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Стратегічний план розвитку Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий 
навчальний заклад «Амерікан Юніверсіті Київ» (далі – «ТОВ «ВНЗ Аиерікан Юніверсіті Київ») 
є інструментом, завдяки якому Університет встановлює чіткі, адаптовані до потреб суспільства, цілі 
та тенденцій розвитку освіти та науки. Розробка та реалізація стратегічного плану розвитку 
університету дозволяє зосередити зусилля і оптимізувати розподіл ресурсів для виконання заходів, 
необхідних для виконання місії університету і забезпечення його розвитку в умовах зростаючої 
конкуренції. 

 
 МІСІЯ 

Місія «ТОВ «ВНЗ Аиерікан Юніверсіті Київ»: стійкий вплив на суспільство, бізнес та 
промисловість завдяки інноваційному навчанню та передовим науковим дослідженням.  

Стратегічною метою «ТОВ «ВНЗ Аиерікан Юніверсіті Київ»  - це побудова університету 
майбутнього, з потенціалом багатогалузевого закладу вищої освіти України, з загальнодержавним 
та міжнародним визнанням, який планує розгортання різноманітних інноваційних підходів до 
формування  нової моделі вищої освіти, яка сприятиме до інтегрованого економічного, соціального 
та екологічного розвитку на рівні країни та регіонів. 

ТОВ «ВНЗ «Амерікан Юніверсіті Київ» впроваджує інноваційну діяльність, яка 
побудована на міждисциплінарному мисленні, використанні новітніх технології та потужному 
партнерстві з Arizona state university (ASU) та CINTANA education,  які дають можливість побудови  
успішного та потужного закладу вищої освіти, пріоритетами розвитку якого є навчальний та 
науковий розвиток економічних, технологічних, юридичних, інженерних, прикладних соціально – 
гуманітарних, медичних наук, інформаційного суспільства та утвердження національних, 
культурних і загальнолюдських цінностей як важливої передумови для сприяння реалізації 
Стратегії сталого розвитку України. 

Стратегія розвитку «ТОВ «ВНЗ Амерікан Юніверсіті Київ» базується на положеннях 
Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-
технічну діяльність», Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності закладів освіти, Угоді 
про асоціацію Україна–ЄС, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Стандартах і 
рекомендацях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), інших. 

  Реалізація стратегічних цілей здійснюватиметься у відповідності з планами та програмами 
«ТОВ «ВНЗ Амерікан Юніверсіті Київ».   

 
 СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ  

Студентоцентрований підхід навчання 
Навчальні програми, за якими будуть навчатись студенти університету спрямовані на 

отримання знань та навичок, які підготують студентів до майбутнього життєвого та кар’єрного 
успіху. Інноваційний підхід до викладання та навчання надає можливість персоналізувати 
отримання не лише теоретичних знань, а і практичного досвіду щодо обраної навчальної програми. 
Студенти мають можливість обирати індивідуальну програму та оптимальний спосіб навчання, 
який максимально сприятиме формуванню лідерських якостей особистості здатної здійснювати 
майбутні наукові відкриття. 

Стратегія партнерства 
Практичний досвід бізнес-партнерів,  стейкхолдерів та провідних промислових підприємств, 

громадських організацій та інших вищих навчальних закладів як України так і світу є невід'ємною 
частиною формування навчального процесу в «ТОВ «ВНЗ Аиерікан Юніверсіті Київ».  Особлива 
увага приділятиметься зовнішнім партнерам, з метою впровадження міжнародного досвіду в 
навчальний процес університету. 

Цифровий підхід до навчального процесу 
Технологічні рішення та найсучасніші інструментарій сприятимуть кардинально новому 

підходу до надання навчальних послуг в університеті. Персоналізовані, адаптивні та альтернативні 
мережі data - based моделей навчання передбачають задоволення потреб здобувачів та їх залучення 
до ефективної взаємодії, одночасно створюючи платформи розвинених дослідницьких  мереж, 
освітніх та бізнес-структур: наукових центрів, парків, хабів, коворкінгів та бізнес-інкубаторів.  

