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ВСТУП
За багаторічну історію існування Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини зарекомендував себе як потужний
педагогічний навчальний заклад, що успішно готує фахівців для національної
школи

та

зарубіжжя.Сьогодні

Уманський

державний

педагогічний

університет імені Павла Тичини – найбільший вищий навчальний заклад
Черкащини. На 11 факультетах та у Навчально-науковому інституті
економіки та бізнес-освіти навчається понад дев’ять тисяч студентів.
УДПУ імені Павла Тичини здійснює підготовку фахівців за близько
400 освітніми програмами. У складі 40 кафедр працює понад 540 науковопедагогічних працівників, зокрема 460 штатних. З них: 2 членикореспонденти НАПН України, 1 академік Академії будівництва та
архітектури, 38 докторів наук, професорів, 278 кандидатів наук, доцентів,
заслужені працівники освіти України, заслужений майстер народної
творчості України, народний артист України, 2 майстри спорту України
міжнародного класу, лауреати міжнародних конкурсів та державних премій,
понад 80 відмінників освіти України, більше 50 працівників нагороджено
медалями, нагрудними знаками та іншими державними і відомчими
нагородами.
У складі наукової інфраструктури університету – 3 науково-дослідні
центри подвійного підпорядкування НАПН, НАН та МОН України; 3
міжнародні культурно-освітні центри; 0 регіональних науково-методичних
центрів; 24 науково-дослідні лабораторії, які співпрацюють із галузевими
лабораторіями науково-дослідних інститутів НАПН України та НАН
України; 15 наукових шкіл.
В університеті успішно діють аспірантура і докторантура. Видаються 5
фахових збірників наукових праць, в яких можуть публікуватися результати
наукових досліджень на здобуття наукових ступенівдоктора та кандидата
наук.
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УДПУ є активним учасником міжнародного освітнього процесу.
У навчальному закладі здобувають вищу освіту студенти із зарубіжних
країн

та

здійснюється

військова

підготовка

офіцерів

запасу.

В університеті створені всі умови для якісного навчання: потужна
матеріально-технічна
майстерні,

база,

навчально-лабораторні

комфортабельні

студентські

корпуси,

гуртожитки,

навчальні

агробіостанція,

бібліотека, сучасні комп’ютерні читальні зали, лабораторії інформатики та
обчислювальної

техніки,

планетарій,

науково-дослідні

лабораторії,

лінгафонні кабінети, студентські їдальні, спортивний комплекс, спортивний
клуб, музей історії навчального закладу, літературна студія імені Миколи
Бажана, студентська газета «Студлайф», «Педагогічні вісті», студентський
театр, кілька десятків художніх колективів, 12 з яких мають звання
«народний».
Студенти-спортсмени УДПУ імені Павла Тичини - чемпіони та
призери України, чемпіонатів та Кубків Світу і Європи з різних видів спорту.
Щороку на міжнародних та всеукраїнських виставках університет
підтверджує почесне звання лідера вищої освіти України, виборює гран-прі у
різних номінаціях, удостоюється відзнак за успіхи у навчальній, науковій та
виховній діяльності.
Про

якість

підготовки

фахівців

в

Уманському

педагогічному

університеті свідчить те, що заклад став активним суб’єктом європейського
освітнього простору, уклавши майже 70 угод про співпрацю із зарубіжними
партнерами, й нині особливо плідно співпрацює з вищими навчальними
закладами Польщі, Франції, США, Канади, Німеччини, Білорусі, Туреччини,
Італії, Португалії, Іспанії, Швеції.
Стратегічним

завданням

Уманського

державного

педагогічного

університету імені Павла Тичини залишається трансформація освітньовиховного процесу в інноваційне середовище, яке забезпечить зростання
індивідів, суспільно активних громадян, висококваліфікованих фахівців,
конкурентоспроможних на національному та світових ринках праці, у якому
5

студенти отримають вміння і навички самостійно оволодівати знаннями
протягом життя та застосовувати їх у своїй діяльності, вести здоровий спосіб
життя, вільно мислити й самоорганізовуватися в сучасних умовах.
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І. РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
Навчальний рік, який минув, був періодом напруженої, складної, а
головне - цікавої та результативної роботи. Завдання, які було поставлено
перед колективом, реалізовано. За звітний період колектив здійснив значну
роботу для розвитку університету. Навчальний заклад зміцнив свої позиції у
вітчизняному освітньому середовищі і розширив діяльність за кордоном.
Характерною ознакою діяльності університету стало забезпечення
високої якості освіти, організація освітньоїі наукової діяльності відповідно
до нових соціально-економічних вимог, сприяння розбудові країни,
досягнення рівня кращих вітчизняних та європейських університетів.
Аналіз проведеної роботи свідчить, що стратегічний шлях обрано
правильно, що зусилля спрямовувались на ті напрями, від яких
залежить кінцевий результат, обирались методи і засоби, які забезпечували
ґрунтовність, мобілізацію, якість виконання кожним працівником своїх
професійних обов'язків.
Підтвердженням тому є рейтингові показники Університету на
міжнародному, державному та регіональному рівнях.
Зокрема, за результатами Ranking Web of Repositories, рейтингу, що
оцінює кількість повнотекстових наукових робіт, наявних у репозитарії у
публічному доступі, цитованість репозитарію як у професійних, так і в
загальних соціальних мережах, а також в мережі Інтернет загалом, станом на
січень 2017 року УДПУ посів 26 місце (серед українських ВНЗ), 3-ю позицію
(серед педагогічних ВНЗ України), та 1184-е місце серед світових
депозитаріїв.
У рейтингу Ranking Web of Universities від Webometrics, що визначає
місце ВНЗ відповідно до ступеня представлення його діяльності в Інтернетпросторі, у січні 2017 року наш університет посів 52 сходинку (серед 342
серед українських ВНЗ) та 5682-е місце (серед майже 20 тис. Світових ВНЗ).
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За даними наукометричної бази даних SCOPUS станом на 5 квітня
2017 року УДПУ імені Павла Тичини посідає 56 місце (серед 136 вітчизняних
ВНЗ) із показниками: кількість публікацій у Scopus – 86, кількість цитувань у
Scopus – 358, індекс Гірша (h-індекс) – 10.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ввійшов до п’ятірки кращих вишів у Рейтингу прозорості університетів 2016,
оприлюдненого аналітичним центром Cedos у вересні 2016 року. Цей
рейтинг мав на меті показати, наскільки університети готові бути відкритими
та

інформувати

власних

студентів і

викладачів,

а також

широку

громадськість про власну політику через свої сайти. Для проведення
дослідження аналітичний центр Cedos обрав 6 складових (індикаторів):
адміністративна,

фінансова

прозорість,

стратегічний

план

розвитку,

інформація про можливості працевлаштування для випускників, інформація
про можливості міжнародного обміну та інформування про зміст навчання.
Ці складові були поділені на 40 окремих параметрів, за якими виставляли
оцінки. Загалом досліджено 186 українських вищих навчальних закладів,
серед який УДПУ посів 5 місце. Переважна більшість показників на сайті
нашого університету відображала, ті ж позиції, яких на момент дослідження
(лютий – липень 2016 року) не було (наприклад, наявність на сайті
стратегічного

плану

розвитку

чи

інформування

про

можливості

працевлаштування), вже розміщені на офіційному сайті УДПУ.
У 11-му академічному рейтингу вищих навчальних закладів України
"ТОП-200

Україна",

представленому

Центром

міжнародних

проектів

"Євроосвіта" у партнерстві з міжнародною групою експертів у травні 2017
року, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
посів 135-е місце (рейтинг складено за показниками 2016/2017 року),
утримавши свої позиції на рівні минулого року. Методика рейтингу «ТОП200 Україна» оцінює діяльність вишів з допомогою інтегрального індексу,
який представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного
потенціалу, якість навчання та міжнародне визнання.
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За результатами «Консолідованого рейтингу ВНЗ України 2017 року»,
що підсумовує рейтингові місця вузів за версією "Топ-200 Україна", "Scopus"
та "Вебометрикс", опублікованого освітнім ресурсом Освіта.ua у липні 2017
року, УДПУ посів 70-71 місцесеред 288 українських вишів. В рейтингу
«Кращі педагогічні навчальні заклади України» наш університет зайняв 5-у
сходинку та 2-е місце серед ВНЗ Черкащини у рейтингу «Кращі навчальні
заклади областей України».
Результати діяльності Університету, які підтверджуються названими
рейтинговими показниками, дають можливість переконатися у правильності
стратегічного вибору університету – нарощування кадрового потенціалу,
зміцнення матеріально-технічного та методичного забезпечення навчального
процесу, чутливе реагування на потреби ринку праці, розширення
міжнародного співробітництва. Все це у підсумку і дає те, що прийнято
називати «якість освітніх послуг».
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II. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
2.1. Ліцензування та акредитація спеціальностей університету
Протягом звітного періоду, відповідно до наказів ректора № 672 о/д
від 12.09.2016 р. «Про підготовку до акредитації напрямів підготовки
(спеціальностей) університету», № 718 о/д від 28.09.2016 р. «Про підготовку
до ліцензування напрямів підготовки (спеціальностей) університету»

та

наказів МОН України «Про проведення акредитаційної експертизи» № 175-А
від 26.10.2016 р., № 176-А л від 26.10.2016 р., № 6-А від 13.01.2017 р., № 66А від 02.02.2017 р., № 893-А від 06.06.2017 р., № 894-А від 06.06.2017 р.
«Про проведення акредитаційної експертизи», акредитаційній експертизі
підлягали 6 спеціальностей ліцензійній експертизі 40 спеціальностей.
Проакредитовано вперше всього 4 спеціальності освітніх ступенів
«бакалавр» та «магістр»:
«Бакалавр»
1. 6.040302 Інформатика*
2. 6.030509 Облік і аудит
«Магістр»
1. 8.18010018 Адміністративний менеджмент
2. 8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)*
Процедуру повторної акредитації проведено для 2 спеціальностей, з
них 1 напрям підготовки освітнього ступеня «бакалавр» та 1 спеціальність
освітнього ступеня «магістр»:
«Бакалавр»
1. 6.030507 Маркетинг
«Магістр»
1. 8.01010401 Професійна освіта (Харчові технології)
У результаті проведеної роботи подані на розгляд Акредитаційної
комісії

матеріали

зі

спеціальностей

університету,

які

затверджені

протоколами № 123 від 20 грудня 2016 року (Витяг АКУ № 1184-АК від
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27.12.2016 р.), протокол № 124 від 2 березня 2017 року, протокол № 125 від
26 квітня 2017 року.
Факультет професійної та технологічної освіти
(декан факультету Ткачук Станіслав Іванович )
Повторна акредитація для спеціальності:
1.
8.01010401 Професійна освіта. Харчові технології (освітній ступінь
«магістр»).
Факультет мистецтв
(декан факультету Терешко Інна Григорівна)
Первинна акредитація для спеціальності:
2.
8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* (освітній ступінь
«магістр»).
Факультет фізики, математики та інформатики
(декан факультету – Махомета Тетяна Миколаївна)
Первинна акредитація для спеціальності:
1.
6.040302 Інформатика (освітній ступінь «бакалавр»).
Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти
(директор – Чирва Ольга Григорівна)
Проведено процедуру первинної акредитації для 2 спеціальностей та повторну
для 1 спеціальності:
1.
6.030509 Облік і аудит (освітній ступінь «бакалавр»).
2.
8.18010018 Адміністративний менеджмент (освітній ступінь «магістр»).
Проведено процедуру чергової акредитації для 1 спеціальності:
1.
6.030507 Маркетинг (освітній ступінь «бакалавр»)
Також, відповідно до п. 17 Положення про акредитацію вищих
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах, затвердженого постановою КМ України від 9 серпня
2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах», продовжено строк дії сертифікатів про акредитацію
підготовки спеціалістів на строк дії сертифікатів про акредитацію магістрів,
зі спеціальностей:
1. 7.02030201 Історія.
2. 7.01010401 Професійна освіта (Харчові технології).
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1565 від
19.12.2016 р. «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих
обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про
акредитацію напрямів та спеціальностей» переоформлено сертифікати про
акредитацію зі спеціальностей університету, відповідно до отриманої ліцензії
та витягу з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, у зв’язку із
запровадженням переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, відповідно до
актів узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти за ступенем та ліцензованого обсягу, внесених до
Єдиної державної електронної бази з питань освіти до 31 серпня 2016 року.
У звітному навчальному році було проведено процедуру розширення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для 40 спеціальностей
та збільшено ліцензований обсяг для 2 спеціальностей, саме:
Освітній ступінь «Бакалавр»
1. 014 Середня освіта (Інформатика) (ліцензований обсяг 80 осіб).
2. 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (ліцензований обсяг 50 осіб).
3. 014 Середня освіта (Українська мова і література) (ліцензований обсяг
250 осіб).
4. 016 Спеціальна освіта (ліцензований обсяг 100 осіб).
5. 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) (ліцензований обсяг 100
осіб).
6. 053 Психологія (ліцензований обсяг 100 осіб).
7. 073 Менеджмент ((ліцензований обсяг 100 осіб).
8. 101 Екологія (ліцензований обсяг 25 осіб).
9. 231 Соціальна робота (ліцензований обсяг 100 осіб).
10. 241 Готельно-ресторанна справа (ліцензований обсяг 75 осіб).
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Освітній ступінь «Магістр»
1. 011 Освітні, педагогічні науки (ліцензований обсяг 30 осіб).
2. 012 Дошкільна освіта (ліцензований обсяг 250 осіб).
3. 013 Початкова освіта (ліцензований обсяг 200 осіб).
4. 014 Середня освіта (Фізична культура) (ліцензований обсяг 150 осіб).
5. 014 Середня освіта (Географія) (ліцензований обсяг 60 осіб).
6. 014 Середня освіта (Хімія) (ліцензований обсяг 45 осіб).
7. 014 Середня освіта (Історія) (ліцензований обсяг 60 осіб).
8. 014 Середня освіта (Біологія) (ліцензований обсяг 80 осіб).
9. 014 Середня освіта (Інформатика) (ліцензований обсяг 40 осіб).
10. 014 Середня освіта (Фізика) (ліцензований обсяг 50 осіб).
11. 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (ліцензований обсяг
100 осіб).
12. 014 Середня освіта (Математика) (ліцензований обсяг 50 осіб).
13. 014 Середня освіта (Хореографія) (ліцензований обсяг 30 осіб).
14. 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (ліцензований обсяг 50 осіб).
15. 014 Середня освіта (Українська мова і література) (ліцензований обсяг
200 осіб).
16. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) (ліцензований обсяг
100 осіб).
17. 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) (ліцензований обсяг
80 осіб).
18. 015 Професійна освіта (Харчові технології) (ліцензований обсяг 40 осіб).
19. 016 Спеціальна освіта (ліцензований обсяг 60 осіб).
20. 035 Філологія (ліцензований обсяг 80 осіб).
21. 032 Історія та археологія (ліцензований обсяг 70 осіб).
22. 053 Психологія (ліцензований обсяг 120 осіб).
23. 071 Облік і оподаткування (ліцензований обсяг 30 осіб).
24. 072 Фінанси, банківська справа та страхування (ліцензований обсяг
75 осіб).
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25. 075 Маркетинг (ліцензований обсяг 30 осіб).
26. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ліцензований обсяг
50 осіб).
27. 231 Соціальна робота (ліцензований обсяг 120 осіб).
28. 241 Готельно-ресторанна справа (ліцензований обсяг 30 осіб).
29. 242 Туризм (ліцензований обсяг 50 осіб).
30. 281 Публічне управління та адміністрування (ліцензований обсяг 25 осіб).
Також переоформлено і отримано ліцензію на здійснення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти (наказ МОН України від 15.11.2016 року №
1492л).
На початку 2017 року відбулися важливі зміни в законодавстві про
ліцензування у зв’язку з набуттям чинності з 1 січня 2017 р. окремих
положень Закону України від 26.11.2015 № 835-VIII Про внесення змін до
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
- підприємців» та до Закону України «Про ліцензування господарської
діяльності», а саме:
-

скасована паперова форма ліцензії (відповідно до п. 5 частини 1 ст. 1

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ліцензія
– це запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування
щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження
визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню);
-

скасована паперова форма повідомлення органа ліцензування про

прийняті ним рішення (ст. 12, ст. 13 ЗУ «Про ліцензування видів
господарської діяльності»);
-

плату за видачу ліцензії здійснюють не у розмірі однієї мінімальної

заробітної плати, а у розмірі одного прожиткового мінімуму, відповідно до
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
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Динаміка ліцензованих напрямів підготовки
університету за останні п’ять років подано у діаграмі 1.

(спеціальностей)

Діаграма 1
Динаміка ліцензованих напрямів підготовки (спеціальностей)
університету
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Напрямів підготовки ОС «бакалавр» у 2012/2013 н.р. – 31, у 2013/2014
н.р. – 32 напрями підготовки та 4 спеціальності ОКР «молодшого
спеціаліста», у 2014/2015 н.р. – 34 напрями підготовки та 4 спеціальності
ОКР «молодшого спеціаліста», у 2015/2016 н.р. – 33 напрями підготовки та 4
спеціальності ОКР «молодший спеціаліст», у 2016/2017 н.р. – 33 напрями
підготовки та 4 спеціальності ОС «молодший спеціаліст».
Спеціальностей ОКР «спеціаліст» у 2012/2013 і 2013/2014 н.р. – 26
спеціальностей, 2014/2015 н.р. – 26 спеціальностей, у 2015/2016 н.р. – 26
спеціальностей; 2016/2017 н.р. – 27
Спеціальностей ОС «магістр» у 2012/2013,

2013/2014 н.р. – 23,

2014/2015 н.р. – 25 спеціальностей, у 2015/2016 н.р. – 27 спеціальностей,
2016/2017 н.р. – 36 спеціальностей.
Динаміку

акредитованих

напрямів

підготовки

(спеціальностей)

університету за останні п’ять років подано у діаграмі 2.
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Діаграма 2
Динаміка акредитованих
напрямів підготовки (спеціальностей) університету
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Напрямів підготовки ступеня «бакалавр» у 2012/2013 і 2013/2014 н.р.
– 26 та 4 спеціальностей ступеня «молодшого спеціаліста», у 2014/2015 рр. –
26, у 2015/2016 н.р. – 27, 2016/2017 н.р. – 30 та спеціальностей ступеня
«молодшого спеціаліста».
Спеціальностей ОКР «спеціаліст» у 2010/2011 н.р. було акредитованих
– 19, а у 2011/2012 н.р. та 2012/2013 н.р.– 24, у 2013/2014 – 25
спеціальностей, 2014/2015 рр. – 24, у 2015/2016 н.р. – 24, 2016/2017 н.р. – 27.
Спеціальностей ступеня «магістр» у 2009/2010 та 2010/2011 н.р. було
– 15, у 2011/2012 н.р. – 16, у 2012/2013 н.р. – 19, а у 2013/2014 н.р. – 22
спеціальності, 2014/2015 рр. – 23, у 2015/2016 н.р. – 23, 2016/2017 н.р. – 27.
Наведені факти засвідчують, що університет не тільки зберіг існуючі
напрями підготовки та спеціальності, але й розширив їх спектр.
Упродовж 2016/2017 н.р. в Уманському державному педагогічному
університеті імені Павла Тичини працювало 6 експертних комісій (12 членів
комісії) з акредитації.
Перспективним

планом

акредитації

напрямів

підготовки

та

спеціальностей Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини на 2017/2018н.р. передбачено:
16

Первинна акредитація
1. 015 Професійна освіта (Дизайн) (ступінь «бакалавр»).
Повторна акредитація
2. 034 Культурологія (8.18010007 Українознавство) (освітній ступінь
«магістр»).
3. 073 Менеджмент (8.18010020 Управління навчальним закладом (за
типом)**) (освітній ступінь «магістр»).
4. Освітні, педагогічні науки (8.18010021 Педагогіка вищої школи
****) (освітній ступінь «магістр»).
Серед першочергових завдань університету – прогнозування та
відкриття перспективних спеціальностей з урахуванням потреб держави і
регіону, підготовка фахівців, затребуваних ринком праці. Перспективним
видається запровадження спеціалізацій, додаткових кваліфікацій у межах
наявних освітніх ступенів «бакалавр», магістерських програм, а також нових
програм підготовки докторів філософії.

2.2. Зміст та планування навчального процесу
Упродовж

2016/2017

методичного відділу та

освітнього

року

діяльність

навчально-

структурних підрозділів була спрямована на

виконання постанов і наказів Міністерства освіти і науки України, рішень
вченої ради та ректорату університету імені Павла Тичини, на досягнення
головної мети педагогічної освіти в Україні – формування вчителя ХХІ
століття, здатного працювати на високому професійному рівні, на
демократичних

та

гуманістичних

засадах,

вихователя

національного

свідомого та соціального активного громадянина нашої держави.
З метою забезпечення якісного рівня викладання дисциплін дирекцією
інституту, деканатами факультетів, членами науково-методичних комісій,
завідувачами кафедр упродовж року здійснювалися контрольні відвідування
відкритих занять та взаємовідвідування занять викладачами, що засвідчено
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відповідними протоколами засідань та записами в журналі. У них
представлено ґрунтовний аналіз проведених занять, їх відповідність тематиці
освітніх і робочих програм, використання інноваційних технологій,
інформаційно-технічне забезпечення і т. ін.
На кафедрах університету розроблено і постійно оновлюються
інтерактивні

комплекси

навчально-методичного

забезпечення

з

усіх

навчальних дисциплін.
Весь освітній процес належним чином спланований у навчальних
планах, відповідно до яких передбачається вивчення гуманітарних та
соціально-економічних, природничо-наукових та професійно-орієнтованих
дисциплін. При розробці планів враховані останні рекомендації Міністерства
освіти і науки України щодо розподілу освітнього часу за циклами
дисциплін, чітко виділені нормативні і вибіркові навчальні дисципліни,
визначено кількість годин, відведених на самостійну роботу студентів з
кожної дисципліни. Навчальним планом передбачено графік освітнього
процесу, види та тривалість практик, випускову атестацію.
З метою якісної організації освітнього процесу та забезпечення його
повноцінного функціонування у 2016/2017 навчальному році робота
навчально-методичного відділу була спрямована на якісну організацію
освітнього процесу, методичну підготовку професорсько-викладацького
складу. З цією метою здійснено комплекс заходів.
Підготовлено та затверджено:
– графіки освітнього процесу, розклади навчальних занять;
– подання на голів ЕК;
– документацію, необхідну для проведення випускної атестації;
– розрахунки освітнього навантаження викладачів по кафедрах на
2016/2017 навчальний рік (обсяг годин);
– накази про планування освітнього навантаження професорськовикладацького

складу

та

затвердження

академічного

навантаження

викладачів кафедр університету на 2016/2017 навчальний рік;
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– спільно із заступниками деканів із навчальної роботи упорядковано
робочі навчальні плани відповідно до навчальних планів;
– статистичний звіт «Форма 2-3 нк» вчасно подано у МОН України;
 довідку про діяльність університету;
 пропозиції щодо обсягів прийому та випуску за державним
замовленням у 2016/2017 н.р.;
– подання на призначення іменних та персональних стипендій для
студентів університету на I та II семестри;
– здійснено переведення студентів із контрактної форми навчання на
вільні місця державного замовлення;
– підведено та проаналізовано підсумки результатів екзаменаційних
сесій по інституту/факультетах та в цілому по університету на кінець сесій та
після ліквідації академічної заборгованості, що відображено у зведених
відомостях;
– сформовано

кількісно-якісні

показники

випускної

атестації

відповідних освітніх ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, напрямів
підготовки, спеціальностей;
– своєчасно, щоквартально подано звіти у бухгалтерію університету
про рух контингенту студентів;
– проведено наради із завідувачами кафедр щодо планування
академічного навантаження на 2016/2017 навчальний рік; обговорення
показників рейтингу професорсько-викладацького складу з навчальнометодичної роботи;
– підведено підсумки рейтингу професорсько-викладацького складу з
навчально-методичної роботи;
– сформовано річний план та звіт підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників;
–

забезпечено

факультети,

інститути

і

кафедри

університету

документацією з планування, обліку та звітності у освітньому процесі;
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– своєчасно готували листи-відповіді на запити МОН України,
управління освіти і науки обласної державної адміністрації та інших установ,
що стосувалися організації освітнього процесу.
У 2016/2017 н.р. навчально-організаційна робота в університеті
здійснювалась відповідно до чинних нормативних документів, навчальних
планів та наказів ректора і носила професійно-спрямований характер:
– розроблено та затверджено розклади занять на семестри, графіки
складання екзаменів і заліків, проведення передекзаменаційних консультацій
та ліквідації академічної заборгованості;
–

складено

графіки

самостійної

роботи

студентів,

захисту

індивідуально-творчих завдань, чергування викладачів на кафедрах, що
сприяло покращенню індивідуальної роботи зі студентами, підвищенню
якості навчання;
– здійснено перевірку готовності інституту/факультетів та кафедр до
зимової та літньої екзаменаційних сесій та до випускної атестації;
–

на

засіданнях

кафедр,

вчених

радах

інституту/факультетів

щосеместру розглядалося питання про стан навчально-організаційної роботи,
основний акцент було зроблено на необхідність удосконалення навчальновиховного процесу, його методичного забезпечення відповідно до вимог
кредитно-трансферної системи;
– щосеместрово проводилась проміжна атестація студентів, за
наслідками якої батькам студентів 1 курсу було розіслано листи з
відомостями про їхню успішність, а також кураторами груп проведена робота
зі студентами безпосередньо в академічних групах;
– в інституті та на факультетах проведено батьківські збори з метою
обговорення проблем навчання і виховання студентів-першокурсників;
–

показники

навчальної

успішності

студентів

систематично

розглядалися на засіданнях старостатів;
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– проведено ректорські контрольні роботи, результати яких розглянуто
та проаналізовано на відповідних засіданнях інституту/факультетів та
засіданні науково-методичної ради університету;
– проведено анонімне анкетування студентів, з метою виявлення
випадків поборів і хабарництва під час підсумкового контролю.
З метою здійснення контролю за якістю навчально-виховного процесу
на рівні кафедра – адміністрація інституту/факультету проводилося
систематичне відвідування та аналіз завідуючими кафедрами, деканами
факультетів, директором інституту:
– рівня проведення занять (в тому числі відкритих);
– стану науково-дослідної роботи викладачів та студентів;
– організацій та захисту випускних кваліфікаційних робіт;
– виконання навчально-методичної та наукової роботи викладачів;
– виховної роботи кураторів академічних груп;
– стану ведення номенклатурної документації.
Періодично інститут/факультети здійснювали порівняльний аналіз
якості успішності освітньої діяльності студентів за такою схемою:
1. Якість і успішність за наслідками сесії.
2. Якість і успішність у порівнянні з попередньою сесією.
3. Якість і успішність після ліквідації академічної заборгованості.
Протягом 2016/2017 освітнього року здійснювався поточний контроль
за:
– організацією і проведенням освітнього процесу (контроль за
виконанням інститутом і факультетами навчальних планів, графіків
освітнього процесу, розкладів навчальних занять, екзаменів та заліків,
раціональним використанням аудиторного фонду університету тощо);
– готовністю інституту/факультетів і кафедр до нового освітнього
року (розклади занять, графіки освітнього процесу, перевідні накази,
наявність академічної заборгованості студентів на факультетах);
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–

проведенням

сесій,

заповненням

відомостей

підсумкового

контролю, проведенням ліквідації академічної заборгованості студентами
денної та заочної форм навчання, порядком відрахування студентів, які мали
академічну заборгованість;
– порядком організації та проведення всіх видів практик протягом
освітнього року;
– поданням службових записок інституту/факультетів та витягів із
протоколів засідань кафедр про затвердження тем випускних кваліфікаційних
робіт;
–

забезпеченням

контролю

навчально-методичного

відділу

за

плануванням і виконанням індивідуального освітнього навантаження
штатними викладачами та викладачами, які працювали на умовах
сумісництва і погодинної оплати праці.
У звітному навчальному році використовували програму AntiPlagiarism.

