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Українсько-американський гуманітарний інститут
«ВІСКОНСИНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ (США) В УКРАЇНІ»
Ректор —
Романовський Олександр Олексійович,
доктор педагогічних наук, професор

мовою, а решта дисциплін, необхідних для
включення до українських ОПП, українською мовою. У результаті українські та
іноземні студенти можуть отримати ступенікальний вищий навчальний зані та дипломи ВВА та МВА (відповідно до
клад (ВНЗ) — Українсько-америамериканських освітніх стандартів), а таканський гуманітарний інститут
кож — бакалаврів і магістрів з менеджменту
«Вісконсинський Міжнародний УніверЗЕД (відповідно до українських державних
ситет (США) в Україні» (УАГІ ВМУУ) —
освітніх стандартів) та українські дипломи
є першим і єдиним в Україні спільним
державного зразку.
ВНЗ, в якому підготовка бакалаврів і маДля підтвердження якості навчання
гістрів з адміністрування, бізнесу та меі спроможності УАГІ ВМУУ навчати стунеджменту здійснюється англійською та
дентів ВВА та МВА програм за міжнародʟʝʛʏʜʝʑʠʫʙʗʘ
українською мовами.
ними стандартами наш інститут запросив
З моменту заснування (1996–1997 рр.) ʝˎˈˍ˔˃ːˇ˓ʝˎˈˍ˔˪ˌˑ˅ˋ˚ провідну європейську акредитаційну агенУАГІ ВМУУ своєю місією вважає надання
цію бізнес-освіти ФІБАА (FIBAA) проукраїнським студентам сучасної бізнес-освіти за навчаль- аналізувати навчальну діяльність УАГІ ВМУУ з надання
ними планами і програмами відомих американських уні- бізнес-освіти і визначити її рівень. В результаті у 2012 та
верситетів.
у 2014 роках МВА та ВВА програми УАГІ ВМУУ отриУкраїнським співзасновником виступив Національ- мали від ФІБАА європейську акредитацію терміном на
ний педагогічний університет (НПУ) імені М. П. Драго- 5 років.
манова, який утворив комплекс з УАГІ ВМУУ і включив
Високий міжнародний рівень підготовки студентів
його у свій склад як відокремлену юридичну особу.
УАГІ ВМУУ, засвідчений ФІБАА, а також 100% працеОдним із засновників інституту є відомий освітянин, влаштування випускників інституту у престижних украмісіонер і пастор Лютеранської Церкви США доктор їнських, спільних і міжнародних компаніях слугує обДжон Бук, який 17 років успішно працював Президен- ґрунтуванням доцільності та корисності існуванні УАГІ
том відомого Вісконсинського університету Конкордія — ВМУУ в системі вищої освіти України.
Concordia University Wisconsin (Mequon, Wisconsin, UnitУ процесі виховання християнської моралі, етики
ed States). Тому назва УАГІ ВМУУ пов’язана з назвою і громадянської позиції у студентської молоді УАГІ
штату Вісконсин.
ВМУУ адміністрація і викладачі інституту роблять
Головною метою новоствореного ВНЗ було донесен- наголос на реальній доброчинності та благодійництві.
ня міжнародних стандартів бізнес-освіти до української Так, студентська молодь УАГІ ВМУУ здійснює цілемолоді та організація їхнього навчання саме в Україні спрямовану благодійну діяльність — допомагає дітям
(з можливістю стажування, включеного навчання, прохо- сільських шкіл і школі-інтернату для дітей з вадами родження професійної практики в економічно розвинених зумового та фізичного розвитку.
країнах світу).
Студентами і фахівцями УАГІ ВМУУ за кошти інстиОскільки УАГІ ВМУУ створювався як міжнародний туту, викладачів і студентів створено і введено в дію:
ВНЗ, навчання за американськими ВВА та МВА про– комп’ютерний клас на 12 місць для учнів загальнограмами відбувається виключно англійською мовою. освітньої школи І–ІІ ст. в с. Шаповалівка Конотопського
Навчальний процес забезпечують професори і викладачі району Сумської обл.;
з університетів штату Вісконсин і Мінесота, інших штатів
– комп’ютерний клас на 12 місць для учнів загальноСША, англомовних країн, ЄС та інших країн світу.
освітньої школи І–ІІ ст. в с. Кузьмівка Сарненського раВ УАГІ ВМУУ експериментально об’єднані амери- йону Рівненської обл. (підключено до Інтернету);
канські ВВА та МВА програми з українськими ОПП
– комп’ютерний клас на 12 місць для школи-інтерна«Менеджмент ЗЕД». Під час навчання весь цикл дис- ту в с. Бабанка Уманського району Черкаської обл. (для
циплін ВВА та МВА програм викладається англійською дітей з розумовими та фізичними вадами розвитку);
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– три комп’ютерні класи на загальну кількість 40 місць
для учнів загальноосвітніх шкіл № 1 і № 2 м. Українка
Обухівського району Київської області (підключено до
Інтернету).
