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Президент Інституту, Бабніна Олена Вікторівна, приступила до 
виконання обов’язків ректора Приватного вищого навчльного закладу 
«Інститут психології і підприємництва» 15 січня 2021 року. Відповідно до 
покладених зобов’язань – звітує про діяльність інституту за 2020 рік. 

У 2020 році підготовка фахівців у Приватному вищому навчальному 
закладі «Інститут психології і підприємництва» здійснювалася згідно зі 
стандартами вищої освіти за програмами першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти та освітніми програмами mini MBA. Організація освітнього 
процесу в інституті регламентується освітньо-професійними програмами 
спеціальностей, навчальними планами й робочими програмами навчальних 
дисциплін і здійснюється на засадах інтеграції компетентісного, студенто-
орієнтованого, діяльнісного, індивідуального й професійно-орієнтованого 
підходів. Освітні програми першого (бакалаврського) рівня сформовані 
відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України стандартів 
вищої освіти. Освітні програми mini MBA розроблено з урахуванням 
відповідності програмних результатів навчання вимогам сучасної бізнес 
спільноти. Усього в інституті проводиться підготовка за 5 освітніми 
програмами. 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних 
працівників інституту здійснювалось за формами: стажування; участь у 
семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; навчання 
за програмою підвищення кваліфікації; здобуття рівня вищої освіти. 
Планування та процедура визнання результатів підвищення кваліфікації 
відповідають чинному законодавству. Упродовж 2020 року забезпечено 
проходження підвищення кваліфікації та стажування 5 науково-педагогічних 
працівників інституту. 

У 2020 році до інституту на навчання за денною формою для здобуття 
практичних навичок управління було зараховано 26 осіб для навчання за 
освітніми програмами mini MBA. 

Упродовж 2020 року в інституті продовжувалась планова робота з 
акредитації освітньо-професійних програм відповідно до перспективного 
плана розвитку інституту. Ліцензований обсяг за рівнями освіти становить 300 
місць за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. У звітному періоді 
значну увагу приділено виконанню положень Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, 
мультимедійним обладнанням та навчально-методичними матеріалами, що 
необхідні для виконання освітніх програм, відповідають Ліцензійним умовам 
щодо провадження освітньої діяльності.  

Діяльність інституту спрямовано на високоякісну підготовку фахівців, 
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. Упродовж 
2020 року на базі інституту було забезпечено проведення понад 20 наукових 
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заходів міжнародного, всеукраїнського, регіонального, місцевого та 
інституцького рівнів. У 2020 році інститут взяв участь у понад 4 виставках. 
Забезпечено проведення спільних наукових досліджень та наукових заходів із 
представниками промисловості, виробництва й бізнесу. Найбільш активно 
реалізується співпраця з «3S Agency», «UNIVERSUM». З метою підтримки 
талановитої та обдарованої молоді інститут співпрацює з Малою академією 
наук. У 2020 році забезпечено діяльність інтелект-клубу «Афінська школа» із 
залученням досвідчених практиків України та закордону, що створена для 
розширення горизонту мислення. 

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 
в інституті належить до пріоритетних стратегічних завдань формування 
наукового потенціалу інституту, оскільки наш ЗВО готує фахівців, 
спроможних працювати в умовах конкуренції, бути мобільними, володіти 
знаннями сучасних механізмів розвитку економіки, менеджменту, специфікою 
проведення наукової та інноваційної діяльності. Систематично проводиться 
робота з відбору та підготовки претендентів до вступу в інститут, зростає 
кількість вступників, які мають значний практичний доробок.  

Освітній процес у Приватному вищому навчльному закладі «Інститут 
психології і підприємництва» проводиться згідно з Положенням про 
організацію освітнього процесу. В умовах карантинних обмежень освітній 
процес здійснювався відповідно до нормативно-розпорядчих документів 
МОНУ і МОЗУ. За 2020 рік для організації освітнього процесу за 
дистанційними технологіями створено понад 27 курсів навчальних дисциплін 
для підготовки здобувачів освіти. Вжито заходів щодо забезпечення 
принципів академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу, 
зокрема, в умовах дистанційного навчання. Усі студенти інституту 
зареєстровані як користувачі дистанційних курсів.  

Доступність будівель, споруд та територій інституту для маломобільних 
груп населення забезпечується відповідно до ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та 
споруди навчальних закладів», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і 
споруд. Основні положення». Для студентів з особливими потребами в 
інституті забезпечено можливість здобуття освітнього рівня вищої освіти на 
основі альтернативного вибору форми навчання. Із студентами проводиться 
роз’яснювальна робота щодо популяризації положень «Конвенції про права 
інвалідів», організовуються заходи й тематичні виховні години до 
Міжнародного дня людей з інвалідністю. В інституті створено сприятливу 
атмосферу для соціалізації та забезпечення інтересів осіб з особливими 
потребами і безбар’єрного їхнього доступу до закладу освіти та його 
інфраструктури. Забезпечується ефективне та цільове використання майна, 
наданого інституту за договором оренди відповідно до потреб освітнього 
процесу.  