Нова модель освіти в Україні 



Застосовуючи різноманітні інноваційні та стійкі підходи «ТОВ «ВНЗ Амерікан Юніверсіті 
Київ» представлятиме нову модель вищої освіти в країні, а в майбутньому і в регіонах. Здобувачі 
вищої освіти отримають можливість зануритись у високоякісну, диференційовану, глобальну 
програму вивчення передового досвіду та практичної підготовки майбутніх фахівців, яка стане 
потужним стартом до динамічного розвитку професійної кар’єри. Міждисциплінарне мислення, 
нові способи використання сучасних технології, та партнерство з ASU та CINTANA education 
стануть базісом для створення успішного та потужний закладу вищої освіти. 

 
 СТРАТЕГІЧНІ  ПЕРЕВАГИ УНІВЕРСИТЕТУ 

− Партнерство з ASU та CINTANA education, яке забезпечить лідерські позиції 
університету. 

− Впровадження новітніх академічних підходів для України. 
− Перший «Цифровий університет» з сучасною матеріально базою. 
− Інноваційні підходи навчання. 
− Міждисциплінарні програмні пропозиції. 
− Поглиблене вивчення  англійської мови. 
− Навчання, орієнтоване на бізнес. 
− Забезпечення високої якості навчання, постійний моніторинг та корегування всіх 

процесів. 
− Інтернаціоналізація. 
− Розвинена інфраструктура, розрахована на задоволення потреб студентства.    
− Управління та менеджмент університету XXI - століття. 

 
 ВІЗІЯ ТОВ «ВНЗ АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ» 

- перший американський університет в Україні, визнаний за його соціальний та економічний 
вплив на розвиток та виховання майбутніх лідерів; 

- абсолютний новий проект зі створення закладу вищої освіти з якісно новими принципами, 
практиками та методами навчання;  

- партнерство з провідними світовими інституціями є каталізатором процесу трансформації у 
сфері вищої освіти та передбачає участь зацікавлених осіб у рамках усієї екосистеми вищої освіти 
для проектування й удосконалення інноваційних стійких моделей, які дозволяють досягти 
найкращих результатів для здобувачів, навчальних закладів країни та суспільства в цілому; 

- інноваційні методи навчання дозволять формувати індивідуальний підхід по наданню 
кожному здобувачу вищої освіти можливості формувати індивідуальний профіль компетенцій за 
допомогою вибору власної освітньої траєкторії, в тому числі з набором курсів додаткової 
професійної освіти; 

- врахування попиту на ринку праці та пропонування актуальних спеціальності, які 
користуються попитом серед роботодавців; 

- інтеграція вищої освіти в університеті, як природний наслідок інтернаціоналізації та 
глобалізації, що сприяє забезпеченню реалізації зміцнення національних інтересів, міжнародної 
співпраці, гендерної рівності і зростання соціального капіталу; 

- диверсифікація інфраструктури освітніх програм та впровадження найсучасніших та 
найкращих маркетингових професійних практик, які є гарантією надання якісних освітніх послуг; 

 - студентоорієнтовані рішення, використання сучасних технологій та виведення стратегічних 
партнерств на новий рівень. 

 
 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ 

• Створення освітнього середовища нового формату з новою формацією регіональних освітніх 
практик, що базується на системі науково-методичного супроводу та підтримки життєвого циклу 
професії. Формування системи відкритих освітніх сервісів основної та додаткової освіти, 
інтегрованої в освітнє середовище регіону, побудована за принципом «Освітнього конструктора 
персонального і професійного розвитку». 

• Забезпечення максимально гнучкої і індивідуальної освіти кожного студента. Після 
закінчення навчання базових дисциплін, здобувачі вищої освіти матимуть можливість навчання за 
індивідуальним навчальним планом, націлений на включення учня в дослідну та проектну роботу. 



Вибір дисциплін студентом буде проводитися з широкого пулу профільних навчальних дисциплін, 
а також дисциплін, які вибираються зі різних напрямків навчання. 

• Забезпечення гнучкого підходу до формування пропозицій за освітніми програмами на 
сучасному ринку праці. 

•  Створення  Школи англійської мови, яка надасть можливість підвищити рівень знань 
здобувачів вищої освіти. 

•  Створення Медичної наукової школи, яка ввійде в трійку найкращих Медичних шкіл в 
Україні. Формування унікального комплексну Медичної наукової школи в країні, побудованої за 
стандартами US, та на основі передових світових практик з метою навчання  справжніх 
професіоналів  в сфері медицини як  в Україні так і за кордоном.  

• Забезпечення навчального процесу сучасними навчальними аудиторіями, лабораторіями, 
бібліотекою, студентські зони та зони обслуговування, які створюють всі необхідні умови для 
розвитку особистостей, реалізації здібностей та талантів здатних та отриманню навичок 
самостійного наукового пізнання та освіти. 