Студенти

подавали

випускні

кваліфікаційні

роботи

на

електронних носіях, аби можна було формувати базу даних та зробити
порівняльний аналіз. За результатами перевірки, якщо коефіцієнт збігу
матеріалу складав більше 40%, то ця робота вважалася плагіатом і не
допускалася до захисту.
У

контексті

розвитку

університеті широко

безконтактних

використовується

технологій

навчання

в

модульна об’єктно-орієнтована

динамічна навчальна платформа Moodle, на якій розміщені навчальнометодичні

комплекси

навчальних

дисциплін

за

вказаними

напрями

підготовки, спеціальностями за освітніми ступенями бакалавра та магістра,
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, що є важливою умовою
організації навчання в режимі дистанційної освіти.
Викладачі університету активно працюють над навчально-методичним
забезпечення дисциплін відповідно до вимог ECTS, готують та випускають
підручники, посібники та методичні рекомендації для студентів усіх етапів
навчання.
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У рамках роботи навчально-методичних комісій в інституті та на
факультетах університету проводяться семінари з питань організації
освітнього процесу в умовах ECTS.
Питання організації освітнього процесу в умовах ECTS та його
навчально-методичного забезпечення регулярно розглядаються на засіданнях
рад інституту/факультетів, науково-методичній раді університету.
Підвищення

можливостей

студентської

мобільності,

досягнення

сумісності програм підготовки та кваліфікацій, забезпечення навчання
студентів за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійних
програм,

підвищення

якості

підготовки

фахівців

та

їх

конкурентоспроможності, забезпечення доступу до ринків праці, посилення
престижу вищої освіти України – основні цілі, реалізацію яких здійснює
університет у навчальному процесі.
Координатори ECTS в інституті та на факультетах виступають
контактною особою між викладачами та студентами і займаються
академічними та практичними аспектами реалізації ECTS; забезпечують
можливість доступу до інформаційних пакетів партнерських університетів
для студентів, які потенційно можуть брати участь у програмах обміну;
допомагають

студентам

правильно

заповнювати

ключові

документи

(«Аплікаційну форму студента№, «Угода про навчання», «Угода про
практичну підготовку») і розуміти вимоги до процедур перезарахування
кредитів ECTS; забезпечують якісну підготовку «Академічної довідки
(виписки)»;

беруть

участь

у

роботі

навчально-методичної

комісії

інституту/факультету, яка приймає рішення про розподіл кредитів між
навчальними дисциплінами.
При введенні ECTS полегшується академічне визнання дипломів і
кваліфікацій, стають прозорими освітні програми і навчальні плани. ECTSсистема уможливлює паралельне навчання студентів університету в
закордонних закладах вищої освіти.
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Таким чином, уся організаційна та навчально-методична робота в
університеті сьогодні ведеться з урахуванням сучасних підходів до
впровадження

кредитно-трансферної

системи

навчання.

Створюються

необхідні умови функціонування в системі ECTS усіх учасників освітнього
процесу – студентів, викладачів та співробітників усіх напрямків, які беруть
участь в організації освітнього процесу.
Науково-методична

робота

інституту/факультетів

та

кафедр

університету у 2016/2017 н. р. була спрямована на реалізацію директив
Міністерства освіти і науки України, концепції Болонської декларації та на
подальше поліпшення якості підготовки фахівців.
В університеті систематично працюють навчально-методична комісія
інституту/факультетів та науково-методичні семінари на кафедрах, на яких
обговорюються

питання

удосконалення

навчально-методичного

забезпечення освітнього процесу, методики проведення лекцій, практичних
та семінарських занять, організації різного роду практик, самостійної роботи
студентів та ін.
Випусковими

кафедрами

розроблені

та

затверджені

програми

випускної атестації для напрямів підготовки і спеціальностей всіх освітніх
ступенів і освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», тематика та
методичні рекомендації до написання та захисту випускних кваліфікаційних
робіт, розроблені методичні рекомендації щодо написання курсових,
випускних кваліфікаційних робіт.
Відповідно до «Положення про кредитно-трансферну накопичувальну
систему в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла
Тичини» на кафедрах університету розроблені робочі освітні програми з
обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін циклів природничонаукової, професійної та практичної підготовки робочих навчальних планів.
Всі дисципліни кафедр університету забезпечені необхідною навчальнометодичною літературою: навчальними посібниками та підручниками,
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методичними посібниками і рекомендаціями до практичних і лабораторних
робіт і практикумів, курсами лекцій в електронному вигляді.
Викладачами удосконалені, оновлені програми навчальних курсів
дисциплін відповідно до вимог кредитно-трансферної системи, розроблені
критерії оцінювання знань студентів, створена відповідна методична база,
підготовлений дидактичний матеріал до практичних занять дисциплін
відповідно до академічного навантаження, розроблені завдання для
поточного,

модульного

та

підсумкового

контролю

знань

студентів,

визначений матеріал на самостійне опрацювання.
Науково-педагогічні працівники університету постійно працюють над
підготовкою,

удосконаленням

та

виданням

підручників,

навчально-

методичних посібників та методичних рекомендацій.
У поточному навчальному році власними силами викладачів та
студентів університету поліпшене методичне забезпечення освітнього
процесу за рахунок підписки на фахові періодичні видання для бібліотеки та
читальних залів, а також придбано ряд фахових посібників та підручників.
Впровадження

інноваційних

методів

навчання

в

університеті

здійснюється за такими напрямками:
1) демократизація освітнього процесу. Передбачає надання студентам
«права голосу» в питаннях визначення цілей освіти, її змісту та методів
навчання, які використовуються;
2) забезпечення автономії студентів у навчанні. Передбачає поступове
перетворення навчання у самонавчання, коли студент одержує знання в
основному за рахунок творчої самостійної роботи, самостійно шукаючи
потрібну для виконання навчальних завдань інформацію та творчо її
опрацьовуючи;
3) поступова зміна ролі викладача у освітньому процесі.
В освітньому процесі викладачі використовують комп’ютерні програми
Acrobat Reader 5,0; пакет ПЗ Microsoft Office (2003, 2007, 2010, 2013, 2017,
office On-line), 1С:Бухгалтерія, FoxitReader, Microsoft Visual Studio Studio,
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Corel Draw, Adobe Photoshop, 3d Max, Delphi, Gran 3D, Abby Fine Reader,
Prezi, Google Chrome, Opera, Mozilla Fire fox, Mozilla Thunderbird, Outlook
Express, Skype, Open Office, Libra Office, G-suite Google for education
Викладачі кафедр пройшли навчання за програмою «Intel» - навчання
для

майбутнього,

з

метою

ширшого

використання

інформаційно-

комунікаційних технологій, які у поєднанні з інноваційними сприятимуть
інтенсифікації освітнього процесу та навчання на 6-місячних курсах
підвищення кваліфікації Університету менеджменту освіти НАПН України з
підготовки викладачів-тьюторів дистанційного навчання.
Використання інноваційних технологій в освітньому процесі широко
впроваджується в університеті, що засвідчено у звітах інституту/факультетів
про діяльність у 2016/2017 навчальному році.
Для стимулювання інтелектуальних здібностей і творчого потенціалу
студентів у процесі проведення семінарських занять викладачі широко
використовують традиційні й інтерактивні методи навчання: брейн-ринги,
діалоги, дебати, диспути, КВК, конференції, мультинавчання, робота парами,
творчі завдання, «круглий стіл», аудіо-, відео-записи, ділові та рольові ігри,
обговорення

рефератів,

літературно-театральні

конкурси,

професійні

тренінги та тренінгові вправи, індивідуальні та групові тренінги, семінариконференції, дискусії. На заняттях викладачі також використовують
інноваційні технології навчання: «коло ідей», «ажурна пилка», «карусель»,
«мікрофон», «мозкова атака», «акваріум», «мозаїка» «Сократів Діалог»,
«інтерв’ю» та ін.
На семінарських заняттях викладачі залучали студентів до імітаційних,
психолого-педагогічних ігор, впровадження яких дозволяє створити ситуації,
максимально наближені до реальних умов професійної діяльності майбутніх
педагогів. Така робота навчає студентів знаходити вирішення звичайних,
нестандартних та непередбачених ситуацій, сприяє розширенню наукового та
педагогічного світогляду.
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Відповідно до критеріїв якості освітнього процесу на кафедрах наявні
затверджені у встановленому порядку робочі програми з начальних
дисциплін, їх зміст відповідає вимогам програм якості та Державним
стандартам;

окремі

елементи

освітнього

процесу

(лекції,

семінари,

лабораторні заняття) відповідають затвердженим планам та програмам,
інтерактивні комплекси розроблені до усіх дисциплін, викладання яких
забезпечується викладачами кафедр.
Різнорівневий

підхід

до

організації

контролю

за

якістю

освітнього процесу здійснювався
- на рівні «викладач - студент» - контроль здійснюється через
поточний, модульний та підсумковий контроль, про що свідчить фіксація
навчальних досягнень студентів у журналах академічних груп, журналах
самостійної роботи, заліково-екзаменаційних відомостях та залікових
книжках студентів.
- на рівні «завідувач кафедри – викладач - студент» - контроль
здійснюється за такими напрямами:
 виконанням

навчальної,

навчально-методичної,

організаційно-

методичної роботи;
 укладання, рецензування та затвердження освітніх і робочих
програм відповідно вимог МОН України;
 формування

навчально-методичного

комплексу

забезпечення

дисциплін кафедр;
 відвідування занять викладачів кафедр (висновки фіксуються в
журналах взаємовідвідувань кафедр)
 проведення відкритих занять викладачами з їх обговоренням на
засіданнях кафедр;
- викладачі кафедр систематично відповідно до укладеного графіка
чергувань здійснюють індивідуальну роботу зі студентами, під час якої
студенти мають змогу здати пропущені теми, отримати консультацію щодо
виконання ІНДЗ, написання курсової, дипломної чи магістерської робіт,
27

консультації про участь у Конкурсах наукових робіт, Конкурсах соціальних
проектів, науково-практичних студентських конференціях.
На засіданнях кафедр систематично приділяють увагу питанням якості
знань студентів та організації контролю за якістю навчання студентської
молоді
 на рівні деканату – контроль здійснюється через:
- перевірку організації освітнього процесу кафедрами;
- регулярний контроль дотримання розкладу занять викладачами і
студентами факультету (результати фіксують в журналах);
- відвідування занять викладачів деканом факультету, членами
науково-методичної ради факультету;
- звіти завідувачів кафедр на Вченій раді факультету/інституту;
-

перевірку

готовності

навчально-методичної

документації

та

номенклатури справ кафедр.
У наступному навчальному році робота університету буде спрямована
на підготовку фахівців за відповідними освітньо-професійними та освітньонауковими програмами бакалаврського, магістерського рівнів вищої освіти;
продовження запровадження інноваційно-педагогічних та інформаційнокомунікативних технологій в організації професійної підготовки студентів,
реалізацію заходів по підвищенню конкурентоспроможності випускників,
викладачів та науковців університету шляхом сприяння вільному оволодінню
іноземними

мовами

і

сучасними

інформаційно-комунікаційними

технологіями; забезпечення активної підтримки та всебічного розвитку
студентського самоврядування із широким його залученням до аналізу
організації навчально-виховного процесу та якості освіти; налагодження
співпраці із зарубіжними університетами, бізнес-структурами щодо обміну
досвіду та практичної підготовки студентів, що сприятиме підвищенню
професійної компетенції майбутніх фахівців до рівня світових вимог та
сприятиме зростанню їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.
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2.3. Організація практичної підготовки фахівців
Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки
фахівців

різних

кваліфікаційних

рівнів

в

Уманському

державному

педагогічному університеті імені Павла Тичини і проводиться на навчальноматеріальних базах, які дають можливість виконати програму практики.
Завдання до підготовки студентів постійно зростають, здійснюється
пошук нових підходів до організації педагогічної практики, яка має бути
творчою

та

особистіснозорієнтованою,

спрямованою

на

формування

висококваліфікованих педагогів, які компетентні у своїй професійній
діяльності та конкурентоспроможні на світовому освітньому просторі.
Нормативне

забезпечення

проведення

практик

в

Уманському

державному педагогічному Університеті імені Павла Тичини відповідає
Закону України «Про вищу освіту», «Положенню про організацію практик в
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини»,
освітньо-професійним

програмам,

освітньо-кваліфікаційним

характеристикам, державним стандартам, інструкції з охорони праці та
навколишнього середовища.
Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації,
їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальними
планами.
Упродовж 2016-2017 н.р. в університеті

відбувалась

науково-

методична та організаційна робота з удосконалення системи навчальних
практик.
Базами практик університету є загальноосвітні школи різних типів
(державні, приватні, гімназії, школи-інтернати, колегіуми), професійно-технічні
училища, технікуми, вищі навчальні заклади, коледжі, дошкільні навчальні
заклади, заклади соціальної сфери, заклади та служби соціальної допомоги та
підтримки дитини, позашкільні виховні заклади, оздоровчі табори, літні
пришкільні майданчики, дитячі центри, центри реабілітації, підприємства,
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станції юних техніків, еколого-натуралістичні центри та інші заклади, що мають
необхідну навчально-матеріальну і методичну базу та кваліфіковані педагогічні
кадри.
Протягом

навчального

року

постійно

оновлювалися

бази

для

проходження практик. Так, керівництвом університету було підписано
договори про проходження практик студентів строком на 5 років з:
1. Уманським НВК «Уманська міська гімназія – школа естетичного
виховання»;
2. Уманською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №

14

Уманської міської ради Черкаської області;
3. Уманською спеціалізованоюшколою І-ІІІ ступенів №

12 з

поглибленим вивченням англійської мови;
4. Уманською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №

11

ім.М.П.Бажана Уманської міської ради Черкаської області;
5. НВК «Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №

10 –

медична гімназія» Уманської міської ради Черкаської області;
6. Уманською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №

9

Уманської міської ради Черкаської області;
7. Уманською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №

8

Уманської міської ради Черкаської області;
8. Уманським

навчально-виховним

комплексом «загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 7 – колегіум»;
9. Уманською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №3 Уманської
міської ради Черкаської області;
10. Уманським НВК № 17 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний заклад»;
11. Уманським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України
Черкаської області;
12. Державним підприємством УДЦ «Молода Гвардія», м. Одеса;
13. Службою у справах дітей Уманської міської ради;
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14. Уманським місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
Також були укладені короткотривалі договори на період проходження
практик з ПП «ІВЕНТ ПРО КАРПАТИ» (лижна школа ТК «Буковель»),
Івано-Франківська область, м. Яремче (строком на 1 рік) та Приватним
вищим навчальним закладом «Європейський університет» Уманська філія
(строком на 3 місяці).
На період проходження практик в дитячих оздоровчих таборах
укладено договори з :
1.ТОВ «Парктур» (дитячий оздоровчий табір «Артек - Буковель»),
Івано-франківська область, с. Поляниця;
2. ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад «Бригантина»», Кіровоградська
область, смт. Новоархангельськ;
3.«Турбюро Ірини Борщенко» (дитячий табір «Таємниці цивілізації»,
ТК «Водограй», Закарпатська область, Мукачівський район, с. Чинадієво).
Третій рік поспіль на базі університету викладачами було організовано
і проведено роботу «школи вожатих» для студентів, що виявили бажання
працювати дитячому – оздоровчому таборі «Артек-Буковель» та УДЦ
«Молода Гвардія», «Таємниці цивілізації». Роботу було розділено на чотири
етапи. Перший етап – опрацювання теоретичного матеріалу представниками
таборів. Другий – робота викладачів зі студентами за завданнями. Третій
етап –після завершення роботи – відбір кращих студентів для навчання у
«школі вожатих». Зокрема, в ДОТ «Артек - Буковель» (10 студентів), в УДЦ
«Молода Гвардія» (16 студентів) та «Таємниці цивілізації» (30 студентів).
Четвертий етап передбачав, що вищеназвана категорія студентів продовжує
свою роботу в літніх таборах на Буковелі,

м. Одеса, с. Ченадієво

(Закарпатська область).
Втретє на базі університету було проведено Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Удосконалення практичних умінь студентів в рамках
роботи з дітьми в літніх оздоровчих таборах» (16 - 17 листопада 2016 року) за
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участю

студентської ради університету, Українського дитячого

центру

«Молода гвардія», дитячого оздоровчого табору «Артек-Буковель», дитячого
оздоровчого табору «Таємниці цивілізації», дитячого лікувально-оздоровчого
комплексу «Сузір’я Таврії».
У програмі конкурсу-семінару було передбачено розгляд актуальних
питань: робота в літніх оздоровчих таборах; сучасні форми роботи з дітьми в
літніх оздоровчих таборах; освітньо-оздоровче середовище літніх оздоровчих
таборів; інтерактивні освітні технології в умовах дитячих оздоровчих
закладів; психологічна служба

та психологічний супровід дитячих

оздоровчих закладів: організація, завдання, форми роботи, інноваційні
технології; робота з дітьми в конфліктний та постконфліктний період;
подальша перспектива співпраці вузу та літніх оздоровчих таборів. Було
організовано та проведено майстер-класи з методики роботи в літніх
оздоровчих таборах.
За результатами роботи був виданий збірник матеріалів: «Актуальні
проблеми

соціальної

педагогіки

та

соціальної

Всеукраїнської науково-практичної конференції»

роботи:

матеріали

(Умань, 6-7 жовтня

2016 р.) та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Підготовка
студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах: сучасні підходи» (16-17
листопада 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий,
2016.
Також протягом навчального року студенти факультетів фізики,
математики та інформатики, історичного, соціальної та психологічної освіти,
української філології, початкової освіти, факультету мистецтв мали змогу
пройти педагогічну практику в загальноосвітній школі на базі МДЦ «Молода
Гвардія» м. Одеса.
Питання розширення мережі баз для проходження практики для
студентів університету та урізноманітнення форм долучення студентів до
практичної підготовки і налагодження дієвої співпраці з підприємствами є
предметом обговорення на науково-методичних семінарах за участю
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представників органів місцевої влади, підприємств з різних регіонів України
та м. Умані й Уманського регіону, приватних підприємців та студентства.
Так, 3 жовтня 2016 року в рамках святкових заходів 400-річчя міста
Умані та за ініціативи міської ради й Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини на базі університету відбувся І
Всеукраїнський форум «Стратегічне партнерство влади, освіти та бізнесу».
В рамках підготовки студентів до проходження практик факультетами
соціальної та психологічної освіти, дошкільної та спеціальної освіти,
початкової освіти, факультету фізики, математики та інформатики за участю
УДЦ «Молода Гвардія» та Одеського осередку Всеукраїнської асоціації атр терапевтів

проводилися тренінги, майстер-класи з психології на теми:

«Робота з сенсорними матеріалами у арт-терапевтичному супроводі дітей та
підлітків», «Практика психологічної підтримки дітей, що пережили
психотравмуючи події», «Профілактика девіантної поведінки пубертатного
періода» (Статеве виховання) і інші.
На факультеті іноземних мов у рамках спільного проекту МОН
України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового
покоління» 16 вересня 2016 року відбувся регіональний науково-методичний
семінар «Нові підходи до організації педагогічної практики майбутніх
учителів англійської мови».
Для планування та здійснення контролю роботи студентів, що
проходили практику за місцем проживання та працевлаштування викладачі
використовували електронні ресурси: персональний освітні сайти та
платформу дистанційного навчання Moodle.
У

наповненні

навчального

курсу «Педагогічна практика»,

що

розміщений у Moodle представлена вся сукупність навчальних матеріалів,
які необхідні для успішного проходження практик на всіх її рівнях.
Також на факультеті фізики, математики та інформатики в рамках
експерименту використовується сервіс Classroom, який входить до складу
G Suite for Education (Джі Сюїтефо Едюкейшн) — безкоштовного набору
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інструментів для роботи з документами, хмарним сховищем, навчальним
контентом. Цей сервіс дозволяє організовувати заняття як в класі (аудиторії),
так і дистанційно. Основні переваги: швидкість організації занять, висока
ефективність, економія часу. Під час педагогічної практики Classroom
дозволяє методисту надавати методичні рекомендації в режимі онлайн
(написання плану уроку, завантаження навчально-методичних матеріалів та
ін.). Студенти-практиканти завантажують відео уроків, які методист може
переглянути і відразу провести аналіз уроку. Загалом Classroom має досить
багато перспективних напрямків щодо застосування в ході педагогічної
практики.
Результати

та

студентамипрактик,

події,
постійно

що

відбувалися

висвітлюються

під
на

час

проходження

сайті

університету,

інституту/факультетів.
Після завершення кожного виду практики відбувся її захист, перед
комісією. На захист студенти подавали матеріали передбачені програмою
практики.
Від керівників баз практики постійно надходили подяки на ім’я ректора
університету. Зокрема, подяки надійшли від УДЦ «Молода Гвардія», ДТ
«Артек-Буковель», дирекцій та учителів загальноосвітніх шкіл №8, 11, 3, 14 і
ін. за добру підготовку студентів за їх працелюбність, наполегливість у
роботі з дітьми в рамках виконання завдань проходження педагогічної
практики студентів університету та особлива подяка за проведення виховних
заходів в загальноосвітніх школах міста Умані студентами - іноземцями.
Студентами факультету соціальної і психологічної освіти постійно
проводяться заходи на базі центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів
«Пролісок», Уманському дитячому будинку для дітей сиріт тощо.
Продовжувалася у звітному періоді робота з проходження студентами
практик за майбутнім місцем працевлаштування.
До

керівництва

практикою

студентів

залучають

досвідчених

викладачі кафедр, які брали безпосередню участь у виробничому процесі, де
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проводиться практика.
Організаційні питання педпрактики, її хід і підсумки періодично
обговорюються
університету,

на

засіданнях

вченої

навчально-методичної

ради

ради

Університету,

університету,

ректорату

вчених

рад

інститутів, факультетів та кафедр.
В 2017/2018 н.р. для підвищення якості навчання студентів та їх
практичної підготовки в університеті планується:
1. Оновити програми з практик у відповідності до нових освітніх
програм рівнів підготовки «бакалавр» та «магістр».
2. Продовжити роботу над пошуком нових форм проведення практик,
вироблення сучасних критеріїв і показників ефективності їх проведення (з
урахуванням європейських вимог).
3. Розробити комплекс заходів з метою налагодження зв’язків між
роботодавцями та університетом для здобуття студентами професійних
навичок під час проходження виробничої практики та з метою їх
майбутнього працевлаштування.
4. Розширити мережу баз відповідно до програм практик.
5. Запрошувати на захисти практик студентів представників від баз
практик.
6. Проводити роботу з оновлення методичних рекомендацій з практик з
спеціальностей і спеціалізації.
7. Здійснити перепідписання договорів з базами практик, терміни дії
яких завершується.