З метою удосконалення управлінської діяльності в інституті у 2020 році 
прийнято рішення про розширення штатних працівників інституту, з метою 
організації навчального процесу, акредитації та ліцензування, а також 
розвитку структури інституту в цілому.  
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Освітній процес в інституті в 2020 році відбувався згідно графіків 
навчального процесу. Із впровадженням карантину у березні 2020 р. всі 
заняття відбувалися дистанційно з використанням засобів інтерактивного 
навчання за допомогою електронного відеозв’язку Zoom та інше. На початок 
першого семестру 2020-2021 навчального року було застосоване змішане 
навчання з дотриманням усіх рекомендацій та вимог адаптивного карантину. 
З уведенням дистанційного навчання освітній процес повністю відбувався в 
площині використання електронного відеозв’язку Zoom. Кожного 
навчального дня здійснювався контроль за проходженням занять та 
відповідність викладання навчальних дисциплін згідно з програмами також 
проводився контроль відвідування занять студентами.  

В інституті забезпечено діяльність системи управління охороною праці. 
Головним завданням інституту з безпеки життєдіяльності визначено захист 
життя, здоров'я, безпеку науково-педагогічних працівників, співробітників та 
осіб, що навчаються, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій різного 
походження. У зв’язку із запровадження загальнонаціонального карантину 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 
641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 
(зі змінами від 11 листопада 2020 року, №1100), постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 серпня 2020 р. №760 «Про внесення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрів України», постанови Кабінету Міністрів України від 22 
липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2», постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. №500 
«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. №392 «Про встановлення 
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
та етапів послаблення протиепідемічних заходів», постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARSCoV-2», відповідно до наказу МОН України від 16 
березня 2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 
коронавірусу COVID-19» та рекомендацій листа МОН України від 27 березня 
2020 р. № 1/9-178 «Щодо завершення 2019/20 навчального року» в інституті 
протягом періоду дії карантинних обмежень: усіх здобувачів вищої освіти, 
слухачів курсів підвищення кваліфікації переведено на дистанційну форму 
навчання; обмежено проведення масових заходів на території інституту; 
організовано роботу підрозділів інституту у дистанційному режимі; 
організовано інформування здобувачів освіти та співробітників інституту 
щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у 
випадку захворювання; виконуються профілактичні заходи щодо 
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попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій; забезпечено 
посилену охорону та збереження майна університету, щоб не допустити 
несанкціонованого проникнення на об’єкти інститут на період дії карантину; 
забезпечено проведення комплексу робіт щодо підтримання функціонування 
інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного 
режиму в інституті; забезпечено безперервне енергопостачання до всіх 
об’єктів інституту; забезпечено виконання вимог правил протипожежної 
безпеки на території інституту; забезпечено безперебійну роботу 
інформаційно-телекомунікаційної мережі інституту в умовах зростання 
Інтернет-трафіку. Крім зазначеного вище, в інституті здійснюються такі 
заходи: придбані у необхідній кількості безконтактні інфрачервоні 
термометри; технічні працівниці здійснюють постійне вологе прибирання, 
вбиральні та підсобні приміщення забезпечені милом, антисептиками, 
дезінфікуючими засобами; студенти проінформовані про необхідність 
дотримання правил особистої гігієни, роз’яснювальні матеріали від 
Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я МОЗ 
України стосовно профілактики коронавірусу COVID-19 розміщені на всіх 
вхідних групах та побутових приміщеннях гуртожитків. Незважаючи на 
карантин, запроваджений на території держави, освітній процес в інституті не 
зупинено – студентам надаються освітні послуги, продовжується робота з 
обдарованою молоддю. А саме: змінено формат проведення занять та 
консультацій – викладачі й студенти перейшли на онлайн-спілкування.  

Відповідно до Податкового кодексу України інститут здійснює 
нарахування та своєчасне перерахування податку на додану вартість, податку 
на доходи фізичних осіб та військового збору, єдиного соціального внеску та 
інші. Усі податки та збори нараховуються в повному обсязі та 
перераховуються на відповідні державні рахунки, рахунки органів Пенсійного 
фонду та державних соціальних фондів у встановлені терміни.  

В інституті забезпечені усі необхідні заходи щодо дотримання Закону 
України «Про запобігання корупції» та запобіганню корупційних 
правопорушень і зловживань. В інституті забезпечено виконання заходів щодо 
дотримання Закону України «Про запобігання корупції» шляхом виявлення й 
усунення внутрішніх і зовнішніх корупційних ризиків, а саме: проводиться 
ідентифікація в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, 
кадрових, юридичних процедурах діяльності інституту. 

Річний звіт про діяльність закладу освіти виконано на вимогу 
законодавства у сфері вищої освіти України. 

 