Студентська молодь і співробітники УАГІ ВМУУ також надають практичну шефську допомогу школі-інтернату (с. Бабанка Уманського району Черкаської області),
а спільно з благодійним фондом БЛАГОМАЙ — школамінтернатам Київської області.
27 лютого 2015 р. УАГІ ВМУУ став першим в Україні навчальним членом-організацією американської ради
з акредитації бізнес-шкіл та програм ACBSP.
За 17 років своєї діяльності УАГІ ВМУУ отримав визнання як в Україні, так і на міжнародному рівні. Так, наприклад:
– 28 березня 2014 р. Європейський фонд «За заслуги
перед Європою» (Mеrite Europеen) нагородив Вісконсинський Міжнародний Університет в Україні (Київ)
ПОЧЕСНИМ ДИПЛОМОМ за європейські заслуги
в об’єднанні народів Європи в умовах СВОБОДИ —
МИРУ — БРАТСТВА;
– 29 грудня 2009 р. Кабінет Міністрів України нагородив колектив Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні» ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ
за значний внесок у забезпечення розвитку освіти,
впровадження сучасних методик навчання і виховання
молоді;
– 2008 р. Міністерство освіти і науки України нагородило колектив Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсинський Міжнародний Університет
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(США) в Україні» ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку
висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність та професіоналізм;
– у листопаді 2011 р. Німецько-українське товариство
з економіки і науки (Майнц, ФРН) нагородило Вісконсинський Міжнародний Університет в Україні (ВМУУ)
СЕРТИФІКАТОМ ЗА ЗАСЛУГИ (CERTIFICATE FOR
MERIT) за зразкову співпрацю заради взаємозв’язків між
Україною і Німеччиною;
– 4 квітня 2013 р. УАГІ ВМУУ внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка
держави, що є підтвердженням високого статусу ВМУУ
в науковій діяльності;
– УАГІ ВМУУ активно працює як член Американської торгової палати в Україні, Асоціації закладів освіти України недержавної форми власності, є українським
представником Німецько-українського товариства з економіки і науки (Майнц, ФРН), співпрацює з провідними
університетами України, США, Британії та ФРН.
УАГІ ВМУУ для організації ефективного навчання
має необхідний висококваліфікований професорськовикладацький склад, запрошує для майстер-класів
і практичного навчання провідних підприємців, бізнесменів, ТОП-менеджерів з міжнародних та українських компаній.
Активну участь у навчально-виховному процесі та науковій діяльності УАГІ ВМУУ беруть професори, викладачі та науковці НПУ імені М. П. Драгоманова, а також
інших провідних ВНЗ і наукових установ України.
Серед викладачів УАГІ ВМУУ багато запрошених
професорів і викладачів із США, Великобританії, ФРН,
Австрії та інших країн. Студенти інституту постійно проходять професійну практику та включене навчання у відомих європейських університетах, компаніях, фірмах
і банках. Випускники УАГІ ВМУУ працюють у провідних
міжнародних компаніях як в Україні, так і гідно представляють Україну у закордонних і спільних організаціях.
Навчальний процес, наукову діяльність, професійне
стажування, а також морально-етичне виховання молоді в УАГІ ВМУУ здійснюють професори і викладачі
на постійній основі, за сумісництвом, а також — постійні іноземні гості — професори і викладачі. Серед них:
Олександр Романовський — ректор, професор; Юлія Романовська — перший проректор, професор; Олександр
Гребельник — проректор, професор; Ольга Верхогляд —
проректор, професор; Олександра Романовська — проректор, професор; Джон Бук — президент УАГІ ВМУУ
(США), професор; а також професори, доценти, викладачі та співробітники: Оксана Могила, Тетяна Мірзодаєва, Любов Кондратенко, Олена Воловик, Геннадій
Гавриляка, Гліб Буряк, Ольга Уніятова, Наталія Малинська, Олена Іщук, Андрій Запорожець, Владислав Надточій, Ольга Гла, Людмила Плутенко, Ірина Залоєва,
Ініза Хайрутдінова, Лілія Вієру, Тетяна Романовська,
Ігор Смолін, Валентина Іваненко, Людмила Сєрова, Марія Григорак, Вікторія Галюк, Андрій Дробот, Мохамед
Таллат Ель Сайед Ель Махді, Шарма Суніл, Патріція
Ессен, Ханс-Юрген Досс (Німеччина), Маршалл Крістенсен (США), Джон Джонсон (США), Моріц Гунцингер (Німеччина), Петер Шпарі (Німеччина), Адальберт
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Лота (Австрія), Аксель Хаас (Німеччина), Майкл Руїс
(Німеччина), Хендрік Досс (Німеччина) та ін.