2.4. Система внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини передбачає контроль за кадровим, матеріально35

технічним,

навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності;

контроль за якістю проведення навчальних занять та якістю знань здобувачів
вищої освіти; забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти;
наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім
процесом; здійснення моніторингу змісту освітніх програм; забезпечення
публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та
кваліфікації; систему запобігання академічного плагіату у здобувачів вищої
освіти.
Контроль за якістю кадрового забезпечення навчального процесу в
університеті упродовж 2016 – 2017 н. р. здійснювали відділ кадрів, конкурсна
комісія,

навчально-методичний

відділ,

декани

факультетів,

директор

інституту відповідно до «Положення про порядок проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та
укладання з ними трудових договорів (контрактів)» від 23 лютого 2016 року.
В університеті щорічно проводять рейтингове оцінювання роботи
науково-педагогічних працівників. З метою оптимізації процесу рейтингової
оцінки діяльності кадрового складу та структурних підрозділів навчального
закладу на вченій раді університету 24 січня 2017 року прийнято «Положення
про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини»,
яке визначає мету, основні завдання, принципи та механізм реалізації
рейтингового оцінювання результативності і якості роботи професорськовикладацького складу університету.
На засіданні вченої ради 24 січня 2017 року (протокол № 8) було
затверджено Програму заходів із забезпечення якості освітньої діяльності
вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини на 2017 рік, відповідно до якої було виконано ряд
заходів, а саме:
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– затверджено «Положення про систему рейтингової оцінки діяльності
науково-педагогічних

працівників

Уманського

державного

педагогічного університету імені Павла Тичини» (протокол № 8 від
24 січня 2017 року);
– оновлено електронні навчальні курси для студентів очної та заочної
форм навчання в інформаційно-освітньому середовищі університету
шляхом удосконалення електронних навчально-методичних ресурсів,
забезпечення перевірки якості підготовки курсів через їх апробацію
та подальшу сертифікацію;
– розроблено та затверджено на засіданні вченої ради університету
«Положення

про

відкриті

навчальні

заняття

в

Уманському

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини»
(протокол № 16 від 27 червня 2017 року);
– укладено освітні програми та навчальні плани підготовки здобувачів
вищої освіти відповідно до акту узгодження переліку спеціальностей,
за якими здійснюватиметься набір вступників 2017 року;
– організовано і проведено деканський і директорський контролі знань
здобувачів вищої освіти для отримання інформації про рівень їхньої
пізнавальної

діяльності,

самостійності

й

активності

шляхом

написання контрольних робіт, атестації навчальних досягнень тощо.
У 2016–2017 н. р. ефективно діяла «Школа професійного зростання
молодого викладача» під керівництвом д. пед. н., професора, завідувача
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Коберника О. М.
З метою підвищення рівня об’єктивності оцінювання навчальних
досягнень здобувачів вищої освіти, підвищення якості їхньої підготовки в
університеті щосеместрово організовується і проводиться ректорський
контроль рівня залишкових знань із навчальних дисциплін, передбачених
робочими навчальними планами підготовки «бакалаврів» і «магістрів».
Упродовж звітного періоду оцінка залишкового рівня знань студентів
здійснювалася

шляхом

проведення

ректорських

контрольних

робіт
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відповідно до наказів ректора університету № 723 о/д від 29 вересня 2016 р.;
№ 52 о/д від 6 лютого 2017 р. Узагальнені та проаналізовані результати
ректорського контролю були обговорені на засіданнях навчально-методичної
ради 21.12.2016 р. (протокол № 2) та вченої ради університету.
Підтримку навчальної діяльності та управління освітнім процесом в
інформаційному середовищі університету забезпечують сайти:
– інформаційно-освітнє

середовище

(http:// dls.udpu.org.ua / ),

яке

містить електронні навчальні курси (ЕНК) для здобувачів вищої освіти за
денною і заочною (дистанційною) формами навчання всіх факультетів.
Кожна навчальна дисципліна має електронну підтримку у вигляді
електронного курсу з теоретичним матеріалом, ресурсами для виконання
лабораторних

та

практичних

робіт,

самостійної

роботи,

поточного,

модульного і підсумкового контролів;
– електронний архів навчальних, наукових та навчально-методичних
матеріалів

(http:// library.udpu.org.ua / ),

куди

увійшли

оцифровані

підручники, посібники, навчально-методичні матеріали, електронні копії
наукових статей працівників університету; матеріали конференцій, які
проводилися

в

університеті,

автореферати дисертацій,

захищених

в

університеті, методичні матеріали на підтримку навчального процесу,
патенти тощо.
В

освітньому

процесі

ефективно

використовується

електронне

інформаційно-освітнє середовище на основі платформи дистанційного
навчання Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environment). За
допомогою цієї платформи здобувач вищої освіти може дистанційно
ознайомитися з електронним навчальним курсом, який охоплює робочу
програму курсу, теоретичний і практичний блоки, завдання для контролю та
самоконтролю, глосарій, ІНДЗ та інші допоміжні ресурси.
Доступ до ресурсів навчального порталу університету персоніфікований.
Організаційну,

технічну

і

програмну

підтримку

функціонування
38

інформаційно-освітнього

середовища

університету

здійснює

центр

дистанційного навчання.
У наступному навчальному році для подальшого покращення системи
внутрішнього забезпечення якості надання освітніх послуг необхідно
продовжити роботу з удосконалення механізму моніторингу якості вищої
освіти, системиоцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
під час проведення поточного, модульного та підсумкового контролів знань;
систематично проводити соціологічні опитування всіх учасників освітнього
процесу з метою виявлення та усунення проблемних питань; оприлюднювати
на веб-сайті університету результати моніторингів, звітів про самооцінку
структурних підрозділів і освітніх програм тощо.

2.5. Аналіз успішності студентів
В університеті заліково-екзаменаційна сесія для студентів денної та
заочної форм навчання проводилася згідно з графіками освітнього процесу
(наказ ректора № 591 о/д від 23 серпня 2016 року «Про внесення змін до
наказу №425о/д від 24.05.2016 р. «Про планування обсягів педагогічного
навантаження професорсько-викладацького складу університету на 20162017 н.р.»», затвердженими розкладами екзаменів та ліквідації академічної
заборгованості на засадах Європейської кредитно-трансферної системи
організації освітнього процесу на всіх курсах освітніх рівнів «бакалавр»,
«спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання.
Відповідно до наказів ректора № 948 о/д від 01 грудня 2016 року «Про
завершення першого семестру 2016-2017 н.р. і проведення зимової заліковоекзаменаційної сесії» та № 329 о/д від 05.05.2016 року «Про завершення
2016-2017 навчального року та підведення підсумків роботи університету»
деканатами факультетів/дирекцією інституту та кафедрами здійснювалася
робота

по

підготовці

до

проведення

заліково-екзаменаційної

сесії:
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підготовлені та затверджені переліки заліків та екзаменів, розклади заліковоекзаменаційних

сесій,

графіки

ліквідації

академічної

заборгованості,

здійснено перевірку заповнення журналів академічних груп згідно вимог
ЄКТС, студенти денної форми, які навчалися за індивідуальним, планом були
відкликані для складання підсумкового контролю. За місяць до початку
екзаменаційної сесії на засіданнях кафедр затверджені екзаменаційні білети,
які складені з урахуванням чинних робочих навчальних програм дисциплін.
Перед екзаменами викладачі проводили консультації, до складання екзаменів
допускали студентів, які здали заліки. З метою попередження порушень
чинного законодавства про вищу освіту на факультетах/інституті створені
умови, які сприяли прозорості та відкритості проведення підсумкового
контролю,

до

цього

процесу

було

залучено

органи

студентського

самоврядування. З метою попередження проявів посадових зловживань та
хабарництва на факультетах/інституті діють скриньки довіри, а також
телефон гарячої лінії «4-02-14». Зимова екзаменаційна сесія тривала з 04 по
20 січня 2016 року, літня - з 06.06.2016 р. по 30.06.2016 р. (у т.ч. ліквідація
академічної заборгованості).
Зимова

заліково-екзаменаційна

сесія

І

семестру

2016-2017

навчального року проходила для студентів денної та заочної форм навчання
усіх

курсів

освітніх

рівнів

бакалавр,

спеціаліст,

магістр

згідно

з

затвердженим вченою радою університету графіком навчального процесу,
затвердженими першим проректором розкладами екзаменів та ліквідації
академічної заборгованості.
Контингент

студентів

Уманського

державного

педагогічного

університету імені Павла Тичини на початок екзаменаційної сесії становив
9067 особи (що на 340 осіб більше, ніж торік): денна форма – 5291 осіб,
заочна форма – 3776 осіб, в тому числі 259 студентів – іноземні громадяни
(денна – 254, заочна –5). З них 17 осіб перебуває в академічній відпустці.
Успішність студентів по університету становить 98,9%, %, що лише
на 0,04% більше ніж торік, а показник якості знань – 53,35%
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До складання екзаменаційної сесії було допущено 9050 студентів.
Загалом успішно та у встановлений термін склали сесію 8947 осіб (5238 –
денна, 3709 – заочна).
Найбільше успішних у навчанні студентів, де вчасно і в повному
обсязі здали сесію більше 98% студентів, навчається:
денної форми

– ННІЕБО (69,8%), на історичному факультеті

(54,3%), на факультеті дошкільної та спеціальної освіти (50,2),
заочної форми
(77,8%),

на

– на факультеті професійної та технологічної освіти

факультеті

дошкільної

та

спеціальної

освіти

(73,3%),

на факультеті фізики, математики та інформатики (62,2%).
Темп

зменшення

кількості

студентів,

які

за

результатами

екзаменаційної сесії мають бал «3,0», дещо уповільнився і збільшився на 1%
– до рівня 15%. Лідерами за цим показником виступають факультет фізики,
математики та інформатики (27,7%), історичний факультет (21,3%),
природничо-географічний факультет (20,4%).
Аналіз успішності і якості знань студентів був би неповним без
зазначення кількості відмінників. За результатами зимової екзаменаційної
сесії в університеті навчається 608 осіб денної і заочної форм навчання, що
склали всі іспити на «відмінно» (6,7% від загальної кількості студентів).
Кількість відмінників порівняно з зимовою сесією минулого року,
збільшилася на 75 осіб (0,7%).
18 осіб не з’явились на сесію з поважних причин – їм продовжено
термін ліквідації академічної заборгованості. Академічну заборгованість по
закінченні сесії мали 40 студентів, 35 осіб не з’явились на сесію по
неповажній причині, у зв’язку з чим було відраховано за невиконання
навчального плану та графіка навчального процесу 56 студентів денної та
заочної форм навчання (0,6% від загальної кількості студентів).
Діапазон значень показника якості знань студентів у розрізі курсів
знаходить в межах від 42,5% до 74,6 % на денній формі навчання, і від 49,6%
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до 72,2% на заочній формі навчання. Найвищий показник якості у студентівмагістрантів, які свідомо продовжують здобувати кваліфікацію за обраною
спеціальність, а найнижчі показники якості у студентів першого і другого
курсів ОС бакалавр (проблеми з адаптацією до навантаження). Значна
кількість студентів-іноземців на деяких факультетах знижує показник якості
навчання як по курсах, так і по факультету, університету в цілому.
Кількість студентів на початок екзаменаційної сесії ІІ семестру
2016/2017 навчального року становила 8483 особи денної та заочної форм
навчання (у тому числі 248 іноземних студентів). До складання екзаменів
було допущено 8467 осіб (16 студентів перебуває в академічній відпустці).
Успішно склали заліково-екзаменаційну сесію 8338 осіб, що
становить 98,5 % загальної кількості допущених до екзаменів, з них:
З усіх предметів

Кількість осіб (%)

тільки на ―відмінно‖ (―А‖)

534 (6,4%)

тільки на ―добре‖ (―B‖, ―C‖)

3992 (47,9%)

на змішані оцінки

2743 (32,9%)

тільки на задовільно (―D‖,―E‖)

1069 (12,8%)

Отримали незадовільні оцінки (―FX‖, ―F‖) - 95 (1,2 %) студентів.
На сесію не з’явилися: 9 осіб з поважних причин, 25 – без поважних
причин. Студентам, які не з’явилися на сесію з поважних причин,
підтверджених документально, продовжено термін ліквідації академічної
заборгованості.
Таблиця 1
Рейтинг факультетів/інституту за показниками якості навчання
Абсолютна якість
№
Інститут/факультет
ІІ семестр 2015-2016 н.р.
з/п
1. ННІ економіки та бізнес-освіти
71,1%
2. Професійної та технологічної освіти
62,2%
3. Дошкільної та корекційної освіти
61,7%
4. Української філології
57,7%
5. Початкової освіти
56,3%
6. Фізики, математики та інформатики
54%
7. Мистецтв
53,1%
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№
з/п
8.
9.
10.
11.
12.

Абсолютна якість
ІІ семестр 2015-2016 н.р.

Інститут/факультет
Іноземних мов
Соціальної та психологічної освіти
Історичний
Природничо-географічний
Фізичного виховання

51%
45,7%
41,4%
38,7%
35,9%

Діапазон значень показника якості навчання знаходиться в межах від
36 % до 71 %. Найвищий показник якості навчання зафіксовано в Навчальнонауковому інституті економіки та бізнес-освіти – 71,1 %, при чому показник
абсолютної успішності становить 97,6%. Мінімальний показник якості
навчання студентів спостерігається на факультеті фізичного виховання
(35,9 %), хоча значення абсолютної успішності визначається досить високим
рівнем 98,9% .
Таблиця 2
Показники успішності та якості навчання студентів за курсами
Курси

І
ІІ
ІІІ
ІV
Спеціалісти
Магістри
Всього по університету

Успішність
Якість знань
ІІ семестр 2015-2016 н.р.

97,4%
97,5%
98%
99,3%
99,6%
98,3%
98,5%

47%
40,9%
48,4%
54,1%
68,4%
78,2%
53,5%

Найнижчий показник якості – 40,9 % – на другому курсі бакалаврату,
найвищий – 78,2 % – в магістратурі.
Загальний показник абсолютної якості навчання по університету за
результатами екзаменаційної сесії становить 53,5%.
Загальна кількість академборжників на момент закінчення ліквідації
академічної заборгованості – 95 осіб. Найбільша кількість студентів, які мали
академічну заборгованість зафіксована у ННІ економіки та бізнес-освіти – 29
та на природничо-географічному факультеті – 27 осіб. Усього по
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університету за невиконання навчального плану відраховано 35 осіб.
Якісний та кількісний аналіз результатів сесії студентів денної та
заочної форм навчання засвідчив, що найкращі знання продемонстрували
здобувачі вищої освіти ОКР спеціаліст та ОС магістр. Натомість, у студентів
І курсу ОС бакалавр виявлено найнижчі показники, що свідчить про
проблеми з адаптацією студентів-першокурсників до такого навантаження.
Наведені показники свідчать про необхідність конструктивного
аналізу організації навчального процесу, методичного забезпечення кожним
викладачем, кафедрою та факультетом/інститутом. Вважаю, що до цього не
можна ставитися формально. Потрібно розробляти відповідні заходи, а не
обмежуватися

обговоренням

факультетів/інституту.

на

засіданнях

Об’єктивний

якісний

кафедр,

вчених

показник

радах

залежить

від

компетентності, вимогливості та відповідальності викладача, а престиж
університету визначає не кількість випускників чи ліцензованих місць, а
якість підготовки наших студентів.

2.6. Атестація випускників
Атестація випускників – бакалаврів, спеціалістів і магістрів Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини здійснюється
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про
організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному
університеті імені Павла Тичини», затвердженого на засіданні Вченої ради
університету 28 квітня 2015р. (протокол № 10) зі змінами, державних та
галузевих стандартів вищої освіти та інших нормативних актів України з
питань вищої освіти, Положення «Про порядок створення та організацію
роботи Екзаменаційної комісії в Уманському державному педагогічному
університеті

імені

Павла

Тичини»,

затвердженого

Вченою

радою

університету від 27.10.2015 р. (протокол № 3), Положення «Про Європейську
кредитно-трансферну

систему

навчання

в

Уманському

державному
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педагогічному університеті імені Павла Тичини», затвердженого Вченою
радою університету від 30 червня 2015 р. (протокол № 13).
В університеті створена й успішно функціонує система випускної
підсумкової атестації, яка охоплює державні екзамени з основної і додаткової
спеціальності, кваліфікаційний екзамен, захист випускних кваліфікаційних
робіт

на

здобуття

освітнього

ступеня

«бакалавр»,

«магістр»,

ОКР

«спеціаліст». Така розгалужена за змістом і рознесена у часі система
контролю дає змогу об’єктивно оцінювати рівень підготовки випускників і,
враховуючи рекомендації, зафіксовані у звітах голів екзаменаційних комісій
за попередній рік, вносити корективи щодо організації освітнього процесу.
На

всіх

кафедрах

університету

розроблено

та

затверджено

в

установленому порядку переліки орієнтовних тем кваліфікаційних робіт, що
періодично оновлюються, доповнюються й уточнюються. Їхня тематика
сучасна,

стосується

актуальних

проблем

фундаментальних

фахових

дисциплін та проблем навчання у сучасних загальноосвітніх і вищих
навчальних закладах та має практичну спрямованість. Деякі студенти
виконують кваліфікаційні роботи за тематикою науково-дослідних установ,
на замовлення відділів освіти, підприємств та організацій. Студенти
університету

в

цілому

забезпечені

необхідними

методичними

рекомендаціями щодо написання, оформлення і захисту кваліфікаційних
робіт. Керівники наукових робіт – досвідчені викладачі, здебільшого доктори
і кандидати наук. Рецензії на роботи студентів пишуть провідні викладачі
університетів, учителі шкіл, фахівці з різних наукових та навчальних
закладів.
Підготовка студентами університету кваліфікаційних робіт здійснюється
відповідно до затверджених в установленому порядку графіків. Студенти
періодично

доповідають

про

результати

проведених

досліджень

на

засіданнях кафедр, наукових студентських гуртків та на підсумковій
студентській
інформують

науковій

конференції

університету.

професорсько-викладацький

склад

Наукові

кафедри

та

керівники
деканати
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факультетів/дирекцію інституту щодо результатів науково-дослідницької
роботи студентів та стану виконання графіку написання кваліфікаційних
робіт.
У січні 2017 року в університеті на 10 факультетах та інституті
тривала випускна підсумкова атестація студентів на здобуття освітнього
ступеня магістр та отримання кваліфікації за відповідною спеціальністю, на
деяких факультетах професійної та технологічної освіти, фізики, математики
та інформатики навчальними планами ОКР спеціаліст та ОС магістр
передбачено проведення випускного екзамену зі спеціалізації. Кілька років
поспіль під час зимової випускної атестації іноземні студенти складають
«Державний екзамен з української мови».
У 2016/2017 навчальному році в університеті на 11 факультетах та 1
навчально-науковому інституті працювали 300 екзаменаційних комісії (в
минулому навчальному році 262). Їх очолювали 32 голови ЕК (в минулому
н.р. 21) (з них - 9 запрошених, що складає 28 %), в т.ч.: 21 (12) осіб – доктори
наук, професори (з них 9 (7) осіб запрошених); 1 академік академії Вищої
школи України, дійсний член АПН України; 10 (8) кандидатів наук, доцентів.

кандидати наук, доценти; 28%
доктори наук, професори; 57%

член-кореспондент
НАН України; 5%

Рис.1. Якісний склад голів екзаменаційних комісій

У 2017 році випускну атестацію склали 3896 випускників денної та
заочної форм навчання, що на 601 особу більше, ніж в минулому році (3295),
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з них: 2116 (1872) бакалаврів, 1304 (1346) спеціалісти і 476 (77) магістрів
(474 особи завершили навчання у січні 2017 року) .
Із 1192 бакалаврів денної форми навчання, здали атестацію на
«відмінно» – 242 особи (20,3 %), на «відмінно» та «добре» – 640 осіб
(53,7 %), на змішані оцінки – 310 осіб (26 %). Із 924 бакалаврів заочної форми
навчання, здали атестацію на «відмінно» – 150 осіб (16,2 %), на «відмінно» та
«добре» – 559 осіб (60,5 %), на змішані оцінки – 215 осіб (23,3 %).
Незадовільних оцінок немає.
Абсолютний показник якісної успішності бакалаврів денної форми
навчання порівняно з минулим роком збільшився на 2 % і становить 74,2%
(72,4 %), заочної форми навчання – збільшився на 9,3 % і становить 81,8%
(72,5%).
Із 562 випускників денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня «спеціаліст» склали атестацію на «відмінно» – 124 особи (22,1 %), на
«відмінно» та «добре» – 320 осіб (56,9 %), на змішані оцінки – 118 осіб (21
%). Незадовільних оцінок немає. Із 742 випускників заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» склали атестацію на «відмінно»
– 170 осіб (22,9 %), на «відмінно» та «добре» – 478 осіб (64,4 %), на змішані
оцінки – 94 особи (12,7 %). Незадовільних оцінок немає.
Абсолютний показник успішності спеціалістів денної форми навчання
складає 100 %, а показник якості – 78,7% (73,1%) (показник збільшився у
порівнянні з минулим роком на 5,6 %). Абсолютний показник якісної
успішності спеціалістів заочної форми навчання порівняно з минулим роком
збільшився на 15,1 % і становить 94,6% (79,5%).
Із 290 магістрів денної форми навчання, які складали державні
екзамени та захищали кваліфікаційні роботи, на «відмінно» склали 96 осіб
(33,1 %), на «відмінно» та «добре» – 172 осіб (59,3 %), на змішані оцінки – 22
особи (7,6 %), на «незадовільно» – немає. Показник абсолютної успішності
складає 100 %. Якісна успішність магістрів становить 94,8% (89,6 %), що на
5,2 % більше, ніж у минулому році. Із 186 магістрів заочної форми навчання,
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які складали державні екзамени та захищали кваліфікаційні роботи, на
«відмінно» склали атестацію – 55 осіб (29,6 %), на «відмінно» та «добре» –
122 особи (65,6 %), на змішані оцінки – 9 осіб (4,8%), на «незадовільно» –
немає. Показник абсолютної успішності складає 100 %. Якісна успішність
магістрів заочної форми навчання становить 95,6 % (92,3 %), що на 3,3 %
більше, ніж у минулому році.
100% якість підготовки фахівців зафіксовано на напрямах підготовки
ОС «бакалавр» 6.010104 Професійна освіта, спеціальностях ОКР «спеціаліст»
012 Дошкільна освіта, 016 Спеціальна освіта, 072 Фінанси, банківська справа
та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, ОС
«магістр»

–8.04020301 Фізика

(за

напрямами),

8.04010201

Біологія,

8.01010101 Дошкільна освіта, 8.02030201 Історія, 8.01010601 Соціальна
педагогіка, 8.03010301 Практична психологія, 8.18010020 Управління
навчальним закладом, 8.18010021 Педагогіка вищої школи,

8.01010401

Професійна освіта. Харчові технології денної та заочної форм навчання.
Якісний показник підготовки фахівців денної та заочної форм
навчання по університету (на відмінно та добре – 3128 осіб (2461))
збільшився на 5% у порівнянні з минулим роком і становить 80,3% (75%),
середній бал – 4,2 (4,0).
2.7. Військова підготовка студентів
Військова підготовка студентів університету у звітному періоді
здійснювалася за програмою підготовки офіцерів запасу. В роботі по набору
студентів на проходження військової підготовки, фахівці відділу керуються
вимогами Постанови Кабінету міністрів № 48 від 01.02. 2012 р. «Про
затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих
навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу» та сумісним
наказом Міністерства оборони та Міністерства освіти та науки України №
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531/857 від 11.11.2004 «Про затвердження Інструкції з організації підготовки
офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів.
На підставі договорів про військову підготовку студентів за програмою
підготовки офіцерів запасу № 15/25/155 від 04.05.2016 року з Військовою
академією м. Одеса та №919-5 від 23.01.2012 з Сумським Державним
університетом підготовку студентів було сплановано на базі Одеської
військової академії за спеціальностями командир мотострілецького взводу і
командир

аеромобільного

взводу

та

військової

кафедри

Сумського

державного університету за спеціальністю командир артилерійського взводу.
Вступні іспити пройшли 11-12 жовтня 2016 року. На даний час за
результатами іспитів зараховано слухачами Одеської військової академії 55
чоловіка та слухачами кафедри військової

підготовки при Сумського

Державного університету 37 чоловік.
Таблиця 3
Кількість студентів по факультетах
Назва факультету

Одеська в/академія

ВК СумДУ

Всього

дошкільної освіти
навчально-науковий
інститут економіки та
бізнес-освіти
іноземних мов

-

2

2

5

3

8

1

-

1

історичний

5

11

16

мистецтв

1

1

2

початкової освіти
природничогеографічний
соціальної-педагогіки
професійної та
технологічної освіти
української філології

8

-

8

1

-

1

11

6

17

2

4

6

2

3

5

фізичного виховання

17

4

21
49

фізики, математики та
інформатики
Інші ВНЗ
Всього

1

-

1

1

3

4

55

37

92

19 жовтня 2016 видано наказ Міністра оборони України (по особовому
складу) № 954 яким студентам університету, що закінчили навчання за
програмою підготовки офіцерів запасу присвоєні первинні

офіцерські

звання «молодший лейтенант запасу», з них:
випускники військової академії (м. Одеса) – 38 осіб
випускники військової кафедри Сумського ДУ – 47 осіб
З 9 квітня по 24 травня 2017 року було організовано проведення
навчальних зборів на базі Одеської військової академії студентів першого та
другого років навчання. З 18 по 28 квітня проведено табірний збір студентів
першого та другого років навчання на військовій кафедрі Сумського
державного університету.
У липні, серпні 2017 року проведено військове стажування та прийняття
військової присяги для студентів, які закінчили навчання за програмою
підготовки офіцерів запасу , з них:
Війська академія (м. Одеса) – 61 особа.
Військова кафедра Сумського ДУ – 24 особи.
Всього продовжують навчатися за програмою підготовки офіцерів
запасу студенти університету:
Війська академія (м. Одеса)
І курс – 51 осіб;
ІІ курс – 56 осіб.
Військова кафедра Сумського ДУ
І курс –31 особи;
ІІ курс – 24 особи.
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Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини у
взаємодії з Військовою академією (м. Одеса) та військовою кафедрою
Сумського ДУ щорічно постачає до лав мобілізаційного резерву ЗС України
від 80 до 100 офіцерів запасу .
З кожним роком кількість бажаючих пройти військову підготовку не
зменшується.
досвідчених

Насамперед
викладачів

завдяки
названих

високій
навчальних

професійній
закладів.

