забезпеченні 
устаткуванням, відповідають санітарним нормам та правилам протипожежної 
безпеки. 

В кабінетах комп’ютерної техніки за кожним студентом закріплене робоче 
місце, яке складається з ПК із стандартною конфігурацією, також 
використовуються сучасні ноутбуки Asus та Hewlett Packard.  

Використовується друкарське обладнання: струминні принтери Canon iP 
1600 та Canon iP 2800; лазерні принтери Canon LBP 6000, HP LaserJet 1000w. 
Загальна кількість ПК складає 64 одиниць. Всі комп’ютери об’єднані в локальну 
мережу та підключені до мережі Internet. Програмні продукти, що 
використовуються у навчальному процесі, є  вільним програмним забезпеченням 
або ліцензованим.  

Для проведення інших занять навчальний заклад має в наявності необхідне 
ресурсне забезпечення. Проведення занять з іноземної мови забезпечується 
лінгафонним кабінетом з ПК та необхідною аудіоапаратурою. Проведення занять 
з української мови, історії української культури забезпечене необхідною 
аудіоапаратурою. 

В навчальному корпусі працює буфет, який забезпечує працівників та 
студентів гарячим харчуванням.  

У корпусі знаходиться також актовий зал для проведення громадських та 
розважальних заходів, спортивний зал, зал атлетичних вправ і тренажерів, 
приміщення в яких працюють студентські та молодіжні гуртки і об`єднання. 

Медичне обслуговування студентів здійснюється міською поліклінікою та 
медичним пунктом інституту з постійно працюючою медичною сестрою. 
Щорічно студенти інституту проходять медичне обстеження в міській поліклініці.  

Навчальні площі, що використовуються у навчальному процесі, 
приміщення для науково-педагогічного персоналу, приміщення для занять 
студентів, комп’ютерне забезпечення, наявні лабораторії та спеціалізовані 
кабінети, спеціалізовані лабораторії з ПК, які забезпечують виконання 
навчального плану зі спеціальності та їх обладнання відповідає нормативним 
вимогам щодо рівня забезпеченості освітньої діяльності. 

 
 

 



10. ПРАВОВА РОБОТА 
 
У своїй діяльності ЕІДМУ «КПУ» керується: 
− конституцією України; 
− законами України у сфері навчально-наукової роботи, освітньої 

діяльності , праці, господарської діяльності та ін.; 
− наказами, розпорядженнями, постановами, листами Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства освіти і науки молоді та спорту України; 
− рішеннями колегії МОН України, Міністерства освіти і науки молоді та 

спорту України; 
− наказами, розпорядженнями ректора КПУ та директора ЕІДМУ 

«КПУ»; 
− планом основних заходів ЕІДМУ «КПУ» на 2019-2020 н.р.; 

Протягом 2019-2020 н.р. була проведена наступна робота з: 
1. укладання договорів про навчання; 
2. перевірки наказів, розпоряджень, іншої документації на відповідність 

вимогам чинного законодавства; 
3. захисту інтересів ЕІДМУ «КПУ» у державних органах влади; 
4. здійснення позовної роботи та підготовки та направлення претензійних 

листів; 
5. підготовки та направлення скарг та звернень; 
6. забезпечення правової допомоги і консультації студентам, науково-

педагогічному персоналу інституту та його співробітникам; 
7. розробки внутрішньої документації; 
8. вивчення умов і причин виникнення непродуктивних витрат, порушень 

договірних зобов'язань, а також стану дебіторської та кредиторської 
заборгованості; 

9. проведення з керівниками відділів ЕІДМУ «КПУ» семінарів-навчання з 
питань профілактики корупції та боротьби з нею та здійснювання заходів щодо 
запобігання й протидії корупції з членами трудового колективу; 

10. правильного застосування актів законодавства про працю; 
11. забезпечення охорони праці у ЕІДМУ «КПУ», надання правової 

допомоги працівникам підприємства, які потребують соціального захисту; 
12. вдосконалення Регламенту, Правил внутрішнього трудового 

розпорядку, зміцнення трудової дисципліни; 
13. забезпечення належного функціонування, оновлення та контролю за 

цільовим використанням бази персональних даних ЕІДМУ «КПУ». 
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