• Застосування маркетингового підходу в управлінні професійною освітньою діяльністю 
Університету,  для інтеграції спеціальних технології реалізації програмних цілей навчання. 
 
 НОВІТНІ АКАДЕМІЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Мета: Підготовка фахівців здійснюється в тісній взаємодії з безпосередніми роботодавцями.  
Засоби досягнення: 
− корпоративні освітні програми і модулі сформовані в співпраці з роботодавцями; 
− виробничі стажування; 
− зовнішнє фінансування студентських практико-орієнтованих проектів; 
− спільні дослідження з роботодавцями; 
− соціальні заходи. 
 
 СТВОРЕННЯ ПЕРШОГО «ЦИФРОВОГО УНВЕРСИТЕТУ». МОБІЛЬНІСТЬ 

НАВЧАННЯ 
Мета: Створення першого «цифрового університету», який пропонує навчання з 

використанням усіх новітніх інформаційних технологій. 
Засоби досягнення:  
ЦИФРОВИЙ КАМПУС+ ГІБРИДНЕ НАВЧАННЯ + ОНЛАЙН НАВЧАННЯ  

− Для абітурієнтів: маркетингові та конверсійні кампанії, що базуються на мобільних 
технологіях, які забезпечують індивідуалізацію процесу навчання. 

− Для  студенті: персоналізований досвід, розширений за допомогою мобільних технологій, 
включаючи академічну та неакадемічну діяльність.  

− Для випускників: ефективне залучення випускників. Університетська культура, в рамках 
якої орієнтованість на мобільні пристрої є прийнятною. Технологічні інновації, які не суперечать 
регуляторним вимогам. 

− Для викладачі та персоналу: послуги на основі 100% мобільних технологій.  
− Підготовка викладачів: технологія з надання матеріалу до початку заняття; розробка 

навчальної програми. 
− Активне навчальне середовище: класи майбутнього; системи віртуальної/доповненої 

реальності; технологічна інфраструктура у фізичних класах та в онлайн середовищі; системи для 
надання відповідей студентами; застосування інтегрованих до мобільних пристроїв. 

−   Надання можливості оптимального задоволення потреб здобувачів: 
• Інтерактивного навчання, що забезпечується сучасними технологіям; 
• Занурення в освітні процеси з використанням таких технологій як Learning management 

system (LMS), адаптивне навчання, віртуальні лабораторії, бізнес - симулятори, Virtual 
reality (VR ) та Augmented reality (AR) тощо; 

• Знайомство з промисловими технологіями; 
• Розумний кампус: взаємопов’язані Systems Innovation Solutions (SIS), Internet of things 

(IoT), автоматизація процесу тощо; 
• Цифровий сервіс. 



 
 МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ, АДАПТИВНЕ ТА АКТИВНЕ НАВЧАННЯ 
Мета: адаптивне навчання: демонстраційні проекти для розгортання адаптивного навчання в 
рамках дисципліни, наприклад, технічне проектування (інжиніринг), біологія тощо; активне 
навчання: змішана модальність синхронного та асинхронного навчання. 
 Засоби досягнення: 
−  міждисциплінарне: реорганізація академічних одиниць та їх перейменування для 

відображення цілей навчального плану;  
−  адаптивне навчання: демонстраційні проекти для розгортання адаптивного навчання в 

рамках дисципліни, наприклад, технічне проектування (інжиніринг), біологія тощо;  
−  активне навчання: змішана модальність синхронного та асинхронного навчання. 

 
 
 СТВОРЕННЯ ПЕРШОЇ КОМПЛЕКСНОЇ МЕДИЧНОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ  

Мета: Формування унікального комплексну Медичної наукової школи за стандартами US, 
на основі передових світових практик з метою навчання  справжніх професіоналів  в сфері медицини 
як  в Україні так і за кордоном за наступними напрямами: Медицина; Стоматологія; Фізіотерапія;
 Фармакологія; Психотерапія; Біологія; Нутрілогія; Соціальні роботи; Ветеринарна 
медицина; Охорона здоров’я; Клінічна психологія.  