підготовці
Очевидний

позитивний вплив військової підготовки на всебічну діяльність студентів
університету: дисциплінованість, організованість, поважне ставлення до
викладачів, старших за віком людей, відповідальність за свої дії у період
навчання. Усе це сприяє формуванню у студента нових важливих рис у
їхньому характері, а саме: підвищення відповідальності за успішність і якість
навчання з усіх навчальних дисциплін, гордість за навчання у Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, готовність
захистити рідну Батьківщину.
Саме тому на наступний навчальний рік заплановано продовження
співпраці з Сумським державним університетом та з Військовою академією
(м. Одеса) з метою забезпечення Збройних Сил України, інших військових
формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та
Держспецтранс служби необхідною кількістю військовонавчених громадян
для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової
служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу,
проходження служби у військовому резерві.
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2.8. Робота з іноземними студентами
Підготовка іноземців та осіб без громадянства в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини здійснюється за
акредитованими напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії МОН
України ((рішення МАК № 16 від 26.01.1995 року, наказ МОН України
№1492л від 15.11.2016 р. ) та витягу ЛВ №00088-000162 з Єдиної державної
електронної бази з питань освіти).
Перший крок до якісної освіти, якісного випускника – це конкурсний
відбір кращих абітурієнтів. Керуючись наказами і листами МОН України
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №
1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців
та осіб без громадянства", у редакції наказу Міністерства освіти і науки
України від 11 грудня 2015 року № 1272; лист Міністерства освіти і науки
України №1/9-289 від 08.06.2016 «Щодо наради ректорів стосовно навчання
громадян Туркменістану»; лист Міністерства освіти і науки України №1/9433 від 17 серпня 2016 р. «Щодо проведення вступних співбесід для
громадян Туркменістану», Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини розглянув документи 120 іноземних абітурієнтів з
Туркменістану і Сербії

для встановлення їх відповідності вимогам

навчального закладу щодо правил прийому на навчання і видав 120
запрошень на навчання в 2016 – 2017 н.р. за обраними ними освітніми
спеціальностями.
За результатами роботи приймальної комісії у 2016 році до Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини вступило 72
іноземних громадян, що становить 51% від загальної кількості абітурієнтів
(107 осіб) у зв’язку з низьким освітнім рівнем, а саме низьким рівнем
володіння мовою навчання. На освітній ступінь «бакалавр» вступили 68
іноземних громадян, на освітній ступінь «магістр» – 3 особи, на освітньо-
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кваліфікаційний рівень «спеціаліст» – 1 особа. Поновлено на навчання з
інших вищих навчальних закладів 7 іноземних громадян.
У 2016 – 2017 н.р. Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини випустив 104 іноземних громадян за освітніми
ступенями: «бакалавр» – 103 особи, «магістр» - 4 осіб; освітньокваліфікаційний рівень «спеціаліст» – 1 особа.
Станом на 18.07.2016 н.р. в Уманському державному педагогічному
університеті імені Павла Тичини навчаються 146 іноземних студенти: 144
особи – на денній і 2 особи – на заочній формах навчання.
Іноземні громадяни представлені такими країнами, як Азербайджан,
Туркменістан, Узбекистан, Сербія, США.
Іноземні громадяни навчаються на 10 факультетах: природничогеографічному факультеті; факультеті фізичного виховання; факультеті
фізики, математики та інформатики; факультеті професійної та технологічної
освіти; факультеті іноземних мов; факультеті мистецтв; інституті економіки
та бізнес-освіти, факультеті початкової освіти; факультеті дошкільної та
спеціальної освіти; історичному факультеті.
Іноземні громадяни здобувають освітній ступінь «бакалавр» за 14
спеціальностями:
- 013 Початкова освіта;
- 014.10 «Середня освіта (трудове навчання і технології та інформатика);
- 015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології;
- 014.11 Середня освіта (Фізична культура);
- 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
- 242 Туризм;
- 025 Музичне мистецтво;
- 014.03 Середня освіта (Історія);
- 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська);
- 014.06 Середня освіта (Хімія);
- 014.05 Середня освіта (Біологія);
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- 014.07. Середня освіта (Географія);
- 014.04 Середня освіта (Математика);
- 014.08 Середня освіта (Фізика).
Ступінь

«магістра»

іноземні

студенти

здобувають

за

3

спеціальностями:
- 014.06 Середня освіта (Хімія);
- 014.08 Середня освіта (Фізика);
- 014.04 Середня освіта (Математика).
Переважну більшість іноземних студентів приєднано до академічних
груп, в яких навчаються українські студенти. Проте в контексті виробничої
необхідності та з врахуванням специфіки підготовки іноземних громадян
було створено ряд окремих навчальних груп.
Навчальна робота з іноземними студентами має свою специфіку. З
метою підвищення ефективності навчального процесу відбувається пошук
нових шляхів та механізмів, що мають сприяти якісному засвоєнню
навчального матеріалу.
Велика увага приділяється індивідуальній роботі викладачів з
іноземними студентами, зокрема, використанню елементів дистанційної
освіти та роботі в інформаційному середовищі.
На

особливу

увагу

заслуговує

питання

взаємообумовленості

академічної якості та успішності. В університеті контроль за успішністю та
моніторинг якості навчання іноземних студентів здійснюється систематично.
Зокрема, питання забезпечення якості підготовки іноземних громадян та
визначення мови навчання виносилися на розгляд вченої ради університету,
питання вивчення української мови іноземними студентами заслуховувалося
на засіданні ректорату.
Питання мовної підготовки залишається одним із ключових аспектів у
підготовці іноземних студентів, оскільки основою їх якісної фахової
підготовки є високий рівень мовної компетенції. Керуючись наказами та
листами Міністерства освіти і науки України щодо вивчення державної мови
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іноземними студентами (наказ Міністерства освіти і науки України№ 997 від
18 серпня 2016 року), факультети, на яких навчаються іноземні студенти,
уклали окремі навчальні плани, якими передбачено вивчення державної мови
впродовж 4 років з наступним складанням державного іспиту з української
мови.
У контексті ініціатив Міністерства освіти і науки України на 2017-2019
рр.

щодо

запровадження

проведення

стандартизованого

оцінювання

іноземних студентів з мови навчання - української, англійської та російської
(Наказ Міністерства освіти і науки України № 859 від 14.06.2017 року «Щодо
оцінювання іноземних студентів з мови навчання») та з метою оптимізації
освітнього процесу загалом і подолання мовного бар’єру, зокрема, вченою
радою університету (Протокол №19 від 27 червня 2017 року) визначено
російську мову як мову навчання для іноземних громадян з Туркменістану,
Азербайджану, Узбекистану, Вірменії, Грузії, Киргизстану, що вступатимуть
до університету у 2017 році на освітній рівень «бакалавр», за умови
формування академічних груп у кількості не менше 12 осіб.
Питання адаптації іноземних студентів до умов та особливостей
навчання в університеті знаходиться під контролем деканатів факультетів,
директора інституту, на яких навчаються іноземні студенти, та відділу по
роботі з іноземними студентами.
У цьому ключі особливої ваги набувають заходи, спрямовані на
оптимізацію цього процесу, соціалізацію іноземців та їх інтеграцію в
український соціум.
Зокрема, у звітному 2016 – 2017 н. р. студентів-іноземців залучали до
активної участі в загальноуніверситетських, факультетських і міських
заходах, а також до участі в заходах, спрямованих на соціалізацію
українських та іноземних студентів, зокрема: участь у спортивних змаганнях
з футболу, волейболу, баскетболу, шахів; участь у змагання з шашок та шахів
серед студентів УДПУ імені Павла Тичини; походи в ліс, до планетарію, до
заповідника «Стара Умань», картинної галереї, до парку «Софіївка»;
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перегляди фільмів у кінолекторії українськими та іноземними студентами;
святкування

українських

національних

свят,

зокрема,

Андріївських

вечорниць; участь у благодійних концертах колективу іноземних студентів із
Сербії «Serbian Star» в підтримку хворих дітей; участь в концерті,
присвяченому до 25-річчя з Дня незалежності Туркменістану.
З метою покращення мовної і культурної адаптації іноземних студентів
з Туркменістану 8 червня 2016 року ректором було підписано наказ про
створення Українсько-туркменського культурно-освітнього центру.
Діяльність центу у 2016 – 2017 н. р була зосереджена головним чином
на організації заходів, спрямованих на освітній та культурний обмін між
українськими та іноземними студентами. Зокрема, під час проведення тижня
Туркменістану, в якому студенти і викладачі з усіх факультетів брали
активну

участь,

організовано

день

туркменської

поезії,

кухні

і

туркменського національного одягу.
На зимових канікулах на базі Українсько-туркменського культурноосвітнього центру було проведено: фотоконкурс «Україна для мене», бесіду
на тему «Звичаї та традиції святкування Святого Вечора та Різдва в Україні»,
круглий стіл «25 років із дня затвердження Верховною Радою України
Державного гімну України «Ще не вмерла Україна», поетичний вечір,
присвячений до дня народження Павла Тичини, круглий стіл «Ми за
здоровий спосіб життя». Продовжив свою роботу і кінолекторій. Студенти
переглянули документальні фільми: «Різдво», «Україна. Становлення нації»
та художні фільми «Карнавальна ніч», «Поводир».
У рамках роботи Українсько-туркменського культурно-освітнього
центру та відділу по роботі з іноземними студентами у 2016 – 2017 н.р.
організовано додаткові освітні курси з вивчення української мови, інтенсивні
курси російської мови, а також курси інформатики. 96 іноземних студентів
отримали сертифікати з української та 35 студентів сертифікати з російської
мов. Основи роботи з «Сучасними офісними інформаційними технологіями»
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опанували 36 студентів та отримали сертифікати міжнародної програми Intel
«Навчання для майбутнього».
Наукові доробки іноземних студентів з Туркменістану у галузях
соціально-педагогічних,

гуманітарних,

природничих

та

економічних

досліджень висвітлені в міждисциплінарному науковому збірнику «Вісник
Українсько-туркменського культурно-освітнього центру».
Під курівництвом директора Українсько-туркменського культурноосвітнього

центру

Лаврика

О.Д.

команда

іноземних

студентів

з

Туркменістану «Каракум» виборола 3 призове місце у І Всеукраїнському
географічному турнірі на кубок Г.І. Денисика для студентів спеціальності
«Географія» вищих навчальних закладів України.
Показовими в 2016 – 2017 н. р. стали досягнення іноземних студентів з
Сербії, які навчалися на факультету мистецтв. Колектив «Serbian Star» у
складі Александра Джорджевича, Йована Дрманича, Дарко Марковича
(художній керівник — доцент кафедри інструментального виконавства
факультету мистецтв УДПУ Владислав Гусак) здобув Диплом ІІ ступеня у
категорії ІІІ-С на Х Міжнародному конкурсі баяністів-акордеоністів
«PERPETUUM MOBILE», який проходив в місті Дрогобич Львівської
області.
Зазначимо, що підготовка іноземних громадян – це досить складна
ланка роботи, що передбачає проведення профорієнтаційної, організаційної,
номенклатурної, навчально-методичної, адаптаційної та виховної роботи з
іноземними студентами. Адміністрація університету, факультети, відділ по
роботі з іноземними студентами, Українсько-туркменський культурноосвітній центр, а також інші структурні підрозділи університету приділяють
велику увагу підготовці іноземних громадян.
Університет спрямовує свою діяльність не тільки на кількісне, а й якісне
збільшення

контингенту іноземних

студентів,

що

є

першочерговим

завданням, яке ставить перед вищими навчальними закладами Міністерство
освіти і науки України в контексті підготовки іноземних громадян.
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ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
3.1. Організація науково-дослідної роботи
Науково-дослідна діяльність в Уманському державному педагогічному
університеті імені Павла Тичини у 2016–2017 н. р. здійснювалася відповідно
до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну
діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про
інноваційну діяльність», «Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність», наказів та інструктивних листів Міністерства освіти
і науки України, рішень вченої ради, науково-технічної ради, нарад,
семінарів, конференцій із наукових питань.
Основними завданнями науково-дослідної діяльності Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини є:
– отримання і використання нових наукових знань, спрямованих на
створення суспільно корисних наукових результатів;
– забезпечення якісної підготовки науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації;
– залучення до наукової діяльності талановитої студентської молоді;
– організація

та

проведення

науково-практичних

конференцій,

семінарів, виставок, презентацій тощо;
– підготовка монографій, навчальних посібників і підручників,
науково-методичної та іншої літератури відповідно до предмету діяльності
університету;
– впровадження та використання наукових і науково-практичних
результатів.
У 2016–2017 н. р. наукова та науково-технічна діяльність університету
була зорієнтована на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки,
на розвиток механізму взаємодії основних напрямів національної стратегії
інтеграції науки, освіти і ринку праці, на інтеграцію у світову та європейську
систему освіти та зростання авторитету у світі, на організацію та
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забезпечення міжнародної академічної мобільності викладачів та студентів,
на

підготовку

науково-педагогічних

кадрів

і

підвищення

конкурентоспроможності університету в сфері наукових досліджень, на
формування і розвиток наукових шкіл, підтримку молодих науковців,
створення кадрових, організаційно-виробничих та економічно-фінансових
передумов перетворення наявних науково-дослідних структур університету в
сучасні багатопрофільні наукові центри.
Базою для здійснення науково-дослідної роботи в університеті є 40
кафедр, у складі яких працює 58 докторів наук (з них штатних – 35) і 373
кандидати наук (штатних – 322).
На базі університету ефективно функціонує науково-технічна рада, яка
є колегіальним науково-консультаційним і дорадчим органом вченої ради
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з
питань визначення стратегії організації наукової діяльності, інтеграції з
освітньою діяльністю та впровадження інноваційних технологій.
Організаційно-функціональна

структура

наукової

діяльності

університету охоплює:
- 3 науково-дослідні центри подвійного підпорядкування НАПН, НАН та
МОН України;
- 3 міжнародні культурно-освітні центри;
- 10 регіональних науково-методичних центрів;
- 24 науково-дослідні лабораторії, які співпрацюють із галузевими
лабораторіями науково-дослідних інститутів НАПН України та НАН
України;
- 15 наукових шкіл.
У 2016 р. в університеті виконувалися 3 фундаментальні та 4 прикладні
наукові дослідження, що фінансувалися за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету на загальну суму 966 тис. 14 грн. У 2016 р. завершено
виконання 1 фундаментального і 2 прикладних наукових досліджень, у 2017
році продовжується виконання 2 фундаментальних та 1 прикладного
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наукових досліджень, фінансування яких за тематичним планом складає
480 тис. 400 грн.
Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі» в університеті діють 16 патентів, отриманих викладачами
університету.

УДПУ

імені

Павла

Тичини

є

постійним

учасником

Національної мережі трансферу технологій, через яку впродовж навчального
року здійснював заходи щодо оприлюднення технологічних розробок,
запатентованих науковцями вишу.
До відділу реєстрації Державної служби інтелектуальної власності
України науковцями університету було подано заявки на реєстрацію об’єктів
авторського права і отримано 54 охоронних документів на навчальнометодичні та наукові публікації.

3.2. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів
В університеті успішно діють аспірантура та докторантура.
Функціонування докторантури, аспірантури та Інституту здобувачів
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
забезпечується

наявністю

висококваліфікованих

наукових

і

науково-

педагогічних кадрів, сучасною науково-дослідною, експериментальною та
матеріальною базами, науковими школами та потужними науковими
дослідженнями в галузі спеціальностей, за якими проводиться підготовка
кадрів вищої кваліфікації.
В аспірантурі та докторантурі університету успішно навчаються
59 аспірантів та 8 докторантів. За звітний період викладачами університету
захищено 20 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та
5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Продовжують свою діяльність дві спеціалізовані вчені ради:
- Д 74.053.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних
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наук зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки і
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Зазначена спецрада згідно з
наказом МОН України від 10.05.2017 р. № 693 продовжить свою роботу до
грудня 2019 р. За звітний період захищено 6 докторських дисертацій (3 –
викладачами УДПУ), та 12 кандидатських (9 – викладачами УДПУ);
- К 74.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі
спеціальностей 13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.07 – теорія і методика
виховання. Захищено 15 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
наук (3 – викладачами УДПУ).
У звітному році проведено ліцензування третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти за спеціальностями: 053 Психологія; 032 Історія та
археологія.
Виконується комплекс заходів щодо підвищення якісного показника
науково-педагогічних працівників кафедр університету, зокрема, шляхом
захисту викладачами дисертаційних досліджень на здобуття наукового
ступеня доктора філософії та доктора наук, навчання в аспірантурі,
докторантурі, приведення у відповідність до акредитаційних вимог кадрового
складу викладачів (відповідної фахової освіти і дисципліни, викладання якої
забезпечує викладач шляхом навчання в магістратурі, здобуття другої вищої
освіти, захисту дисертаційної роботи).
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3.3. Науково-дослідна діяльність молодих учених та студентів
університету
Рада молодих науковців університету ініціює та організовує різні форми
наукової та науково-технічної діяльності. У науковій інфраструктурі
університету активно займаються науково-дослідною роботою 177 молодих
учених, серед яких 4 доктори наук, з них 3 професори, 70 кандидатів наук,
1 заслужений працівник культури України. Кількісний показник молодих
учених постійно змінюється, характеризується позитивною динамікою частка
тих, хто здобув науковий ступінь доктора наук, кандидата наук чи вступив до
аспірантури та докторантури.
Структура Ради молодих науковців університету охоплює підрозділи на
кожному факультеті/інституті університету, які зорганізовують наукову
діяльність молодих учених відповідного підрозділу, а також поділяється на
окремі сектори за основними напрямами діяльності.
Протягом
дослідженнями

року

молоді

комплексних

науковці

працювали

кафедральних

тем

на
та

кафедрах
над

над

розробкою

фундаментальних і прикладних досліджень у галузі природничих, суспільних
гуманітарних наук, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету:
1) прикладне дослідження «Теоретико-методологічні засади оптимізації
енергоємності

національної

економіки

за

рахунок

використання

альтернативних джерел», керівником якого був кандидат економічних наук,
доцент

Стойка

Віталій

Олександрович;

2)

прикладне

дослідження

«Інтелектуалізація й оптимізація бізнес-процесів», керівником якого є доктор
економічних наук, професор Чирва Ольга Григорівна, виконується впродовж
2016–2017 рр.
Робота молодих науковців на факультетах/інститутах спрямована на
підвищення їхньої ініціативності, збільшення кількості публікацій, зокрема в
наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, та
участі в міжнародних науково-практичних конференціях.
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Молоді науковці університету очолюють та є членами науководослідних лабораторій, що входять до структури факультетів/інституту
університету: «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти»
(керівник – доктор педагогічних наук, доцент Ящук С. М.); Науково-дослідна
галузева лабораторія проблем розвитку нових інтегрованих структур
(керівник – доктор економічних наук, професор Чирва О. Г.); Науководослідна лабораторія регіональної економіки та туризму (керівник –
кандидат економічних наук, доцент Стойка В. О.); «Проблеми державних
фінансів України» (координатор – НДФІ Міністерства державних фінансів
України, керівник – професор Чирва О. Г.).
Керівником наукової школи «Інноваційна стратегія в системі управління
національною економікою» є професор Чирва О. Г.
Молоді науковці взяли участь у 521 науковому заході, що проводились
як на базі університету, так і поза його межами.
У

2016–2017

н. р.

молоді

науковці

постійно

залучалися

до

організаційних комітетів конференцій, семінарів, олімпіад та конкурсів, що
проводилися в університеті, так і за його межами.
Молоді науковці здійснюють керівництво студентською науковою
роботою, рецензування та опонування дисертацій, подають відгуки на
автореферати та експертні висновки, отримують патенти на винаходи та
впроваджують їх у виробництво.
У звітному навчальному році молодими науковцями університету було
опубліковано: 19 монографій; 5 підручників та 75 навчальних посібників, з
них, відповідно, 1 підручник та 7 посібників рекомендовані до друку вченою
радою університету; 516 статей і тез, з них 227 статей – у фахових виданнях,
49 – у зарубіжних виданнях, 2 з яких у наукових виданнях, що входять до
міжнародної наукометричної бази даних Scopus.
Три викладачі університету є Стипендіатами Кабінету Міністрів України
для молодих учених.
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До попереднього розгляду дисертаційних досліджень на здобуття
наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) подано 6 робіт та 1
роботу на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Сім
молодих науковців захистили дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата наук (доктора філософії).
Науково-дослідна

діяльність

студентів

Уманського

державного

педагогічного університету імені Павла Тичини є невід’ємним елементом
навчального

процесу.

Вона

є

складовою

календарно-тематичних

та

навчальних планів, навчальних програм і є обов’язковою для всіх студентів.
Також

студентами

здійснюється

науково-дослідна

діяльність

поза

навчальним процесом: у межах студентського наукового товариства (СНТ),
у наукових гуртках, проблемних групах, через науково-організаційні заходи
(конференції, конкурси, олімпіади).
Підрозділи СНТ активно залучають студентів до позанавчальної
наукової діяльності, що представлена науково-дослідними центрами та
лабораторіями, науковими проблемними групами, гуртками та науковими
школами. На кафедрах університету діють 307 наукових гуртків та
проблемних груп, у яких беруть участь понад 2,5 тис. студентів. За звітний
період студентами університету опубліковано більше 1800 статей, що
засвідчує позитивну динаміку порівняно з попередніми роками.
У 2016–2017 н. р. СНТ було проведено ряд науково-організаційних
заходів: 2 міжнародні конференції, 18 всеукраїнських конференцій та 54
семінари. Так, 27 квітня 2017 року в Уманському державному педагогічному
університеті імені Павла Тичини відбулася Десята Всеукраїнська наукова
конференція з міжнародною участю «Наука. Освіта. Молодь». У конференції
взяли участь 311 студентів. З них: 252 – студенти УДПУ імені Павла Тичини,
34 – з інших ВНЗ України, 25 – із закордонних ВНЗ (Польща, Білорусь).
В університеті було проведено вузівський етап студентської Олімпіади з
52 навчальних дисциплін та спеціальностей. Студентство університету під
керівництвом провідних науковців підготувало 53 наукові роботи до ІІ туру
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Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 39 студентів взяли
участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із різних
спеціальностей.
Щорічно

студенти

нашого

університету

стають

переможцями

конкурсів та олімпіад. Так, 2 студенти стали переможцями VII Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка, 1 студент став переможцем Міжнародного літнього бліцконкурсу з веб-дизайну та комп’ютерної графіки серед студентів та учнів,
1 студент став переможцем XIV Міжнародного конкурсу з веб-дизайну та
комп’ютерної графіки серед студентів та учнів, 3 студенти стали
переможцями І Всеукраїнського студентського

турніру з філософії,

9 студентів перемогли у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад,
15 студентів – у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт.
Університет був базовим у проведенні ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт із галузі «Педагогічні науки» (надійшло 66
студентських робіт із 34 ВНЗ України, 17 студентів стали переможцями),
ІІ етапу

Всеукраїнської

студентської

олімпіади

зі

спеціальності

«Технологічна освіта» (надійшло 133 заявки на участь з 19 ВНЗ України та 7
коледжів, 14 студентів посіли призові місця) та ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади з дисципліни «Політологія» (надійшло 64 заявки на
участь із 37 ВНЗ України, 10 студентів вибороли призові місця).
Також на базі університету протягом 2016–2017 н. р. було проведено
8 міжнародних та 34 всеукраїнські студентські конференції, 62 науковометодичні семінари.
В університеті практикується залучення студентів до науково-дослідної
роботи через академічну групу. Комплексно реалізована науково-дослідна
діяльність студентів сприяє формуванню їхнього наукового світогляду,
оволодінню ними методологією і методами наукового дослідження; наданню
допомоги у прискореному оволодінні спеціальністю; розвитку творчого
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мислення та індивідуальних здібностей у розв’язанні практичних завдань;
розвитку ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у своїй
практичній діяльності; залученню найкращих студентів до розв’язання
наукових проблем, що мають суттєве значення для науки і практики;
постійному оновленню та вдосконаленню своїх знань; розширенню
теоретичного світогляду і наукової ерудиції майбутнього фахівця.
3.4. Інформаційне забезпечення наукової діяльності
Якість наукових досліджень залежить від багатьох факторів, серед
яких одним із значущих є інформаційне забезпечення, за допомогою якого
дослідник

отримує

дослідження.