Серед Почесних Докторів УАГІ ВМУУ — Посол США
Джон Хербст, директор Корпусу миру в Україні Карл Бек,
директор Інформаційного центру ООН в Україні Дуглас
Гарднер, Почесний консул України в Німеччині Доктор
Ханс Юрген Досс, Посол Німеччини в Україні Доктор
Дітмар Штюдеман, Доктор Кеннет Грей (двічі наш американський декан, який, до речі, відкривав магістерські
програми в Києво-Могилянській академії) і багато друзів-партнерів з різних куточків світу. Академік Леонід
Іванович Рудницький неодноразово виступав перед студентами інституту з лекціями та був ініціатором співро8  612C*66 5 B 
бітництва УАГІ ВМУУ з УВУ (Мюнхен), Університетами США — Ла Саль (Філадельфія) та Убана Шампейн
(штат Іллінойс), а також — із Німецько-українським товариством з економіки і науки (Майнц, ФРН).
УАГІ ВМУУ цінує щиру багаторічну співпрацю
з Американською та Українською Лютеранською
Церквою (УЛЦ), особисто з пастором УЛЦ — доктором теології, преподобним В’ячеславом Горпинчуком, співробітниками Американської Ради (Американського ресурсного центру) при Посольстві США
в Україні, працівниками Британської Ради в Україні,
представниками Посольства ФРН в Україні та Інституту Гете.
УАГІ ВМУУ багато років співпрацює з університетаK  # #
ми і коледжами США, ФРН, Великобританії, КНР, Казахстану та інших країн, які надсилають нам своїх викла– Даймонд FMS.
дачів та студентів і беруть наших студентів і викладачів
УАГІ ВМУУ протягом останніх років плідно співпрана навчання та підвищення кваліфікації. Серед наших на- цює з Компанією Al Ain National Projects (ОАЕ, Абу-Дабі)
дійних зарубіжних партнерів:
з організації дистанційних форм навчання для працівни– Університет East Central University (Оклахома, США); ків компанії, поглиблення їхніх знань і підвищення квалі– Міжнародний Університет Шиллера (м. Флорида, фікації в галузі міжнародного бізнесу і менеджменту.
США; м. Хайделберг, Німеччина);
УАГІ ВМУУ поважає своїх студентів і пишається сво– Університет Ричмонд (м. Лондон, Великобританія); їми випускниками, які гідно навчалися та відкрили свій
власний бізнес або отримали престижну роботу в провід– Університет Індіана Веслієн (Індіана, США);
– Плімутський університетський коледж св. Марка та них українських і міжнародних компаніях, банках, підприсв. Іоанна (м. Плімут, Великобританія);
ємствах. Випускники та співробітники УАГІ ВМУУ — це
– Університет прикладних наук (Fachhochschule- ЗОЛОТИЙ ФОНД інституту, і заради них УАГІ ВМУУ
Worms, м. Вормс, Німеччина);
буде відстоювати честь свого ВНЗ до переможного кінця.
– Український вільний університет (м. Мюнхен, НіБагато відомих компаній та фірм надають нашим стумеччина);
дентам місця для проходження практики та стажування,
– Казахсько-американський вільний університет а кращих — працевлаштовують. Це такі відомі організації:
(м. Усть-Каменогорськ, Казахстан);
AES «Київобленерго», Американська торговельна палата
– Трієрський університет (м. Трієр, Німеччина);
в Україні, Baker Tilly Україна, INSTAR Logistics Ltd, АКБ
– Вісконсинський міжнародний університет (Віскон- «OTP Bank», L’Oreal Україна, МЕТРО Кеш&Керрі Украсин, США);
їна, Nivea Україна, ВАТ «Deutsche Bank DBU», Корпус
– High Mark, INC (Джорджія,
Миру в Україні, Pfizer H. C.P CorСША);
poration, «Сітібанк» в Україні, Ін– Precedent Academics (Індіанавестиційна компанія Phoenix Capiполіс, США);
tal, Premier Palace Hotel, Samsung
– Co-Serve International (ОреElectronics Україна, SAS Radisson
гон, США);
Blu Hotel, Інвестиційна група TASK
– Німецько-українське товариLTD, Thomson Reuters Україна та
ство економіки та науки (м. Майнц,
Білорусь, Інформаційний центр
Німеччина);
ООН, VOLVO Truck Україна, Ві– Інститут комерційного меннер Імпортс Україна, Yes Business
неджменту (м. Хемпшир, ВеликоAssistance and Consulting.
* # #612C*66
британія);
# 262B
– Американська торгова палата;
153