Засоби досягнення:  
− Власні методики викладання та навчальні моделі для Медичної школи (Cintana Ecosystem 

для навчання в Медичній науковій школі); 
− Освітні програми світового рівня для практико-орієнтованого навчання; 
− Інтенсивний та мультифункціональний навчальний простір з використання найсучасніших 

навчальних технологій; 
− Інноваційний центр моделювання пацієнтів та віртуальної реальності, сучасні технології для 

навчання; 
− Найкращий науково-педагогічний персонал; 
− Розвиток лідерського потенціалу; 
− Передові технології медичної діагностики та лікування; 
− US стандарти для освіти. 

 
Головні переваги навчання в Медичні науковій школі: 

− Ретельно-керований процес прийому на підставі найкращих практик: 
− Найкраща, в місті, локація університету; 
− Впровадження найкращих стандартів для всіх академічних процесів на основі стандартів US; 
− Створення престижу та диференціація через найвищі академічні стандарти; 
− Високий потенціал науково-педагогічних працівників та керівників освітніх програм; 
− Пропозиції шодо навчання за освітніми програмами, інтегрованими під міжнародний рівень; 
− Українська мова як основна з гарним наповненням факультативів з англійської мови; 
− Пропозиції від United States Medical Licensing Examination (USML) підготовки (для медиків); 
− Доступ до онлайн курсів, з метою проведення онлайн навчання та здійснення дослідницької 

діяльності; 
− Найсучасніші навчальні лабораторії, з використанням симуляторів, AR, VR технологій; 
− Змішані класи з нечисельною кількістю студентів для проведення практичних занять; 
− Проходження медичної практики в провідних лікарнях країни. 
 
 СТВОРЕННЯ ШКОЛИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. ГЛОБАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ 

Мета:  
− Забезпечення здобувачів вищої освіти необхідним рівнем знань англійської мови з метою 

якісного оволодіння знань зо освітньою програмою. 
− Можливість удосконалювати рівень знань іноземної мови і познайомитися зі спеціальною 

термінологією без додаткових занять або курсів.  
− Перспективи кращого працевлаштування. Топовим роботодавцям потрібні молоді 



спеціалісти з профільними знаннями спеціальності і професійною англійською в конкретній галузі. 
− Збільшується конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці. 
− Можливість вибору більш престижних вузів-партнерів в рамках міжнародних стажувань; 
− Можливості навчання за кордоном;  
− Наставник для студентів від ASU;  
− Можливість викладання від ASU; 
− Участь у програмі подвійного диплому ( 3+1 варіантів, під керівництвом ASU). 
Засоби досягнення: 
− Активне використання в навчальному процесі сучасних зарубіжних (англомовних) джерел; 
− Якісний кадровий склад; 
− Сприяння науковому стажуванню здобувачів вищої освіти, викладачів, науковців у закладах 

вищої освіти та наукових установах країнах світу; 
− Проведення наукових досліджень за кордоном; 
− Створення умов для опанування кожним викладачем педагогічної майстерності, 

інноваційних освітніх технологій; 
− Наставник-координатор від ASU та цифрова платформа;  
− Міжнародна рекрутингова команда (викладачі, студенти);  

− Галузева команда за принципом «В-2-В» (стажування).  
 
 ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 
Мета: індустріальне партнерство з провідними компаніями України та світу. 
Засоби досягнення: 
− Найкращі освітні програми, сформовані за підтримки індустріальних партнерів; 
− Консультативні ради; 
− Оцінка якості надання освітніх послуг; 
− Реальні індустріальні проекти; 
− Виробничі та переддипломні практики здобувачів вищої освіти; 
− Стажування та підприємствах-партнерах; 
− Сприяння щодо працевлаштування випускників ніверситету. 

 
 ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ 
Мета: Знайти та додати вибіркові області від ASU, які застосовують більш оперативно й 

підвищують довіру до партнерів. Забезпечити зворотній зв'язок від галузі/ринку та підвищувати 
обізнаність щодо України. 

Засоби досягнення:  
− Надавати перевагу індивідуальним зв'язкам на основі проектів.  
− Легкодоступний, простіший для початку, тобто один із партнерів ASU в агробізнесі, що 

відповідає амбіціям та потребам і буде дуже помітним. 
− Визначити належний канал та людей для обміну інформацією.  
− Надавати перевагу індивідуальним зв'язкам на основі проектів. Легкодоступний, простіший 

для початку, тобто один із партнерів ASU в агробізнесі, що відповідає амбіціям та потребам і буде 
дуже помітним. Визначити належний канал та людей для обміну інформацією; представлення від 
ASU потенційним партнерам 

 
 
 
 
 
 
 