Для

наукову

інформацію,

забезпечення

необхідну для

навчальної

та

наукової

проведення
діяльності

університету актуальною є проблема розміщення наукових та навчальнометодичних розробок у відкритому доступі, який реалізується Інституційним
репозитарієм УДПУ. Репозитарій був створений у 2013 р. і слугує
електронним архівом, що накопичує, систематизує, зберігає документи
наукового, освітнього та методичного призначення, видані науковопедагогічними співробітниками, аспірантами та студентами університету,
шляхом їх архівування та самоархівування, а також надає до них постійний
безкоштовний повнотекстовий доступ через мережу Інтернет.
За весь час існування до репозитарію університету було завантажено
6 672 документи: 3 664 статті, 22 дисертації, 1 929 тез, 524 навчальні
посібники, 267 авторефератів, 132 монографії, 28 книг, 26 газет,
18 підручників, 43 охоронних документи. За цей період здійснено 11 100 468
переглядів користувачами, 1 766 898 разів було переглянуто публікації,
здійснено 273 177 пошукових запити.
На сьогодні наукова і видавнича діяльність Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини зорієнтована на реалізацію
державної політики в галузі освіти і науки, спрямованої на підвищення
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конкурентоспроможності університету в галузі наукових досліджень. Ця
успішна реалізація підтверджується тим, що у рейтингу вищих навчальних
закладів України, згідно з даними наукометричної бази Scopus станом на
квітень 2017 р., університет серед 136 зареєстрованих ВНЗ України займає
56 позицію і має 86 публікацій, 358 цитувань та індекс Хірша 10.
Навчальна та наукова діяльність університету неможлива без надійної
видавничої підтримки. Навчально-методична література робить суттєвий
внесок у процес підготовки молодих спеціалістів, надає міцну організаційну
підтримку їхній навчальній, методичній та науковій діяльності.
У 2016–2017 н. р. в університеті продовжено випуск п’яти фахових
видань, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на
здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. За звітний період
вийшли друком десять випусків університетських фахових видань, в яких
опублікували результати своїх досліджень близько 300 науковців.
У 2016 році зазнав змін процес прийняття та рецензування статей, що
публікуються у фахових виданнях УДПУ. До процесу рецензування
залучаються усі члени редколегії видання, а також зовнішні експерти, які
рецензують статті за визначеною схемою. Завдяки посиленню вимог до
публікацій збільшився відсоток відмов у прийнятті статей до друку на 10%.
Окрім того, у 2016 році УДПУ спільно з факультетом польської та
класичної філології – університет Адама Міцкевича в Познані (Польща) та
партнерами Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща),
факультетом педагогіки – Карлов університет у Празі (Чехія) та факультетом
історії та філософії Клузького університету імені Бабеш-Бойяи в КлужНапока (Румунія) заснували міжнародний міждисциплінарний електронний
журнал «Transclusion. Journal of Transcultural Studies» («Трансклюзія. Журнал
транскультурних досліджень»).
У звітному році всі фахові видання університету продовжили
функціонування у наукометричному каталозі Google Scholar, що дає змогу
поширювати

наукові

доробки

викладачів

на

всеукраїнському

та
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міжнародному рівнях. Також у звітному році всі фахові видання університету
включено до наукометричної бази Index Copernicus.
Продовжують

функціонувати

видання

«Історико-педагогічний

альманах» та «Порівняльно-педагогічні студії» на вітчизняній платформі
«Наукова періодика України» інформатизованої видавничої системи «Open
Journal Sуstem», що сприяє інформатизації процесів менеджменту та
публікації. Сьогодні ці видання входять до найбільшої у світі реферативної
бази даних Worldcat.
Формами реалізації планових наукових досліджень у 2016–2017 н. р.
стали підготовка та видання друком: 62 монографій (із них 1 за кордоном); 6
підручників (5 – рекомендовані вченою радою університету); 309 посібників;
21 електронного посібника, 1772 статей і тез доповідей. Усього видано 2183
публікації різних форм. Також викладачами університету було опубліковано
17 статей, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та
Web of Science, 104 статті в журналах, що входять до наукометричної бази
даних Index Copernicus.
У науковому світі бібліотеки завжди були і залишаються основними
сховищами фундаментальних знань. Нинішня реальність інформаційного
суспільства диктує нам нові умови щодо якості, повноти та оперативності
інформаційно-бібліографічного обслуговування. Місія бібліотеки вищого
навчального закладу – бути центром інтегрованого інформаційного
забезпечення навчального і наукового процесів, інформаційно-бібліотечним
комплексом, що не тільки зберігає інформацію, а й надає послуги навігації в
освітньому

просторі,

забезпечує

оперативний

поглиблений

пошук

відповідної інформації для наукової роботи викладачів, студентів, аспірантів,
здобувачів та інших категорій користувачів.
Бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини для кращого інформаційного забезпечення наукової діяльності
спрямовує свою роботу на розвиток інформаційної грамотності користувачів;
накопичення, систематизацію та поширення інформації відповідно до
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інформаційних запитів; ініціює новації, спрямовані на впровадження
актуальних форм і методів бібліотечно-інформаційного обслуговування;
використовує сучасні інформаційні технології та інформаційні ресурси в
процесі обслуговування користувачів.
Бібліотечні ресурси знаходяться у постійній динаміці. У 2017 році
універсальний та багатогалузевий фонд книгозбірні університету досяг
412 601 примірника. Кількість користувачів становить 10 959 осіб. Протягом
року

бібліотека

здійснювала

аналіз

стану

забезпечення

навчально-

методичною літературою навчального процесу згідно з навчальними планами
ВНЗ. Особлива увага приділяється передплаті періодичних видань. Із цією
метою детально вивчалися каталоги періодичних видань України і
зарубіжних країн та враховувалися всі напрями педагогічної діяльності
університету, інформаційні, навчальні, професійні потреби студентів та
викладачів. За навчальний рік бібліотека отримала 202 найменування
періодичних видань.
Рівень розвитку науки значною мірою визначається характером,
достовірністю, цільовим призначенням інформації, яка одержана в результаті
пізнання. Інформація є теоретичним і експериментальним підґрунтям для
досягнення мети наукових досліджень і вирішення поставлених завдань.
Вона є доказом обґрунтованості наукових положень, їх достовірності і
новизни. Існує думка, що вирішення науково-технічних проблем на 90%
залежить від інформації.
З метою максимально повного задоволення інформаційних потреб
користувачів, доступності документів, знань для ефективного розвитку
освітньої та наукової діяльності вищого навчального закладу бібліотека
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
приєдналася до серії міжнародних заходів, що спрямовані на підтримку руху
Відкритого доступу Open Access Week – практики надання необмеженого,
безкоштовного і постійного доступу до наукових документів через мережу
Інтернет задля наукового прогресу людства.
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Видавець Springer дозволив безкоштовно завантажувати свої книги з
науки, досліджень і математики, яким понад 10 років, йдеться про більше 50
тисяч різних книжок в контексті відзначення тижня відкритого доступу.
Для науковців нашого університету відкрито тестовий доступ до бази
даних EBSCO «Global Patents Reference Center». Доступ надано в рамках
співпраці бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини з асоціацією «ІнформатіоКонсорціум».
Протестовано базу даних журналів видавництва DeGruyter. Тематично
журнальна база охоплює: мистецтво, історію, археологію, філософію,
біологію, хімію, лінгвістику, літературу, математику, фізику, а також право
та медицину.
Книгозбірня університету у 2016–2017 н. р. продовжила роботу у
корпоративній

діяльності,

що

здійснює

ДНПБ

України

ім. В.О. Сухомлинського з мережею освітянських бібліотек МОН України
щодо поповнення галузевого сегменту в загальнодержавній електронній
реферативній базі даних «Україніка наукова» та Українського реферативного
журналу «Джерело». Прореферовано більше 80 статей із наукових видань
університету, зареєстрованих у ВАКу: «Історико-педагогічний альманах» та
«Порівняльно-педагогічні студії». Проіндексовано більше 950 документів та
присвоєно їм понад 1360 індексів в системах УДК та ББК. Упродовж року
надано більше 4100 тематичних, фактографічних, уточнюючих, адресних
бібліографічних довідок із залученням електронних ресурсів віддаленого
доступу. Надано 73 індивідуальні консультації щодо оформлення друкованих
видань згідно ДСТУ 4861:2007 Видання. Вихідні відомості.
Бібліотека є органом інформаційного забезпечення, який займається
створенням, накопиченням, упорядкуванням, поширенням та забезпеченням
доступу до документів універсального, галузевого, проблемно-тематичного
змісту. Тому впродовж навчального року бібліотека підготувала і провела
методичні та науково-методичні семінари для членів студентського
наукового товариства, викладачів на теми: «Робота з пошуку та оформлення
70

джерел

інформації»,

«Особливості

складання

бібліографічних

описів

документів, використаних у науковій роботі», «Особливості складання описів
документів, оформлення списку літери».
Протягом 2016–2017 навчального року бібліотекою проведено 4 дні
інформації, на яких представлено 1311 примірників книг, організовано
бібліографічний огляд до Днів науки «Наукові періодичні видання з фондів
бібліотеки Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини» та відкритий перегляд літератури «Періодичні видання на допомогу
науковцям

університету»,

підготовлено

9

рекомендаційних

списків

літератури.
Інформування – одна із головних функцій бібліотеки, тому насамперед
бібліотекарі сповіщають користувачів про нові надходження. Інформація є
загальнодоступною. Для цього щомісячно створюються інформаційні списки
«Нові надходження до фондів бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини» та
щоквартальний інформаційний бюлетень «Праці вчених УДПУ імені Павла
Тичини», які обов’язково розміщуються на сайті бібліотеки.
Відкриті перегляди, книжкові і тематичні виставки експонуються для
більш детального ознайомлення, створюються й розміщуються на сайті
віртуальні вистави найактуальніших тем, що користуються популярністю
серед

користувачів.

Вони

значно

поглиблюють

та

роблять

більш

цілеспрямованим інтерес читача до книги.
З метою популяризації іноземної мови (2016 – рік англійської мови) на
сайті бібліотеки був розроблений новий розділ під назвою «Кабінет
англійської мови», де зібраний цікавий матеріал для тих, кого цікавить
вивчення й оволодіння англійською.
Колектив весь час перебуває у творчому пошуку. Свідченням цього є
започаткований і проведений цикл бібліографічних досліджень «З золотого
фонду бібліотеки: рідкісні та цінні видання у фонді бібліотеки». Сьогодні
колекція рідкісних та цінних видань нараховує понад 1711 примірників,
надрукованих з 1831 р. до 1945 року. У цьому фонді зберігаються кращі
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зразки поліграфічного та художнього оформлення, вони унікальні за своїм
змістом, місцем та часом видання. Усі видання викликають значний інтерес і
є документальними пам’ятками у фондах університетської бібліотеки. Кожен
екземпляр фонду рідкісних книг бібліотеки неповторний і заслуговує окремої
уваги та вивчення й може стати безцінною знахідкою у науковій діяльності
здобувачів.
У 2017 році побачив світ укладений співробітниками бібліотеки
бібліографічний покажчик «Друковані видання професорсько-викладацького
складу Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини у фондах бібліотеки: 2016» та «Умань: роки незалежності: до 400річчя першої писемної згадки».
Для більш повного забезпечення книгами викладачів та аспірантів
підтримуються зв’язки з МБА найбільш затребуваних бібліотек. Продовжили
термін угоди про офіційне партнерство з Українською бібліотечною
асоціацією – незалежною всеукраїнською громадською організацією, що
об’єднує усіх на добровільних засадах.
Працівники бібліотеки завжди намагаються розширити, удосконалити,
модернізувати методи та засоби роботи, вводити в бібліотечні процеси
інноваційні форми, щоб виконувати функції інформаційних центрів,
забезпечувати доступ до національних і світових інформаційних мереж та баз
даних, вдосконалювати формування бібліотечних фондів інформаційними
ресурсами,

продовжувати

упроваджувати

автоматизацію

різноманітні

всіх

онлайн-послуги,

бібліотечних
зокрема

процесів,

електронної

бібліотеки. Для цього бібліотекарі працюють над підвищення кваліфікації. У
2016–2017 н. р. співробітники бібліотеки брали участь у конференціях,
онлайн-семінарах, виставках та зустрічах: взяли участь у 5-й Міжнародній
науково-практичній конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху»,
організованій на базі Наукової бібліотеки Національного університету
«Києво-Могилянська академія»; в онлайн-семінарах від Thomson Reuters,
щодо можливостей використання інформаційних ресурсів компанії для
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наукової

діяльності;

у

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи»; у
Міжнародній науково-практичній конференції «Організація і методика
створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської
галузі України»; у конференції УБА «Українська бібліотечна асоціація:
пошук майбутнього»; у міжвузівській зустрічі письменників (До святкування
Уманського

200-річчя

літературного

об’єднання

«Літ’о»);

у

VIII

Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2016».
3.5. Міжнародне освітнє та наукове співробітництво
Вимоги Болонського процесу, євроінтеграційні процеси в Україні та
сучасний освітній та науковий поступ визначили пріоритетні напрями
міжнародного

співробітництва:

міжнародна

інтеграція

університету

в

Європейський простір вищої освіти за умови збереження і розвитку
досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи; розвиток
існуючих

контактів

із

міжнародними

партнерами

і

встановлення

нових;комплексне співробітництво з Міністерством освіти і науки України,
дипломатичними представництвами, фондами, державними та громадськими
організаціями

зарубіжних

побратимами;організація

країн,

та

органами

проведення

місцевої

заходів

влади, містами-

міжнародного

рівня;

забезпечення кредитної та ступеневої академічної мобільності;розширення
спектру партнерських програм, участі у міжнародних науково-дослідних,
культурних,

адміністративних

структурах,

асоціаціях,

товариствах;

підготовка студентів до участі у програмі подвійного дипломування;
організація
партнерських

стажування
навчальних

співробітників
закладах;

університету

організація

в

закордонних

всебічного

вивчення

іноземних мов та забезпечення міжнародної сертифікації мовних знань, умінь
та навичок.
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У 2016 – 2017 н. р. діяли ряд програм та проектів академічних,
наукових та культурних обмінів. Серед них Erasmus +, Mobile +, Mobile +2,
Eminence II, Stipendium Hungaricum, Arts Liberalis, програми подвійного
дипломування та міжурядового співробітництва, а також мовні школи, які
дають можливість адміністрації університету, викладачам, аспірантам та
студентам підвищити свій професійний рівень, зміцнити знання та
розширити можливості.
Станом на червень 2017 року в університеті діє близько 50 угод про
співпрацю

із

зарубіжними

освітніми

закладами,

організаціями

та

товариствами, 15 з яких було укладено в поточному навчальному році.
У 2016 – 2017 н. р. 27 студентів долучилися до різноманітних
академічних обмінів. Здобувачі вищої освіти університету проходили
навчання за програмами подвійного диплому, вивчення китайської мови,
Stipendium Hungaricum, проектом EMINENCE II, кредитною програмою
мобільності «Mobile+»: в Університеті Мальмо (Швеція), Університеті імені
Адама Міцкевича в м. Познань (Республіка Польща), Університеті Порту
(Португалія), Університеті Ровіра і Віргілі (Іспанія), на базі Державної вищої
школи професійної освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лєшно
(Республіка Польща), в Інституті європейської культури Познанського
університету імені Адама Міцкевича (Республіка Польща), Печському
університеті (Угорщина), Шанхайському педагогічному університеті та
Пекінському інституті китайської мови та культури (КНР).
Влітку 2017 року 10 студентів нашого університету, які вивчають
польську мову, зможуть покращити свої знання у літніх мовних школах міст
Вроцлава та Лодзя (Республіка Польща).
У цьому році УДПУ підготовлено заявку для реалізації третьої хвилі
мобільності у межах проекту Mobile+3, що відкриє нові можливості для
навчання та стажування викладачів та студентів у 2017 – 2018 н. р. в
Університеті Порту (Португалія).
У 2016 – 2017 н. р. 50 викладачів та аспірантів університету брали
74

участь у міжнародних проектах та програмах.
26 викладачів університету пройшли стажування за програмами та
проектами академічної мобільності, зокрема Eminence II, Еразмус+, Arts
Liberalis, Mobile +2 в університеті Порту (Португалія), у польських вищих
навчальних закладах (Познанському університеті імені Адама Міцкевича, у
Вищій лінгвістичній школі у м. Ченстохова, у Державній вищій школі
професійної освіти імені Яна Амоса Коменського у м. Лєшно, у Вищій школі
міжнародних відносин та суспільної комунікації у м. Хелм, у Варшавському
університеті).
12 викладачів нашого університету пройшли стажування і взяли участь
у конференції від Інституту Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці
на базі Тбіліського університету імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія).
2 представники адміністрації університету мали змогу долучитися до
роботи «Міжнародного тижня» в Університету Порту (м. Порту, Португалія),
а восени 2017 року ще 2 викладача візьмуть участь у стажуванні
«Центральної бібліотеки».
Викладачі

університету

активно

підвищують

свою

іншомовну

компетентність, беручи участь у мовних школах за кордоном, зокрема
викладач кафедри географії та методики її навчання пройшла мовне
стажування в Західно-Фінському коледжі (м. Гуйттінен, Фінляндія).
4

викладачі

мали

змогу продемонструвати

свій

викладацький

професіоналізм у рамках програми Erasmus + у Вищій державній школі
професійної освіти імені Я. А. Коменського у м. Лєшно та у Вищій школі
професійної освіти імені І. Цегельського у м. Гнєзно (Республіка Польща).
У рамках міжінституційного співробітництва 5 викладачів пройшли
наукове стажування у Вищій школі менеджменту інформаційних систем
м. Рига (Латвійська Республіка).
Делегація УДПУ у складі 23 науково-педагогічних працівників
університету пройшла наукове стажування в Академії імені Яна Длугоша в
м. Ченстохова (Республіка Польща).
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Упродовж навчального року університет відвідували провідні зарубіжні
науковці та громадські діячі, делегації від посольств, закордонних
партнерських навчальних закладів. Зокрема, важливою подією в університеті
став візит Надзвичайного і Повноважного посла Туркменістану в Україні і
Молдові Нурберди Аманмурадова. У контексті святкування Днів Польщі в
УДПУ університет відвідала Радник Посла Республіки Польща в Україні,
керівник Реферату з питань науково-освітньої співпраці Емілія Ясюк.
На особисті запрошення Надзвичайних і Повноважних послів в Україні
делегації університету на чолі з ректором відвідали урочисті прийоми у
Посольстві Туркменістану, Посольстві Республіки Польща та Посольстві
Китайської Народної Республіки в Україні.
На запрошення ректорату з робочим візитом університет відвідали
делегації Інституту Європейської культури Познанського університету імені
Адама Міцкевича у місті Гнєзно, Державної Вищої Школи професійної
освіти імені Яна Амоса Коменського в Лєшно, початкової школи № 3 імені
Святого Войцеха у м. Гнєзно.
На базі нашого університету пройшли стажування доктор Академії імені
Яна Длугоша в Ченстохові за проектом EMINENCE II ErasmusMundus,
докторанти університету імені Адама Міцкевича в Познані.
Студенти нашого університету мали можливість прослухати лекції
доктора габілітованого, професора Університету імені Яна Кохановського в
Кельцах, доктора Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові, докторанта
Варшавського університету, докторантів факультету політології університету
імені Адама Міцкевича в Познані, співробітників Інституту Пре і Прото
історії археології університету Крістіана Альбрехта м. Кіль (Німеччина),
заступника директора Центру Польсько-російського діалогу у Варшаві,
тренера американської компанії «Тutoring and consulting» tutor of the primary,
elementary, middle and high schools (Russian language, Math, English (primary,
USA, Los Angeles),
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У травні 2017 р. університет відвідала Радник з питань освіти
Американської Ради з міжнародної освіти. У процесі зустрічі відбулася
презентація стипендіальних програм для навчання у США.
Із метою підвищення ефективності наукової, науково-технічної
діяльності та міжнародного співробітництва в університеті в 2017–2018 н. р.
планується реалізувати ряд заходів, спрямованих на:
1.

Сприяння належному рівню забезпеченості структурних підрозділів

університету

науково-педагогічними

кадрами

відповідного

рівня,

їх

підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації з огляду на стратегію
розвитку університету.
2.

Продовження роботи з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня

доктора філософії та доктора наук, ліцензування нових спеціальностей в
аспірантурі університету.
3.

Підвищення відповідальності здобувачів наукових ступенів за якість

підготовлених і рекомендованих до захисту докторських та кандидатських
дисертацій.
4.

Стимулювання науковців УДПУ до участі у конкурсах із розробки

наукових проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.
Розширення кола госпдоговірних проектів, що сприятиме налагодженню
взаємодії вузівської науки з виробництвом та бізнесом, сформувати базу
пропозицій

університету

щодо

наукових,

технічних

і

гуманітарно-

орієнтованих розробок та інновацій.
5.

Активізацію діяльності ради молодих науковців та студентського

наукового товариства, здійснення постійного контролю за виконанням плану
їх наукової діяльності. Стимулювання молодих дослідників до активної
участі в наукових заходах, академічній мобільності.
6.

Продовження роботи щодо підвищення імпакт-фактора усіх наукових

збірників УДПУ, що увійшли до наукометричної бази даних Index
Copernicus. Дотримання вимог у процесі формування наукового журналу
«Порівняльно-педагогічні студії» як англомовного видання. Використання
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можливості

інституційного

репозитарію

для

представлення

доробку

науковців УДПУ.
7.

Збільшення кількості публікацій науково-педагогічних працівників у

виданнях, що входять до наукометричних баз даних (перевагу надавати
наукометричним базам даних Scopus, Web of Science, Іndex Copernіcus) та
кількості цитувань (індекс Хірша у Scopus).
8.

Включення новостворених журналів та збірників наукових праць

університету («Уманська старовина», «Філологічний вісник», «Економічні
горизонти») до переліку фахових видань України.
9.

Посилення теоретичної та практичної цінності наукових досліджень,

підготовлених фахівцями університету. Сприяння створенню якісного
наукового продукту, збільшення кількості наукових публікацій, підручників,
навчальних посібників.
10. Удосконалення роботи бібліотеки університету, пошуку нових підходів
до процесу обслуговування, розширення спектру бібліотечно-інформаційних
послуг, форм і змісту роботи з метою забезпечення повноти, доступності й
оперативності інформації. Впровадження у практику роботи бібліотеки нових
активних та інтерактивних форм обслуговування читачів.
11. Забезпечення ефективності здійснення міжнародного освітнього і
наукового співробітництва. Сприяння активному залученню викладачів та
студентів до участі у міжнародних наукових заходах, грантах, конкурсах та
проектах, академічному обміні, публікаційній активності за кордоном.
12. Інтенсифікація реалізації програми подвійних дипломів із зарубіжними
партнерами, які пропонують якісні та доступні освітні послуги для студентів
університету. Залучення учасників освітнього процесу до активного
вивчення іноземних мов.
13. Продовження роботи з організації в університеті якісного вивчення
іноземних мов учасниками освітнього процесу з метою забезпечення
реалізації права на участь у програмах академічної мобільності.
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ІV. ВИХОВНА РОБОТА
4.1. Організація виховної роботи в університеті
У зв’язку з реформуванням вищої школи та інтеграцією вищої освіти в
Європейське співтовариство, основна ідея виховної роботи в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини полягає у
вихованні майбутнього фахівця, якому притаманні такі його якості, як:
патріотизм, високий професіоналізм, громадянська зрілість, політична
культура, усвідомлення своїх прав і свобод, мобільність, відповідальність та
самостійність у прийнятті рішень, працелюбство, прагнення до самоосвіти та
самовдосконалення,

комунікативність,

емпатійність

тощо.

Вирішення

окреслених завдань можливе за умови конструктивно організованої виховної
роботи, продуманого вибору форм, методів її реалізації та скоординованої
взаємодії всіх суб’єктів педагогічного процесу.
У нашому університеті розроблено систему заходів, які реалізуються
суб’єктами педагогічної взаємодії (професорсько-викладацьким колективом,
ректоратом, заступниками декана/директора інституту з виховної роботи,
кураторами

студентських

груп,

студентською

радою,

первинною

студентською профспілковою організацією, студентами та ін.), спрямованих
на

формування

високо

морального,

творчого,

інтелігентного,

конкурентоспроможного й культурного громадянина та професіонала.
Управління системою виховної роботи в університеті спрямовується
на: планування, організацію, координування, аналіз, контроль, оцінювання,
коригування, прогнозування, що сприяє конкретизації цілей виховання на
рівні

академічної

групи,

факультету,

інституту,

університету;

урізноманітненню напрямів виховної роботи колективу викладачів і
студентів; застосуванню нових форм і методів виховної роботи, інноваційних
технологій;

формуванню

творчості

та

активності

педагогічного

та

студентського колективів.
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Організація

виховної

роботи

в

університеті

відбувається

із

дотриманням нормативних документів (Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року, Закон України «Про вищу освіту»,
Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді та ін.),
Статуту Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини та Положень, які регламентують діяльність суб’єктів виховного
процесу.
Суб’єктами виховної роботи в УДПУ є: ректорат; керівники
управлінських структур навчального закладу; колективи всіх без винятку
кафедр; куратори академічних груп факультетів/інституту; студентські
академічні групи, об’єднання студентів за інтересами; профспілковий комітет
і профспілкове бюро факультетів/інституту; усі співробітники закладу;
директор студмістечка; керівники творчих колективів; органи студентського
самоврядування; батьки та всі студенти (факультетів, курсів; академічних
груп; групи чи окремі студенти підвищеного ризику; групи й окремі студенти
за соціальним станом; групи студентів за сімейним станом; іноземні
студенти).
Виховання студентської молоді у навчальному закладі знаходить свій
вияв як в аудиторній, так і в позааудиторній діяльності. Позааудиторна
діяльність в університеті передбачає діяльність студентів, виховну роботу
викладачів зі студентами, управління позааудиторною діяльністю. У
звітному навчальному році проведено Дні відкритих дверей; урочисту
посвяту

в

студенти

першокурсників;

залучення

студентів

до

профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами, до акцій благодійного
спрямування, адже благодійність – один із пріоритетів виховної роботи в
УДПУ. Студенти та професорсько-викладацький склад університету завжди
долучаються до благодійних акцій державного і регіонального рівнів.
Безпосередню організацію виховної роботи загальноуніверситетського
характеру

проводить

Центр

культури

і

дозвілля

«Гаудеамус»

(університетський структурний підрозділ), який разом з ректоратом,
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деканатами, профспілковим й студентським активом забезпечує умови для
формування і задоволення культурних запитів, духовних потреб, розвитку
ініціативи і реалізації творчого потенціалу студентів і працівників
університету у сфері виховання та дозвілля, здійснення рекламноінформаційної діяльності та презентації нашого університету в засобах
масової інформації, на міжнародних та всеукраїнських виставках тощо. У
Центрі діє 2 сектори: культурно-дозвіллєвої діяльності та прес-центр.
Провідну роль в організації виховної роботи в університеті має
заступник

декана/директора

інституту,

який

спільно

із

кураторами

академічних груп допомагає студентам у процесі їх адаптації до умов
навчання в університеті; в навчанні, у формуванні естетичних смаків,
навичок культурної поведінки, оволодіння ними системою цінностей (як
загальнолюдських, національних, так і професійних, особистісних); здійснює
облік і контроль навчальної діяльності студентів; сприяє формуванню в
студентській групі доброзичливого міжособистісного ставлення, позитивного
морально-психологічного клімату; залучення студентів до активної участі у
різних заходах (дозвіллєво-культурних, громадсько-корисних, спортивномасових).
Протягом року на Вчених радах університету, інституту, факультетів,
ректораті та науково-методичний раді заслуховувались питання про стан
організації навчально-виховного процесу, реалізації концепції національнопатріотичного

виховання

молоді,

результати

діяльності

органів

студентського самоврядування тощо.
Із заступниками деканів/директора інституту з виховної роботи
систематично проводились методичні засідання. В університеті діє Школа
професійного зростання молодого викладача. Це – організація роботи
кураторів у групі, нормативно-правове забезпечення роботи кураторів,
соціально-психологічна робота зі студентами, форми і методи виховної
роботи в групі, ведення щоденників куратора, співпраця кураторів з
кафедрами та деканатами, відвідування студентських гуртожитків тощо. Із
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періодичністю два рази на рік в університеті проводяться семінари кураторів.
Для заступників з виховної роботи проведено науково-практичний семінар
«Виховна робота у вищому навчальному закладі» та семінар-тренінг за
участю кураторів академічних груп.
Слід відмітити про посилення роботи окремих деканів/директора
інститут щодо контролю за дотриманням правил проживання студентів у
гуртожитках. Виховна робота в гуртожитках проводилась за кількома
напрямками: чергування викладачів та членів студради згідно затвердженого
графіку; індивідуальні бесіди зі студентами, що проживають у гуртожитках
щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм проживання та збереження
майна гуртожитків; робота з покращення умов проживання; змагання на
впорядкування кращої кімнати та організації дозвілля студентів, що
проживають у гуртожитках. Доброю традицією в гуртожитках стали масові
заходи, розважальні та тематичні вечори, кінолекторії, що проводилися з
метою формування патріотичних якостей у студентів, сумлінного ставлення
до навчання, праці та відпочинку, а саме: Вечір української народної пісні,
Андріївські вечорниці, День святого Микола та ін.
Організовуючи виховний процес, розробляючи план виховної роботи в
університеті усі суб’єкти цієї діяльності враховували такі принципи
виховання студентської молоді:
1) цілісності освітнього процесу, що передбачає єдність виховання і
професійного

навчання,

посилення

мотиваційних,

емоційно-ціннісних

компонентів виховної діяльності і одночасно спрямованість позааудиторної
діяльності студентів на набуття ними професійно значущих знань, умінь,
навичок і особистісних якостей майбутнього фахівця;
2) національного патріотизму – виховання відповідальності за
благополуччя суспільства, у якому живеш, відповідальності за гуртожиток,
факультет, інститут, район, місто, заснованою на гордості за істинні цінності
свого факультету, навчального закладу, на вивченні історії, традицій малої і
великої Батьківщини;
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3)

гуманізації

та

демократизації

–

створення

гуманістичного,

демократичного, розвивального виховного простору вищого навчального
закладу,

побудованого

на

суб’єкт-суб’єктних

взаєминах;

поєднання

педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю студентства;
забезпечення варіативності у виборі напрямів і способів виховної роботи;
відкритість і співробітництво (співтворчість) у вирішенні актуальних
студентських проблем та проблем усього вищого навчального закладу;
4)

індивідуалізації,

спрямованої

на

урахування

вікових

та

індивідуальних особливостей студентів, на виховання їхньої творчої
активності, формування індивідуальних якостей;
5) конкурентоспроможності, що
самовиховання,

формує

здатність

до

стимулює молоду людину до
динамічної

горизонтальної

та

вертикальної мобільності, творчої діяльності в умовах ринкових відносин і
підприємництва;
6)

культуровідповідності.

Цей

принцип

сприяє

культурному

(і субкультурному) самовизначенню та культурній ідентифікації студентів
університету (зокрема іноземних); сприяє розкриттю особистісної культури
кожного студента.
Окремим напрямком в організації виховної роботи в університеті є
створення належних соціально-психологічних умов для всіх суб’єктів
навчально-виховного процесу. На початку кожного навчального року,
протягом перших двох місяців практичним психологом аналізується рівень
адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ, виявляються причини
неуспішності,

обговорюються

проблеми,

питання

етики,

культури

спілкування і поведінки у навчально-виховному процесі на рівні ВНЗ.
Проводяться
профілактична

психодіагностичні
робота;

дослідження

консультативна,

різного

спрямування,

корекційно-розвиваюча

(індивідуальна та групова) та організаційно-методична робота (звіт про
роботу практичного психолога додається). На противагу «групам смерті», які
заполонили Інтернет-ресурси, кафедрою психології спільно зі студентським
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науковим товариством проведено науково-практичний кінолекторій для
студентів та анкетування на тему: «Соціально-психологічний аналіз
емоційного насилля в Інтернет-іграх».
З метою соціальної та освітньої інтеграції студентської молоді з
інвалідністю в університеті діє Центр соціальної та освітньої інтеграції «Без
бар’єрів»,

який

впроваджує

нові

технології

соціально-психологічної

реабілітації в контексті розширення життєвого простору таких студентів,
зокрема

засобами

інклюзивного

соціально-реабілітаційного

туризму,

волонтерства, соціально-виховної практики та ін.
Організація виховної роботи в університеті забезпечує інтегровану
діяльність усіх суб’єктів виховної роботи: студентів, органів студентського
самоврядування, заступників деканів/директора інституту, кураторів та
спрямовується

на

пошук

нових

педагогічних

технологій,

методів

(інтерактивних та традиційних) і форм (індивідуальних, групових та
масових), а також на визнання пріоритету самовиховання студентів,
індивідуальної діяльності, спрямованої на розвиток їхнього особистісного
потенціалу.
4.2. Студентське самоврядування
Проведення виховної роботи у вищому навчальному закладі з
урахуванням демократичних засад можливе лише за активної участі в її
організації студентського самоврядування, як важливого суб’єкта виховної
роботи, що є надійним засобом формування громадянської компетентності
студентської молоді і важливим фактором розвитку і модернізації освітньовиховного середовища ВНЗ, виявлення потенційних лідерів, вироблення у
них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом,
формування майбутньої еліти нації.
Опора на ініціативу, активну життєву позицію, ціннісні орієнтації
студентства

є

реальним

показником

цивілізованості

суспільства,

утвердження в ньому демократичного базису. Діяльність студентського
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самоврядування у нашому навчальному закладі є проявом конкретної
реалізації прав студентів як громадян України, розвитку їхньої творчості,
активності, відповідальності, формування вміння вирішувати соціальні,
економічні та культурноосвітні проблеми. Адже у студентському середовищі
зосереджені потужний інтелектуальний і творчий потенціал, енергія,
прагнення до самоутвердження і самореалізації як особистості. Студентські
ради створюються на рівні університету, факультету, академічної групи,
гуртожитків, охоплюючи діяльність всього студентства університету, що дає
можливість гармонізувати життєдіяльність студентів на засадах демократії ї
самоорганізації.
Відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту» та
«Положення про студентське самоврядування» в Уманському державному
педагогічному університеті імені Павла Тичини діє студентська рада
університету, яка включає в такі сектори: навчальний, інформаційнокомунікативний, культурно-просвітницький, соціально-правовий, сектор
міжнародної інтеграції, спортивно-оздоровчий та особливий на часі –
волонтерський сектор.
У жовтні та листопаді 2016 року в університеті шляхом прямих
таємних виборів на усіх факультетах та інституті, студмістечках були обрані
нові голови та члени студентських рад. До студентської ради університету
увійшли представники всіх факультетів, зокрема й іноземні студенти. Для
виборів голови студентської ради університету було створено виборчу
комісію, аби повною мірою забезпечити реалізацію і захист виборчих прав
студентів. Всі 12 виборчих дільниць активно працювали упродовж робочого
дня. Порушень на виборчих дільницях не виявлено.
В університеті діє студентська контрольно-ревізійна комісію, що є
наглядовим органом студентської ради УДПУ. Метою діяльності КРК є
підвищення соціальної активності студентів, які займають керівні посади у
студраді УДПУ, через моніторинг та аналіз їхньої діяльності.
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У День студента відбулось відкриття сучасного офісу студентської
ради, який забезпечений меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком,
постійним доступом до Інтернету. Традиційними є зустрічі ректорату із
представниками

студентської

ради

університету,

які

проходять

у

невимушеній атмосфері.
Самоврядування в університеті є дієвим засобом згуртування та
забезпечення працездатності студентського колективу, формування активної
життєвої позиції кожного його члена, запобігання та подолання формалізму і
шаблонності в організації діяльності колективу. Творча участь студента в
самоврядуванні є основою його саморозвитку: визначаються ціннісні
орієнтації, життєві цілі, моральні ідеали, адекватна і дієва самооцінка, яка
забезпечує стійке ставлення до дійсності, до соціальних і моральних
цінностей. Важливим чинником розвитку студента в процесі його участі в
самоврядуванні є розширення зовнішніх і внутрішніх зв’язків – встановлення
ділових,

творчих

і

професійних

зв’язків

зі

різними

громадськими

об’єднаннями у вищому навчальному закладі й поза ним, участі об’єднань у
різних конкурсних програмах районного та обласного рівнів тощо.
В університеті масштабно відзначили Міжнародний день студента – на
факультетах/інституті

відбулися

різнопланові

виховні

заходи,

акції,

флешмоби, розіграші лотерей, фотовиставки, майстер-класи та ігри, ярмарки
і конкурси, квести, тренінги тощо. Кульмінаційним моментом Тижня
студента стала загальноуніверситетська святкова програма, підготовлена
Центром культури і дозвілля «Гаудеамус» спільно зі студентською радою.
Студрада спільно з Центром культури і дозвілля «Гаудеамус» провела
конкурс на кращу кімнату у гуртожитку. У жовтні відбувся заключний етап
огляду-конкурсу на кращу кімнату серед студентських гуртожитків. За
підтримки адміністрації, профкому, на День студента відбулось урочисте
нагородження переможців.
Студрада університету долучилася до міської акції «З Новим роком,
солдате!» (збір речей, солодощів та інше для воїнів АТО, благодійна
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книжкова ярмарка «Слово врятує життя»). За ініціативи студради проведено
благодійний Масляний ярмарок, усі кошти від якого передано на допомогу
безпритульним тваринам у Благодійний фонд міста Умані «Серце друга».
Навесні пройшла благодійна акція «Великодній кошик солдату», «Добро
жменями».

Традиційно

студрада

була

співорганізатором

фестивалів

«Студентська Весна», «Пісенний вернісаж». Студрадами факультетів та
інституту були проведені конкурси краси і таланту, де сстуденти кожного
структурного підрозділу в повній мірі змогли проявити свої організаторські
здібності. Неперевершеним за захоплюючим дійством став організований
студрадою конкурс Міс УДПУ – 2017 (26 травня 2017 року).
Сучасний підхід до виховної роботи в Уманському державному
педагогічному університеті імені Павла Тичини спрямований на формування
у молоді лідерських якостей, серед яких: формування нового погляду на
майбутнє; прийняття полікультурних цінностей; ініціювання і здійснення
змін, які стають необхідністю; розподіл влади (повноважень) або розподіл
відповідальності між членами групи, колективу; здатність передбачення
нового; виступати джерелом і генератором ідей, а також володіти умінням
моделювати способи їх втілення. Оперування такими якостями забезпечує
майбутньому фахівцю широкі перспективи в особистісному розвитку. У
процесі виховання в університеті лідери студентського самоврядування
домагаються хороших результатів у навчанні, вибудовують персональну
кар’єрну траєкторію, формують почуття громадянської відповідальності та
служіння спільноті; розвивають позитивну самооцінку. Наші студентиактивісти стали переможцями міського проекту «Академія молодіжного
лідера» та загальноміського фотоконкурсу «Молоде обличчя України».
Студентські лідери є членами Вченої ради університету та ректорату, а
також членами вчених рад факультетів та інституту. Представники
студентської ради університету теж неодноразово були учасниками
молодіжних форумів, конференцій, тренінгів, зустрічей різного рівня, де
розглядались питання студентського самоврядування, захисту прав студентів
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та ін. За підтримки ректорату та профкому лідери новообраної студради були
делеговані на X Генеральну Асамблею Української асоціації студентського
самоврядування.
Цього

року

продовжило

активну

діяльність

Студентське

антикорупційне агентство. Студентським антикорупційним бюро розроблено
форму повідомлення про факти корупції в системі вищої освіти, проведено
флешмоб «Я здаю сесію без хабарів». З метою забезпечення прозорості та
відкритості під час проведення заліково-екзаменаційних сесій 2016/2017
навчального року представники органів студентського самоврядування
відвідали іспити на всіх факультетах/інституті. Без сумніву, присутність
представників студради університету під час проведення підсумкового
контролю сприяла попередженню фактів порушень чинного законодавства
про вищу освіту.
В університеті декілька років успішно працює студентська соціальнопсихологічна служба. Студенти-волонтери беруть участь у різних акціях як
на рівні міста, так і на рівні університету, співпрацюють з дитячими
будинками та реабілітаційними центрами м. Умань. Обов’язковими у
діяльності волонтерів соціально-психологічної служби є щорічні благодійні
акції для хворих дітей; збір одягу, іграшок та книжок для дитячих будинків
та дітей-сиріт; організація різноманітних заходів по збору коштів для
багатодітних сімей і дитячих будинків сімейного типу; допомога ветеранам і
хворим людям похилого віку. Загалом за звітній період ними проведено
понад 30 акцій соціально-благодійного спрямування. З року в рік Служба
розширює спектр благодійних проектів, щоб допомогти якомога більшій
кількості тих, хто чекає на допомогу (звіт про діяльність додається).
Інформаційно-комунікативний сектор студради постійно висвітлює
життя студентів нашого університету на оновленій сторінці Студентського
веб-порталу та газети «Студлайф».
Кошти, передбачені кошторисом студради на 2016/2017 навчальний рік
були витрачені виключно на потреби студентства університету: придбано
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костюми для кількох студентських творчих колективів, спортінвентар, призи
для фестивалів, конкурсів, загальноуніверситетських заходів, всеукраїнських
конференцій та олімпіад.
Оцінюючи

роботу,

можна

констатувати,

що

вона

проведена

комплексно, високоякісно і всебічно охопила навчально-виховний процес.
Серед

основних

завдань

професорсько-викладацького

складу

та

студентського самоврядування університету в наступному навчальному році
є

організація

системи

вивчення

громадської

думки

студентів

з

найважливіших питань життя університету та створення умов, за яких
забезпечується участь кожного зацікавленого студента в обговоренні
проблем, прийнятті та виконанні рішень.
4.3. Формування національної свідомості та громадсько-політичної
активності
Основним завданням сучасної системи національного виховання є
формування громадянина, спроможного взяти участь у розбудові держави,
зміцненні її незалежності, утвердженні рідної мови в усіх ділянках
суспільного життя, відродженні, збереженні та примноженні національної
культури. Вирішальним чинником у процесі формування такої особистості
виступає національна самосвідомість, яка виявляється в історичній пам’яті, у
відчутті свого зв’язку з долею Батьківщини, в національній ідентифікації,
тобто у ментальній, духовно-культурній спорідненості зі своїм народом, що
творить відповідну сукупність поглядів, оцінок, думок і ставлень. Особливої
ваги сьогодні набуває проблема формування національної самосвідомості
майбутніх учителів, адже їм довіряють виховання майбутнього інтелекту
нації і держави.
У складний для нашої держави час, для всього українського народу –
студентська молодь відіграє значну роль у становленні нових прав і свобод,
демократичного і вільного суспільства, у боротьбі за територіальну
цілісність, ціною власного життя, зокрема. Активна громадянська позиція
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молодих людей свідчить про те, що рівень патріотизму та культу нації у
молоді значно зріс.
З метою виховання громадянськості та патріотизму студентську молодь
університету залучали до святкування загальнодержавних свят, проведення
тематичних

вечорів,

екскурсій-подорожей

історичними

місцями,

організовували виставки художньої творчості, влаштовували календарнообрядові та тематичні свята тощо.
Студенти та викладачі нашого університету брали активну участь у
святкових заходах з нагоди: Дня державного прапора та Дня Незалежності
нашої держави, вшанування подвигу українського народу, увічнення пам’яті
про загиблих та жертв Другої світової війни, Дня пам’яті та примирення, Дня
соборності Україні, річниці подій під Крутами, пам’яті Голодомору в
Україні, Дня вшанування пам’яті жертв Голокосту, Міжнародного дня Миру,
Дня захисника України (зокрема зустрічі з героями та учасниками АТО на
факультетах), Дня Збройних Сил України.
Осінь 2016 року ознаменована ювілейною датою з дня народження
нашого міста – 400-річчя першої писемної згадки про Умань. Ювілейні
святкування, активними учасниками яких були представники нашого
університету, тривали цілий тиждень.
21

листопада

2016

р.

на

центральній

площі

міста

відбувся

загальноміський захід, приурочений Дню Гідності та Свободи, в якому взяли
участь представники університету, щоб віддати шану патріотизму й мужності
громадян, які постали на захист демократичних прав і свобод людини,
національних інтересів нашої держави.
З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і
територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського
народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві
та на підтримку ініціативи громадськості, під гаслом – «Сила нескорених»
проведено багато заходів до Дня захисника України (зокрема зустрічі з
героями та учасниками АТО на факультетах). Студенти, викладачі та
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співробітники університету взяли активну участь в акції «Великодній кошик
для солдата».
У рамках відзначення Міжнародного дня Миру Всеукраїнської
освітньої кампанії «Голуб миру» проведено низку заходів – акція «Перемогу
творимо своїми руками», виготовлення паперових голубів миру, роздача
листівок про мир жителям міста, студентський флеш-моб «Мир в країні –
мир в наших серцях», акція «Добра справа заради миру».
Щорічно

кураторами

організовуються

екскурсії

студентів

до

історичних та визначних місць м. Умані, Черкаської області, України.
Традиційними стали також заходи, що сприяють вихованню поваги до
Конституції України, Законів України, державної символіки. Проведено
низку заходів, присвячених висвітленню життєвого шляху та діяльності
видатних державних та громадських діячів України. Щорічно проводиться
Тиждень української мови, Шевченківські читання, зустрічі з політичними та
громадськими діячами держави і регіону, письменниками й науковцями.
Студенти та викладачі у день народження Тараса Шевченка склали шану
великому українському Пророку, долучившись до Всесвітнього флешмобу
«Global Shevchenko». В університеті систематично організовуються заходи
по відзначенню Дня слов’янської писемності та культури, Дня Землі. До
Міжнародного дня рідної мови на факультетах проводились конкурси
плакатів, конкурси на краще написання та виконання віршованих творів про
мову. У День української вишиванки 18 травня, для студентів та викладачів
вишиванка стала обов’язковим атрибутом церемоніального вбрання.
Систематично

проводиться

інформаційно-освітня

робота

серед

студентської молоді з вивчення, популяризації національної історії та
культурної спадщини місцевого значення. У вересні відбулась виставка
творчих робіт студентів та викладачів кафедри образотворчого мистецтва та
мистецької педагогіки у державному історико-архітектурному заповіднику
«Стара Умань». У квітні, у виставковому центрі державного заповідника
знову відбулась презентація виставки творчих робіт студентів і викладачів –
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це близько сотні робіт, виконаних у різних художніх техніках: живописні,
графічні роботи, декоративний розпис, писанки, мальованки, лялькимотанки, вишивка, кераміка, роботи з бісеру, а також флористика, соломка.
На виставці були представлені роботи студентів та випускників ВНЗ.
Становлення
успадкування

національної

духовних

надбань

гідності

й

самоповаги

українського

народу,

усвідомлення історичних знань про державотворення

на

основі

набуття

та

України було

покладено в основу тематичних лекцій «Історія України ХХ ст.»,
«Конституційне право України», «Історія держави і права України», «Історія
української державності», кураторських годин на тему «Новітня історія
України: реальність і перспективи», засідання дискусійного клубу, читання
лекцій в гуртожитках на тему «Твої права, студент» та ін.
У читальних залах та бібліотеці систематично протягом року
проводяться заходи, спрямовані на формування громадянина, патріота,
інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову
протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами,
творити себе і оточуючий світ (тематичні виставки, віртуальні виставки,
акції, тренінги, огляди літератури, конкурс «Кращий читач року», подяки
дарувальникам книг).
Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної
загрози – пріоритетною є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на
формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни,
розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у
Збройних Силах України як особливому виді державної служби. В УДПУ
систематично проводяться заходи для підвищення престижу військової
служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника
Вітчизни, героя (присвоєння військового звання молодшого лейтенанта
запасу студентам, котрі є одночасно і курсантами кафедри військової
підготовки Сумського державного університету та Військової академії міста
Одеси).
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Четвертий рік в університеті працює Національно-патріотичний табір
для студентської молоді «Дія», аналогу якого немає в інших навчальних
закладах України. Цього року працювала п’ята і шоста зміни табору.
Проведено акції різноманітного характеру: зустрічі з воїнами АТО,
відвідування військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок
виконання бойових завдань в рамках проведення заходів антитерористичної
операції та проходять реабілітацію у госпіталях, гуманітарний збір для
переселенців та військових, благодійні ярмарки, фотосесії, концерти,
патріотичні квести та інші акції.
В планах виховної роботи на 2017/2018 навчальний рік пріоритетним
залишається питання проведення виховних заходів, які б відображали
основні етапи становлення української державності та висвітлювали життя та
діяльність видатних українських діячів через докорінне оновлення поглядів
на минуле України. Планується продовжувати популяризацію серед
студентів вітчизняної кінопродукції, творів, спектаклів, спрямованих на
патріотичне виховання підростаючого покоління.

4.4. Природоохоронна діяльність
Природоохоронна діяльність в університеті передбачає формування
екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи,
виховання почуття відповідальності за неї як за національне багатство.
Провідною у цьому напрямку виховання є діяльність викладачів природничогеографічного факультету, лабораторії «Екологія і освіта».
В рамках заходів із благоустрою та озеленення території населених
пунктів спільно з міськими державними адміністраціями, селищними радами,
проведено розчищення і впорядкування прибережних смуг, джерел,
благоустрій території, зокрема: учасники проблемних студентських груп
«Ми і довкілля», «Передбачити і запобігти», «Людина і природа» брали
участь у 15 природоохоронних заходах. Здійснено природоохоронну роботу:
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озеленення, благоустрій населених пунктів та навчальних закладів, очищення
водних джерел, встановлення щитів біля витоків малих річок, розчищення
джерел; створено 3 нових заповідних об’єкти. Створені заповідні об’єкти на
основі

наукового

педагогічного

обґрунтування

університету

викладачів

увійшли

до

Уманського

каталогу

державного

заповідних

об’єктів

Вінницької та Черкаської областей, що для університету має рекламне,
соціальне та природоохоронне значення.
В рамках інноваційних технологій в екологічній освіті проведено: 5
виставок та 5 природоохоронних акцій.
Проведено просвітницьку, агітаційну та пропагандистську діяльність
серед учнів, студентів, освітян різних регіонів, зокрема: лекцію-ділову гру,
семінар-конференцію та проведено екскурсію для дітей та педагогів
Уманського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді.
Було проведено такі заходи:
1) 9 лютого 2017 р. проведено експедицію для дослідження проблем
малих річок та встановлення причин і наслідків деградації ландшафтних
комплексів малих річок Новоукраїнського району Кіровоградської області.
До експедиції долучились науковці лабораторії «Екологія і освіта» УДПУ та
представники освітніх установ Іллінецького району. Під час експедиції
досліджено малі притоки річки Інгул, їх екологічний стан, вплив
господарської діяльності на їх басейн, ступінь трансформації для подальшої
розробки рекомендацій з їх оздоровлення.
2) 16 лютого 2017 р. в рамках обміну досвідом на кафедрі хімії,
екології

та

методики

їх

навчання

відбулася

тристороння

зустріч

представників освітніх кіл України, Туреччини та Туркменістану.
3) 17 лютого 2017 р. в рамках профорієнтаційної роботи «Співпраця
школи та ВНЗ – виклик часу» відбулися вже традиційні зустрічі зі
школярами, які цікавляться хімією. Організовано та проведено практичне
заняття «Основні операції під час роботи в лабораторії органічної хімії» для
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учнів 9 класу Уманської загальноосвітньої школи №10 І-ІІІ ступенів –
медичної гімназії.
4) 19 лютого 2017 р. на базі природничо-географічного факультету
відбувся семінар-практикум вчителів хімії загальноосвітніх шкіл міста Умані
«Крок у світ науки» з проблеми: «Формування наукового світогляду та
критичного мислення учнів при використанні інтегрованого підходу у
викладанні хімії», присвячений 10-річчю роботи секції «Хімія» Уманського
територіального відділення МАН.
5) 2 березня 2017 р. відбулися дві події, учасниками яких стали
науковці університету на чолі з головою Уманського районного осередку
Міжнародної асоціації екологів університетів, професором Світланою
Совгірою. Це Міжнародний екологічний форум «Екологія. Освіта. Наука» та
Загальні збори Міжнародної асоціації екологів університетів.
6) 19 березня 2017 р. представники університету брали участь у
Міжнародній щорічній акції «Години Землі в Україні».
7) 22 березня 2017 р. на базі Уманської ЗОШ №5 ім. В.І. Чуйкова, за
ініціативи вчителя-методиста Гречин Ольги Петрівни, був проведений
семінар-практикум

«Впровадження

технології

розвитку

критичного

мислення при викладанні хімії для формування інноваційної особистості
школяра».
8) 31 березня 2017 р. проведено лекцію-ділову гру «Управління та
охорона водних ресурсів», яка була приурочена до Міжнародного дня водних
ресурсів. Учасниками лекції-ділової гри були: співробітники науководослідної лабораторії «Екологія і освіта» та студенти природничогеографічного факультету 4 курсу. Мета інноваційної лекції привернення
уваги студентів до актуальних проблем водних ресурсів та необхідності
збереження чистоти водних об’єктів. Така інноваційна форма роботи сприяла
активному включенню студентів у процес обговорення проблем водних
ресурсів і необхідності здійснення природоохоронних заходів щодо
збереження чистоти водних ресурсів та охорони водних об’єктів.
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9) 1 квітня 2017 р. у рамках відзначення Всесвітнього дня лісу
організовано та проведено природоохоронну акцію «Посади ліс». В заході
взяли участь студенти ІІ курсу природничо-географічного факультету разом
зі студентами Уманського педагогічного коледжу, учнями Уманської ЗОШ
№3.
10)

1-4 квітня 2017 р. організовано та проведено природоохоронну

акцію «Упорядкування прибережної смуги Зарембового ставу». Акція
проведена в рамках щорічного всеукраїнського заходу з благоустрою «За
чисте довкілля». До акції були залучені близько 60 осіб – педагогічний
колектив та група «Екос» ЗОШ №3 м. Умань, викладачі та лаборанти
природничо-географічного факультету. Мета акції: здійснення практичної
природоохоронної діяльності, охорона і поліпшення стану малих водойм,
підвищення екологічної і правової обізнаності молоді щодо охорони водних
ресурсів, залучення населення до конкретної роботи з охорони природи.
11)

6–7 квітня 2017 р. організовано і проведено науково-практичну

експедицію за участі науковців лабораторії «Екологія і освіта», голови
Степаської сільської ради Василя Шестопала, держінспектора з охорони
навколишнього середовища Вінницької державної екологічної інспекції
Ярослави Шестопал та представника «Братерства» польсько-українськословацького фонду допомоги обдарованій молоді паном Владиславом
Крейчі. Мета заходу – встановити причини і наслідки деградації
ландшафтних комплексів малих річок Гайсинського району, знайти та
розчистити джерела проектованого гідрологічного заказника «Каскад
джерел».
12)

11 квітня 2017 р. в рамках Міжнародного Дня Довкілля на

агробіостанції університету за ініціативи співробітників науково-дослідної
лабораторії «Екологія і освіта» проведено низку заходів з благоустрою її
території: формування крони дерев на «Алеї бузків», посів чорнобривців,
очищення ділянки від сміття, розбивка доріжок.
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13)

12 квітня 2017 р. на кафедрі хімії, екології та методики їх

навчання в рамках Днів науки в УДПУ з ініціативи доцента Валентини
Цимбалюк організовано та проведено семінар – майстер-клас «Харчові
добавки».
14)

15

квітня

2017

р.

організовано

та

проведено

виставку

студентських виробів із побутових відходів приурочену до Всеукраїнського
Дня довкілля.
15)

20 квітня 2017 р. в рамках Днів науки в університеті на кафедрі

хімії, екології та методики їх навчання проведено конкурс плакатів «Хімія
без меж». Організаторами конкурсу виступили викладачі кафедри Скоморох
Леся, Куцолабська Вероніка. Участь у конкурсі взяли студенти 1-2 курсів
природничо-географічного факультету.
16)
ярмарок

21 квітня 2017 р. проведено благодійну екологічну виставкуаматорських

картин

«Перетворимо

відходи

у

мистецтво»

спрямовану на підтримку студентки І курсу ФСПО.
17)

25 квітня 2017 р. в рамках Днів науки в університеті на кафедрі

хімії, екології та методики їх навчання проведено круглий стіл, присвячений
життю та діяльності Д. І. Менделєєва. Організаторами заходу виступили
доценти кафедри Вікторія Валюк, Наталія Горбатюк, Сергій Галушко та
студенти-хіміки природничо-географічного факультету.
18)

26 квітня 2017 р. на природничо-географічному факультеті

відбулися заходи приурочені 30-річчю Чорнобильської катастрофи, а саме
науковий семінар-конференція «Тривожні дзвони Чорнобиля» та виставка
плакатів. Організаторами заходу виступили співробітники науково-дослідної
лабораторії «Екологія і освіта»

професор Світлана Совгіра та Наталія

Гнатюк.
Безперечно, вирішальна роль у розвитку суспільства майбутнього й
гармонізації відносин між людиною і природою належить сучасній молоді.
Тому вкрай необхідним для неї є підвищення рівня екологічної освіти,
осмислення можливих шляхів розвитку суспільства й природи. А для цього,
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при плануванні виховної роботи на наступний навчальний рік в університеті
на всіх структурних рівнях питанню природоохоронної діяльності буде
приділялась особлива увага.

4.5. Культурно-просвітницькі заходи
Культурно-просвітницькі

заходи

в

Уманському

державному

педагогічному університеті імені Павла Тичини, як і вся виховна робота,
зорієнтовані на реалізацію основних положень Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді. Тож більшість із них носить
національно-патріотичний характер.
Забезпечення

високої

художньо-естетичної

культури,

розвитку

естетичних потреб і почуттів студентів – важливий напрям роботи Центру
культури і дозвілля «Гаудеамус». На факультетах/інституті університету
діють різні гуртки, клуби за інтересами, студії дозвілля, творчі колективи
тощо. Всього в університеті їх функціонує 44, а 11 колективів мають звання
народного (народний самодіяльний український хор «Кобзар», народний
самодіяльний ансамбль танцю «Яворина», ансамбль сучасного танцю
«Візаві», народний самодіяльний ансамбль «Музичні візерунки», жіночий
академічний хор «Юність», жіночий вокальний ансамбль «Софія», вокальний
чоловічий гурт «Гонта», студентський театр драми і комедії, хореографічний
ансамбль «Inspiration», дует гітаристів «Містерія» та інструментальний дует
«Ренесанс»).
19 квітня 2017 року ансамбль танцю «Візаві» відсвяткував 20 років від
дня свого заснування та підготував нову програму «Мовою танцю про
Всесвіт».
Займаючись у творчих колективах студенти вдосконалюють свою
творчу майстерність, здобувають навички публічних виступів, вивчають
основи педагогічної майстерності, знайомляться з особливостями роботи в
творчому колективі. У складі колективів студенти гідно представляють
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університет на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях (фестивальконкурс юнацького та молодіжного мистецтва «Планета мрій», «ТріумфFest», «Квітуча країна», «Super dance», «Театральний форум», «Музичний
Всесвіт», ІХ Інтернаціональний Український Музичний Конкурс, «ГлобалДенс», «Козацькому роду нема переводу», «Musical Universe», Всеукраїнська
музична олімпіада «Голос країни», Х-й Міжнародний конкурс баяністівакордеоністів «PERPETUUM MOBILE», «Grandf est Кам’янець – 2017»).
Окрасою мистецького життя в університеті є тріо «Sеrbian star» із числа
іноземних студентів із Сербії, які неодноразово проводили в університеті
благодійні концерти на допомогу воїнам АТО.
Загалом цього року завойовано 4 дипломи ІІІ ступеня, 9 – ІІ ступеня, 19
дипломів І ступеня та 5 гран-прі.
Традиційними загальноуніверситетськими заходами, які проводяться
на високому рівні є: ритуал Посвяти першокурсників у студенти, святкування
Міжнародного день студента (22 листопада 2016 року), Фестиваль
педагогічної творчості (4 травня 2017 року), Фестиваль патріотичної пісні
«Пісенний вернісаж» (28 лютого 2017 року), танцювальний марафон та
флешмоб «Ми – українці!» (20 квітня 2017 року), фестиваль «Студентська
весна», «Театральний вернісаж» та ін.
«Мистецтво

заради

миру!»–

це

благодійна

акція

мистецько-

педагогічного факультету, яка потужно підтримала естафету доброчинності в
університеті. Разом із студентською радою університету було влаштовано
унікальний танцювальний марафон «Ми – українці!». Хореографічні
колективи

університету

взяли

участь

у

І міському фестивалі молодіжної творчості «Душею сповнений політ». Це
був благодійний концерт, організований з метою збору коштів на лікування
дитини, якій потрібна термінова медична допомога.
Університет є активним учасником міжнародної діяльності, тому
традиційно на високому культурному рівні проводяться Дні Польщі в УДПУ
(23 травня 2017 року), День незалежності Туркменістану (27 жовтня 2016
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року), «Перетин двох культур: Україна – Грузія» (30 вересня 2016 року).,
«Французька Весна».
Протягом року неодноразово проводились виставки студентських
робіт. У державному історико-архітектурному заповіднику «Стара Умань»
традиційно відбулась презентація виставки творчих робіт студентів і
викладачів університету. Митці та майстри університету є постійними
учасниками загальноміських заходів, ми дуже достойно були представлені на
відзначенні 400-річчя писемної згадки про Умань та фестивалях «Уманська
масляна», «Уманська писанка», «Уманське перевесло» та ін.
Університет і сам є організатором Всеукраїнського фестивалюконкурсу хореографічного мистецтва «Квітнева феєрія» та співорганізатором
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Квітуча країна». Щоразу університет
зустрічає від 500 до 2000 учасників з різних куточків України та показує
високий організаторський рівень. 26 травня 2017 р. на високому рівні
пройшов традиційний в нашому університеті мистецько-освітній проект
«Обдарована родина – обдарована дитина».
Гарною традицією в університеті є проведення зустрічей із відомими
людьми, серед яких – науковці, письменники, учителі, культурні діячі,
майстри тощо.
Важливою складовою організаційно-виховної роботи в університеті є
робота з іноземними студентами, основною метою якої є успішна адаптація
іноземних студентів, знайомство з Україною, її красою, культурою та
традиціями українського народу, нашого регіону, міста, навчального закладу.
Окрім того провідними залишаються питання культурно-естетичного
виховання. Студенти-іноземці УДПУ не лише відвідують заходи та пізнають
культуру України, а й активно беруть у них участь та охоче діляться
традиціями

та

культурними

надбаннями

своєї

країни,

активно

й

різноманітно, з користю для свого фізичного та духовного розвитку
проводять своє дозвілля. 29 листопада 2017 р. відбулось урочисте відкриття
Українсько-туркменського культурно-освітнього центру. Так, щорічно в
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актовій залі університету, за сприяння адміністрації університету, Центру
культури і дозвілля «Гаудеамус», відділу по роботі з іноземними студентами
відбувається святковий концерт до Дня Незалежності Туркменістану.
Колоритні костюми, народні танці та туркменські пісні розкривають творчий
дух і самобутність іноземних студентів, що навчаються в нашому ВНЗ. Окрім
того на усіх факультетах, де навчаються іноземні студенти, їх активно
долучають до всіх виховних заходів.
Навесні було організовано святкування весняного свята Новруз.
Студенти із Туркменістану познайомили усіх охочих з історією свята, зі
своєю країною, культурою кухнею, у відповідь отримавши щирі оплески від
вдячних глядачів та грамоти від адміністрації. Свято дружби і солідарності
народів об’єднало усіх студентів та викладачів у єдину дружну родину.
Університет бере активну участь та організовує різноманітні ярмарки
вакансій та Дні кар’єри – ці та подібні заходи були і лишаються однією із
найефективніших форм взаємодії та спілкування між потенційними
роботодавцями і потенційними працівниками. На таких заходах студентська
молодь може отримати загальне уявлення про наявні вакансії на ринку праці,
ознайомитись із потенційними роботодавцями та безпосередньо дізнатися
вимоги роботодавців, пройти співбесіду, залишити резюме.
На часі в Україні особливо гостро стоїть питання впровадження
інноваційних технологій, демократизації підходів в організації освітнього
процесу для молоді з особливими потребами, необхідності психологопедагогічної, медико-соціальної підтримки та супроводу, забезпечення
архітектурної доступності до загальноосвітніх навчальних закладів різних
типів. Тому у актовій залі університету відбулося чергове засідання Центру
соціальної та освітньої інтеграції студентів з особливими потребами. «Рівні
між собою ми, будем разом я і ти» – саме таку назву мав благодійний
фестиваль творчості, присвячений Міжнародному дню інвалідів. З нагоди
святкування Міжнародного дня захисту дітей в місті відбулися культурно101

розважальні заходи, до проведення яких активно долучилися студентиволонтери. Студенти УДПУ започаткували Інтернет-аукціон добрих справ.
Серед завдань, які заплановані на наступний навчальний рік і пов’язані
з культурницьким життям університету: підтримка діяльності провідних
творчих колективів, які репрезентують університет; максимальне сприяння
всім публічним акціям, культурним подіям, які ініціюються у закладі;
формування естетичного досвіду студентів завдяки участі у відродженні
забутих та створенні нових національно-культурних традицій регіону, міста,
вищого навчального закладу, розвитку художніх здібностей студентів всіх
факультетів/інституту університету.
4.6. Спортивно-масова робота
Спортивно-масову роботу розуміють як систему заходів з масового
спорту та фізичного виховання, спрямованих на створення умов для
забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини за місцем
навчання, роботи, проживання та відпочинку для зміцнення здоров’я й
профілактики захворювань, активного дозвілля. Окрім того, спортивномасову діяльність характеризують як таку, що пов’язана з правом людини на
вільний доступ до фізичного виховання й спорту, яка є важливою умовою
розвитку її особистості. Право розвивати фізичні, інтелектуальні, естетичні й
інші

здібності

в

процесі

фізичного

виховання

й

спорту

повинно

гарантуватися державою як першорядне право громадянина. З огляду на це
кожен студент та співробітник нашого університету має змогу реалізувати
право на вдосконалення своєї особистості, поліпшення фізичного стану та
досягнення належного рівня спортивних успіхів відповідно до її фізичних
здібностей.
В університеті активно реалізується Цільова комплексна програма
«Фізичне виховання – здоров’я нації» та програма розвитку спортивномасової роботи. З метою залучення студентської молоді до систематичних
занять фізичною культурою і спортом, при спортивному клубі функціонує 16
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оздоровчих секцій, в яких займається 620 студентів. Щорічно спортивний
клуб планує і проводить спортивні заходи комплексного планування:
спартакіади

серед

факультетів

університету,

першості,

чемпіонати,

товариські зустрічі як студентів так і викладачів.
В університеті проводиться Спартакіада першокурсника з легкої
атлетики, в якій беруть участь команди всіх факультетів, проводяться
змагання з настільного тенісу, футболу, баскетболу, волейболу, шахів,
боротьби. 17 січня 2017 р. в аудиторії 107 нового корпусу відбулися змагання
на Першість Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини з шахів та шашок серед студентів-іноземців. Участь у змаганнях
взяло 10 спортсменів. Всі призові місця на цих змаганнях вибороли студенти
із Туркменістану. А вже 11 травня 2017 р. в аудиторії 107 відбулись змагання
з шахів та шашок серед студентів Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини. Турнір пройшов за планом спортивномасової роботи університету та ініціативи студради. У змаганнях участь
взяло 22 студенти з різних факультетів. По закінченню змагань переможці
були нагороджені грамотами та медалями від університету та спортивного
клубу УДПУ.
У березні 2017 р. в Україні проходила флешмоб-акція, естафета «22
push up challenge» для підтримки здорового способу життя та ветеранів АТО.
Студенти

факультету

фізичного

виховання

Уманського

державного

педагогічного університету імені Павла Тичини підтримали її.
Упродовж 2016 – 2017 навчального року, збірні команди університету
брали участь у всіх змаганнях згідно єдиного календарного плану
спортивних змагань університету, міста, області, України, зокрема: спортивні
заходи до Дня міста, Дня захисника Вітчизни, Молодіжних Спортивних
іграх, чемпіонатах, Кубках та Універсіадах Черкаської області та України.
Відзначимо, що минулого року в університеті було започатковано Кубок
ректора УДПУ з міні-футболу, який вже в друге пройшов на високому
спортивному та організаційному рівні. 24 та 25 квітня 2017 р. на
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спортмайданчику університету проходив, уже традиційний, турнір з мініфутболу на Кубок ректора. Цього разу заявку на участь подало дванадцять
команд-учасниць.
Щомісячно в університеті визначається кращий спортсмен, та
традиційно щороку на початку вересня під час проведення олімпійського
спортивного тижня нагороджуються кращі спортсмени року та визначається
серед всіх них найкращий, за останні роки ним є наш гирьовик Чемпіон
Світу, Європи та Всеукраїнських змагань рекордсмен Світу серед студентів
Майстер спорту України Хмільовий Валентин.
Спортивний клуб університету є організатором та співорганізатором
загальноміських оздоровчих заходів. 4 грудня 2016 р. в залі Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини спільно з
відділом з питань фізичної культури і спорту Уманської міської ради,
проведено відкритий Чемпіонат Черкаської області з багатоповторного жиму.
Участь в змаганнях взяло близько 50 учасників, серед яких були Майстри
спорту Міжнародного класу та учасники які отримали перший свій досвід на
змаганнях. 15 грудня 2016 р. до Дня святого Миколая на базі спортивно
розважального комплексу «Amarant» відбулися родинні змагання «Тато,
мама, я – спортивна сім’я». За звання найспортивнішої уманської родини у
п’яти різних естафетах між собою боролися дванадцять сімей із 1, 3, 5, 9, 10
та 11 шкіл, а також 6, 7 та 24 навчально-виховних комплексів.
Співорганізаторами заходу були викладачі та студенти факультету фізичного
виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини. «Здорові діти – здорова нація» – під таким гаслом 20 грудня 2016 р.
на базі дитячо-юнацької спортивної школи №1 відбулись змагання за участю
збірних команд шкіл міста Умань. Метою змагань була популяризація занять
фізичною культурою, виховання громадського патріотичного почуття,
культури спілкування, свідомої потреби до занять фізичною культурою у
дітей, зміцнення психологічних та емоційних стосунків, формування відчуття
перспективи майбутнього в дітей шляхом об’єднання зусиль для спільних
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цілей, а також профілактика шкідливих звичок. Так студенти організовували
естафети, допомагали в суддівстві і здобули для себе перший практичний
досвід організації та проведення спортивно – масових свят. 8 березня 2017 р.
на

базі

факультету

фізичного

виховання

Уманського

державного

педагогічного університету імені Павла Тичини відбулась товариська зустріч
з волейболу серед чоловіків. До нас завітала команда ДЮСШ з міста Гайсин.
Гра була дуже захоплива та толерантна. Перемогу отримала команда УДПУ,
проте вихованці Гайсинської ДЮСШ отримали цінну ігрову практику,
набули нового досвіду.
25 травня 2017 р. на спортивному майданчику Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини відбулась товариська зустріч
з футболу між студентами І курсу факультету фізичного виховання та
вихованцями дитячого будинку сімейного типу села Громи. Для дітей це
була нагода окрім гарних емоцій отримати ще й корисні уміння і навички
футбольної гри, а для студентів – можливість вже на І курсі набути
педагогічного досвіду та поділитися спортивною майстерністю.
В університеті постійно проводиться профілактична робота серед
студентської молоді щодо дотримання здорового способу життя, запобіганню
тютюнопаління, вживання наркотичних засобів тощо. З цією метою спільно з
міським Центром здоров’я та Товариством Червоного Хреста працює
волонтерський загін, здійснюється інформаційно-просвітницька робота серед
студентської молоді, що спрямована на запобігання соціально-небезпечним
хворобам. В університеті проведено низку заходів для пропагування
здорового способу життя та формування культури сімейних відносин.
Розроблені і проведені бесіди на теми: «Паління як соціальне зло», «Медикопедагогічні аспекти протиалкогольної пропаганди в сім’ї і школі», «Вплив
мобільного зв’язку на стан психічного та фізичного здоров’я людини»,
«Шкідливий вплив віртуальної реальності на свідомість людини». Студенти
відвідували Центр здоров’я, де прослухали лекції і переглянули тематичнопізнавальні відеофільми. В академгрупах провели роботу з ознайомлення та
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виконання наказу ректора «Про заборону тютюнопаління на території
університету». На факультетах прочитані лекції з питання «Національні та
соціальні особливості сімейних відносин в Україні», «Спорт – запорука
здоров’я», «Шкідливі звички та їх наслідки», «Гігієна харчування та
дотримання санітарних норм проживання в гуртожитку». У листопаді
студенти університету приєдналися до проведення акції «Ми – за здоров’я».
У програму заходу увійшла пропаганда здорового способу життя, роздача
червоних стрічок (символіки боротьби із захворюванням). Соціальний проект
УДПУ – танцювальна вистава «Право на життя: хореографія проти
наркоманії та алкоголізму» втілено в життя з метою привернути увагу до
глобальних проблем людства – наркоманії та алкоголізму й показати
можливість повернення до здорового способу життя навіть за найскладніших
обставин. В основу вистави були покладені історії із реального життя.
Щорічно у Всесвітній день здоров’я студенти університету беруть
участь

у

різноманітних

спортивних

заходах,

таких

як:

загальноуніверситетська ранкова зарядка, фізкультхвилинки на перервах
тощо. Цього року наші студенти долучилося до акції «Молодь за здоровий
спосіб життя», що проходила у центральному сквері міста. Студентська рада
університету

організувала

і

провела

загальноуніверситетський

квест.

Щоосені у Білогрудівському лісі викладачі і студенти організовують
спільний відпочинок у поєднанні зі спортивними змаганнями, розвагами.
Студенти університету мають змогу успішно займаються різними
видами спорту, виступаючи на чемпіонатах України, Європи та світу,
завойовують престижні нагороди і цим самим множать славу навчального
закладу, рідного міста, нашого рідного Черкаського краю. Спортсмени
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
входять до складу збірних команд України, області та міста з футболу, легкої
атлетики,

веслування,

боксу,

настільного

тенісу,

гирьового

спорту,

велокросу, дзюдо, боротьби на поясах. Студент факультету фізичного
виховання Мегесь Владислав взяв участь у чемпіонаті Європи з веслування
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на байдарках і каное серед юніорів в місті Пловдив Болгарія. В Мінську
відбувся чемпіонат Світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів,
участь в яких взяли два спортсмени нашого університету: Мегесь Владислав
та Юрійчук Юлія.
2 та 3 вересня 2016 р. в містах Біла Церква та Харків проходили
змагання з велоспорту, участь в яких взяли студенти факультету фізичного
виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини. Студент І курсу Шевченко Олександр виступав в Білій Церкві в
категорії «юніори» та завоював І місце в індивідуальній гонці.
З 5 по 11 вересня 2016 р. в місті Маріуполь відбувся Кубок України з
боксу серед чоловіків, в рамках якого, проходив найстаріший турнір Європи
– легендарний Меморіал пам’яті Макара Мазая. Черкащину на цих змаганнях
представляли 6-ть боксерів: серед яких студент факультету фізичного
виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини – Смирнов Андрій.
З 14 по 18 вересня 2016 р. у Франції відбувся Чемпіонат Європи з
велоспорту. Студент І курсу факультету фізичного виховання Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини Нікулін Даніїл
взяв участь у цих змаганнях. Серед 90 учасників наш спортсмен був 21.
З 16 по 18 вересня 2016 р. в місті Скадовськ пройшов чемпіонат
України з жонглювання гирями серед чоловіків. Честь факультету фізичного
виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини захищали Марчак Вадим та Хмільовий Валентин. У підсумку
чемпіонату І місце завоював Хмільовий Валентин. У категорії «четвірка»
наші хлопці також були кращими виборовши І місце.
17 – 19 вересня 2016 р. у місті Львів пройшов чемпіонат України з
велотреку, участь у якому взяв студент І курсу факультету фізичного
виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини Шевченко Олександр, який здобув срібло у парній гонці.
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Рябов Валерій – студент І курсу факультету фізичного виховання
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у
вересні 2016 р. брав участь у чемпіонаті Світу з марафону на байдарках і
каное (ICF Canoe Marathon World Champion ship).
У місті Кременчук Полтавської області відбувся Кубок України з
городкового спорту серед чоловіків. Студент 25-у групи факультету
фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини, кандидат в майстри спорту України з городкового
спорту Мельник Максим на цих змаганнях виборов срібну медаль Кубку
України.
4 – 16 жовтня 2016 р. у місті Львів пройшли Всеукраїнські змагання з
велотреку, участь в якому взяв студент І курсу факультету фізичного
виховання Шевченко Олександр, який у підсумку зайняв І місце. Паралельно
цими днями в Кропивницькому проходив Чемпіонат України з велокросу, де
наш університет представляла студентка ІІІ курсу факультету фізичного
виховання Борисюк Віра та стала дворазовою бронзовою призеркою змагань
в груповій та естафетній гонці.
21 – 23 жовтня 2016 р. в місті Київ у спортивному комплексі
«Меридіан» відбувся Кубок України федерації UPC з пауерліфтингу, жиму
лежачи, тязі та екстремальному жиму. Участь у змаганнях взяли понад 400
спортсменів-силачів з різних регіонів України, серед яких представники
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
вибороли призові місця.
28 – 29 жовтня 2016 р. у місті Київ у спортивному комплексі «Восход»
пройшов міжрегіональний чемпіонат та кубок України з бойового мистецтва
шинкіокушинкай карате у розділі «куміте», участь у якому взяли два
студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини: Федоровський Володимир виборов срібну нагороду кубку України
та Запорожець Катерина стала чемпіоном України у своїй категорії.
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Упродовж двох місяців жовтня та листопада 2016 р. на стадіоні
«Уманьферммаш» проходив Чемпіонат міста Умані з футболу 8 х 8 участь в
якому взяло 8 команд міста, у підсумку змагань збірна команда Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини виборола золоті
медалі.
11 листопада 2016 р. в спортивній залі Уманського національного
університету садівництва в рамках ІІ Спортивних іграх Черкаської області
серед ВНЗ пройшли змагання з настільного тенісу де наша збірна команда
УДПУ виборола І місце.
15 листопада 2016 р. в спортивній залі Уманського національного
університету садівництва відбулось відкриття Спортивних ігор міста Умань
2016–2017 навчального року серед ВНЗ. Жіноча та чоловіча збірні команди з
волейболу Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини здобули перемогу.
З 14 по 20 листопада 2016 р. в місті Харків проходив чемпіонат
України з боксу, на якому відбувся відбір до національної збірної команди
України. Збірну команду Черкащини представляли шість боксерів, серед
яких студент ІV курсу факультету фізичного виховання Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини Смирнов
Андрій. Наш спортсмен посів V місце у ваговій категорії 64 кілограми.
З 17 по 20 листопада 2016 р. в Трускавці проходив чемпіонат Світу з
хортингу серед чоловіків. Участь у турнірі взяли спортсмени з Білорусії,
Молдови, Азербайджану, Сполучених штатів Америки, України, Франції,
Росії та Марокко. В складі збірної команди нашої держави був студент ІІ
курсу

факультету

фізичного

виховання

Уманського

державного

педагогічного університету імені Павла Тичини Клочан Ілля. У ваговій
категорії 60–65кг наш спортсмен посів ІІІ місце та виконав норматив
Майстра спорту України. Це ще раз доводить, що в університеті є гарні
спортсмени, які на високому рівні показують свою майстерність, виборюючи
призові місця на різних чемпіонатах.
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24–25 листопада 2016 р. відбудуться ІХ Міжнародні змагання на призи
Заслуженого майстра спорту Вадима Девятовского. Змагання пройшли на
базі спортивного комплексу «Атлант» в місті Новополоцьку республіка
Білорусь. Збірну команду Черкащини представляли сім спортсменів, серед
яких студентка ІІ курсу факультету фізичного виховання Уманського
26–27 листопада 2016 р. в місті Києві пройшов відкритий Чемпіонат
Світу GPF/GPA по пауерліфтингу, жиму лежачи, багатоповторному жиму та
тязі. Участь в змаганнях взяла збірна команда Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини. За підсумками змагань в
дисципліні «Багатоповторний жим» наші спортсмени показали високий
рівень підготовки та продемонстрували чудову техніку виконання вправи,
яку головний суддя змагань відзначив як кращу.
30 листопада 2016 р. в Уманській філії Європейського університету
відбулись змагання з шахів в рамках Молодіжних Спортивних ігор міста
Умані 2016–2017 навчального року, участь в яких взяли 5 команд ВНЗ І-ІV
рівнів акредитації. За підсумками змагань, в особистому заліку наші студенти
вибороли призові місця. В командному заліку: І місце – Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
10 грудня 2016 року збірна команда Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини із спортивної боротьби
прийняла участь у відкритому Міжстильовому Міжобласному турнірі з
бойових мистецтв, який проходив в Миколаївській області смт. Криве Озеро.
Результатом змагань стали неймовірні враження від дружньої атмосфери
організації змагань та здобутого І командного місця.
11 грудня 2016 р. в місті Вінниця пройшов IV Чемпіонат України з
багатоповторного жиму. Участь у змаганнях взяли спортсмени з різних
регіонів України. Збірна команда Черкащини була сформована з 19-ти
спортсменів, серед яких 9 атлетів факультету фізичного виховання
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
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16–17 грудня 2016 р. в легкоатлетичному манежі СДЮСШОР міста
Черкаси відбувся Відкритий чемпіонат Черкаської області з легкої атлетики,
присвячений Дню визволення Черкас від німецько-фашистських загарбників
«XXVIII Меморіал Героя Радянського Союзу, професора Тканка О.В.».
Команда Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини посіла ІІІ місце серед вищих навчальних закладів Черкащини. Усі
спортсмени достойно виступили у своїх видах програми виконавши
нормативи спортивних розрядів з легкої атлетики у закритих приміщеннях.
5 лютого 2017 р. в смт. Маньківка пройшов перший Чемпіонат
Черкаської області з Комбат Дзю-Дзюцу (Бойове Джиу-Джитсу). Двоє
студентів нашого університету Сич Максим та ХошмурадовЕльнур вибороли
І та ІІ призове місце.
18 лютого 2017 р. в смт. Саврань у спортивному залі «IRON MEN»
пройшов чемпіонат Одеської області з багатоповторного жиму лежачи.
Збірна команда Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини також прийняла участь в змаганнях у складі шести
спортсменів. За підсумком змагань наші спортсмени отримали чотири
призових місця.
24 лютого 2017 р. відбулась відкрита першість вузу з греплінгу. В
змаганнях

взяли

Миколаївської

участь

області.
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Збірна

спортсменів
команда

з

Одеської,

Уманського

Черкаської,
державного

педагогічного університету продемонструвала високий технічний рівень та
справжній бійцівський характер. У підсумку змагань студенти нашого
навчального закладу вибороли 14 медалей.
З 24 по 27 лютого 2017 р. в спорткомплексі Національного медичного
університету імені О.О.Богомольця, місто Київ відбувся чемпіонат України з
гирьового спорту серед студентів. Участь в якому взяло понад 100
спортсменів з 15 вищих навчальних закладів України, наш університет на
змаганнях у ваговій категорії 75 кг представляв студент факультету
фізичного виховання – Хмільовий Валентин. В котрий раз Валентин
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продемонстрував справжню чоловічу силу та витримку і виборов І місце з
результатом 92 підйоми та потрапив до збірної команди України з гирьового
спорту.
На початку лютого 2017 р. в місті Львів відбувся зимовий чемпіонат
України з велотреку. В змаганнях взяв участь студент 1 курсу факультету
фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини Шевченко Олександр. В підсумку змагань наш
спортсмен став бронзовим призером чемпіонату в командній гонці на 4 км
серед чоловіків.
З 9 по 11 лютого 2017 р. в місті Миколаїв пройшов ХХХV відкритий
Всеукраїнський турнір зі спортивної акробатики та стрибків на батуті
(стрибків на акробатичній доріжці). Участь в турнірі взяло близько 250
спортсменів з Азербайджану, Молдови, Білорусії та України, серед яких були
і дві студентки факультету фізичного виховання Уманського державного
педагогічного

університету

імені

Павла

Тичини:

БалаклеєваАльона,

Артеменко Анна, які у жіночих групових вправах за програмою МС 13–19
років стали переможцями змагань.
13–15 лютого 2017 р. в місті Мукачеве відбувся Чемпіонат України з
легкої атлетики з метань серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків. Серед
дівчат ІІІ місце посіла студентка ІІ курсу факультету фізичного виховання
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Ненич Іванна.
10 – 11 березня 2017 р. в спортивній залі ДЮСШ міста Умань відбувся
відкритий

Чемпіонат Черкаської

області

з жиму лежачи, тяги

та

екстремального жиму (UPC). Участь в змаганнях взяло шість спортсменів
факультету фізичного виховання Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини, які вибороли чотири І місця, ІІ та ІІІ місця.
22 березня 2017 р. в спортивному залі Уманського національного
університету садівництва відбулись змагання з настільного тенісу за
програмою молодіжних спортивних ігор міста Умань 2017 року, серед вищих
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навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації. Участь у змаганнях з
настільного

тенісу

взяла

збірна

команда

Уманського

державного

педагогічного університету імені Павла Тичини та виборола два ІІ місця, ІІІ
та VІ місця; у загальнокомандному заліку збірна УДПУ стала срібним
призером молодіжних спортивних ігор м. Умань 2017 року.
Згідно з календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів КФВС МОН України 24 березня 2017 р. відбулися змагання з
баскетболу серед жінок за програмою XV Універсіади Черкаської області
серед вищих навчальних закладів, в яких збірна команда УДПУ посіла ІІ
місце.
З 24 до 26 березня 2017 р. у м. Звенигородка пройшов Всеукраїнський
турнір з боксу серед чоловіків, дорослих та жінок-еліта «Кубок Звени Гора»
участь у якому взяло 250 спортсменів, серед яких були три студенти
факультету фізичного виховання Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини. У підсумку наші боксери стали призерами
турніру.
29 березня 2017 р. відбулися змагання з легкоатлетичного кросу
молодіжних спортивних ігор міста Умані 2016–2017 навчального року серед
вищих навчальних закладів. У командній боротьбі студенти Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини зайняли І місце.
31 березня 2017 р. у місті Черкаси в борцівському залі Палацу спорту
«Будівельник» пройшли змагання з дзюдо за програмою ХV Універсіади
Черкаської області серед вищих навчальних закладів. Участь в змаганнях
взяли збірні команди вищих навчальних закладів Черкащини серед яких і
борці Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини. Проявивши стійкість духу, гарну фізичну підготовку та справжній
борцівський характер хлопці вибороли призові місця у різних вікових
категоріях.
1 квітня 2017 р. у місті Нова Каховка відбувся Чемпіонат України з
легкоатлетичних

метань

на

честь

Заслуженого

тренера

України
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В. Є. Піскунова серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків. Програма двох
днів змагань включала: метання молота, диска та штовхання ядра. Серед
дівчат ІІІ місце посіла студентка ІІ курсу факультету фізичного виховання
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Ненич Іванна.
У цьому навчальному році вперше у програму Універсіади Черкаської
області серед вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації були
включені змагання з баскетболу 3 х 3 «стрітбол» серед жінок та чоловіків.
Змагання проходили 7 квітня 2017 р. у м. Черкаси у спортивній залі
Черкаського державного технологічного університету. В Універсіаді взяли
участь збірні жіноча та чоловіча команди Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини, які за результатами змагань
посіли ІІІ, V та VI місця.
7 – 9 квітня 2017 р. у м. Київ у спортивному комплексі «Меридіан»
відбувся наймасштабніший в історії UPC Чемпіонат України з пауерліфтингу
та окремих вправ серед аматорів та професіоналів. Команда Уманського
державного

педагогічного

університету

імені

Павла

Тичини

була

представлена в кількості трьох спортсменів, які змагалися в розділі
«екстремальний жим». За підсумками змагань спортсмени УДПУ посіли три
І місця, встановили нові Рекорди України.
13 квітня 2017 р. відбулися змагання з баскетболу серед чоловіків за
програмою XV Універсіади Черкаської області серед вищих навчальних
закладів. У запеклій боротьбі баскетболісти УДПУ здобули бронзові
нагороди XV Універсіади, продемонструвавши гарну гру та відмінну фізичну
підготовку.
12 – 15 квітня 2017 р. у м. Львів відбувся Чемпіонат України з
велоспорту на треку серед юніорів. Участь у змаганнях взяло
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спортсменів з 22 команд всієї України, серед яких і студенти 1 курсу
факультету фізичного виховання Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини, – майстер спорту України Шевченко
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Олександр та Нікулін Даніїл. У підсумку наші спортсмени здобули золоті
медалі в олімпійській дисципліні «командна гонка переслідування».
19 квітня 2017 р. відбулися змагання з волейболу серед жінок за
програмою XV Універсіади Черкаської області серед вищих навчальних
закладів. В запеклій боротьбі волейболістки УДПУ отримали бронзові
нагороди XV Універсіади.
З 21 по 23 квітня 2017 р. у місті Черкаси в Палаці спорту «Будівельник»
відбувся Чемпіонат України з боротьби на поясах «Алиш» серед дорослих.
До складу збірної команди Черкаської області увійшли п’ять студентів
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Проявивши стійкість духу, гарну фізичну підготовку та справжній
борцівський характер хлопці вибороли призові місця.
З 17 по 22 квітня 2017 р. місто Харків приймав ХІІІ літню Універсіаду
України з боксу, тобто чемпіонат України серед студентів. В складі збірної
команди Черкаської області участь у змаганнях брав студент IV курсу
факультету фізичного виховання Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини, майстер спорту України Смирнов Андрій
та посів почесне ІІІ місце.
23 квітня 2017 р. спортсмени УДПУ взяли участь у Чемпіонаті України
з різних видів бойових мистецтв імені Віктора Синєбрюхова, який пройшов у
Черкаському палаці спорту «Будівельник». Студенти історичного факультету
Борислав Бойчев (3 курс) та Денис Злочевський (2 курс) у розділі повний
контакт (ірікомі-го) вибороли І місця серед учасників вагової категорії 65 та
100 кг.
З 26 по 30 квітня 2017 року в м. Дніпрі відбувся Кубок України з
веслування на байдарках і каное пам’яті олімпійської чемпіонки Юлії
Рябчинської, в якому взяли участь студенти Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини, які в запеклій боротьбі
отримали призові місця.
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З 28 квітня до 1 травня 2017 р. у м. Печ (Угорщина) пройшов
чемпіонат світу серед студентів та чемпіонат Європи серед юніорів та
дорослих з гирьового спорту. Честь захищати кольори прапора нашої
держави виборов на Всеукраїнських змаганнях студент 4 курсу факультету
фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини майстер спорту України, переможець Чемпіонату Світу,
Європи та України, дворазовий рекордсмен Світу серед студентів Хмільовий
Валентин. У підсумку Валентин знову був кращим у своїй ваговій категорії
75 кг, завоювавши І місце серед студентів, І місце серед дорослих, І місце в
естафеті у поштовху довгим циклом та виборов ІІ місце серед чоловіків
довгим циклом.
30 квітня 2017 р. у фітнес-клубі «InterFit» (м. Київ) пройшов
Суперкубок України з багатоповторного жиму. Участь у змаганнях взяли
спортсмени Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини. За результатами змагань наші спортсмени вибороли І та ІІ місця.
У місті Кропивницький з 2 по 7 травня 2017 р. пройшов чемпіонат
України в багатоденній гонці з велоспорту на шосе серед чоловіків та жінок
до 23 років. У змаганнях взяли участь студенти факультету фізичного
виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини, майстри спорту України Нікулін Даніїл та Віра Борисюк. Обидва
спортсмени здобули бронзові нагороди багатоденної гонки.
19 травня 2017 р. у Черкаському університеті пожежної безпеки імені
Героїв Чорнобиля пройшли змагання з шахів за програмою XV Універсіади
Черкаської області серед вищих навчальних закладів. В змаганнях брали
участь студент факультету фізичного виховання Каюмов Шазат та студентка
факультету початкової освіти Гоцин Марія, тренер – Побережець Віктор
Іванович.

У

підсумку

наша

збірна

команда

разом

із

Черкаським

національним університетом імені Б. Хмельницького набрали однакову
кількість очок, але в особистій першості студенти УДПУ були кращими.
Марія виборола І місце серед дівчат, а Шазат серед хлопців був четвертим.
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ПРОПОЗИЦІЯ:
У наступному навчальному році забезпечувати систематичну та
повноцінну участь студентів усіх факультетів/інституту університету в
спортивній та оздоровчій діяльності, використовуючи наявну матеріальнотехнічну базу та позааудиторний час.
До планів роботи факультетів/інституту включити заходи щодо
пропагування навичок здорового способу життя, раціонального харчування,
підвищення гігієнічної культури, фізичної активності, запобігання шкідливих
для здоров’я звичкам, з урахуванням потреб сучасного студента.
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V. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
5.1. Результати профорієнтаційної роботи
Координацію профорієнтаційної роботи в університеті у звітному
періоді

забезпечував

доуніверситетської

відділ

підготовки.

професійно-кар’єрної
Основним

орієнтації

стратегічним

та

завданням

у

профорієнтаційній роботі у 2016–2017 н. р. стало максимальне інформаційне
насичення вступної кампанії.
Задля досягнення позитивної динаміки у роботі з учнями ЗОШ І–ІІІ
ступенів профорієнтаційною роботою у 2016–2017 н. р. було охоплено 7
областей України: Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Вінницька,
Київська,

Одеська,

Житомирська.

При

розподілі

території

між

факультетами/інститутом зверталась увага на міграційні потоки вступників
2016 року, адже було виявлено, що з Одеської, Вінницької та Черкаської
областей була найбільша кількість абітурієнтів.
Для проведення інформаційно-профорієнтаційної роботи райони було
розподілено між мобільними групами.
Таблиця 4
Територія закріплена за факультетами/інститутом у 2016–2017 н. р.
Назва
ф-ту/
інституту

Область
Вінницька

м.Бар
Барський р-н
Немирівський р-н

Київська

Таращанський р-н
Кагарлицький р-н
Монастирищенський р-н
Савранський р-н

ННІЕБО

Черкаська
Одеська

ФСПО

Район

Вінницька
Кіровоградська
Черкаська
Одеська

Томашпільський р-н
Гайворонський р-н
Уманський р-н (окрім Рижавського
НВК, Дубівського НВК)
Лисянський р-н
Любашівський р-н
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Черкаська
ФФВ
Миколаївська
Вінницька
Житомирська
ФПО
Кіровоградська
Вінницька
Кіровоградська
ФДСО
Одеська

ФМ

Вінницька
Одеська
Черкаська
Вінницька

ФУФ

Київська
Черкаська
Вінницька
Київська

ФІМ
Черкаська
Вінницька

Тальнівський р-н
Смілянський р-н
Новобузький р-н
Вознесенський р-н
Піщанський р-н
Погребищенський р-н
Бердичівський р-н
Коростишівський р-н
Олександрійський р-н
Долинський р-н
Компаніївський р-н
Калинівський р-н
Літинський р-н
Новоархангельський р-н
Новомиргородський р-н
Добровеличківський р-н
Вільшанський р-н
Бобринецький р-н
Котовський р-н
Кодимський р-н
Ладижин
Білгород-Дністровський р-н
Канівський р-н
Уманський р-н (Рижавський НВК,
Дубівський НВК)
Тульчинський р-н
Жмеринський р-н
Гайсинський р-н
Богуславський р-н
Маньківський р-н
Жашківський р-н
м. Жашків
Могилів-Подільський р-н
Вінницький р-н
Тетіївський р-н
Фастівський р-н
Городищенський р-н
Звенигородський р-н
смтОратів
смтДашів
Ямпільський р-н
Чечельницький р-н
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ІФ

Черкаська

Київська
Кіровоградська
Вінницька
ФПТО

Київська
Миколаївська
Черкаська
Вінницька

ПГФ

Одеська
Миколаївська
Вінницька
Черкаська
Київська

ФФМІ
Кіровоградська
Одеська

Золотоніський р-н
Кам’янський р-н
Шполянський р-н
м. Сквира
Ульянівський р-н
Бершадський р-н
Теплицький р-н
Ставищенський р-н
м. Ржищів
Первомайський р-н
Корсунь-Шевченківський р-н
Оратівський р-н
Липовецький р-н
Крижопільський р-н
Іллінецький р-н
Ананьївський р-н
Ширяєвський р-н
Южноукраїнський р-н
Кривоозерський р-н
Тростянецький р-н
Шаргородський р-н
Христинівський р-н
Катеринопільський р-н
м. Біла Церква
Білоцерківський р-н
Макарівський р-н
Миронівський р-н
Голованівський р-н
Маловисківський р-н
м. Балта
Балтський р-н
Біляєвський р-н

Територія опрацювання загальноосвітніх навчальних закладів І–ІІІ ст.
була розширена, оскільки у 2017 році, порівняно з 2016 роком, кількість
випускників значно зменшилася. Кількість зареєстрованих на ЗНО учасників
у 2016 році склала 267 167 осіб, з них: 75,05% – випускники ЗОШ 2016 року,
18,10% – випускники минулих років, 6,85% – учні та студенти професійнотехнічних і вищих навчальних закладів, а у 2017 році регіональні центри
оцінювання якості освіти зареєстрували для участі у ЗНО 240 881 учасників,
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з них: 80,03% – випускники поточного року, 13,94%– випускники минулих
років, 5,65% – учні та студенти професійно-технічних і вищих навчальних
закладів.
Згідно з договором про співпрацю з Київським регіональним центром
оцінювання якості освіти, під час реєстрації на ЗНО (пробна та основна сесія)
на базі університету був створений Центр реєстрації на ЗНО. Послугами
центру в період з 1 лютого до 17 березня скористалися 438 осіб (випускники
2017 року та випускники минулих років),у минулому році – 500. Ці дані,
знову ж таки, свідчать про зменшення кількості випускників 2017 року.
Якщо у 2016 році в опрацюванні не було ЗОШ, у яких кількість учнів
менша за 15, то у 2017 році і міські школи мають малу кількість абітурієнтів,
зокрема в 11-и загальноосвітніх навчальних закладах міста Умані та
Уманського району учнів менше за 10 і не більше 15, враховуючи тих, хто
навчається екстерном та за індивідуальним планом.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, учні 11 класів мали обрати
3 предмети, які вони складатимуть як ДПА у формі ЗНО та ще один предмет
для формування «карти вступу». Це створювало поле для профорієнтаційної
роботи, та умови вступу значно обмежували варіативність.
Пріоритетними напрямами для координаторів з профорієнтаційної
роботи були визначені:
- максимальна інформаційна насиченість підготовчих етапів до вступної
кампанії;
- участь у батьківських зборах, конференціях, лекторіях, проведення
семінарів-практикумів підготовки до ЗНО;
- проведення міні-днів відкритих дверей;
- загальноуніверситетські Дні відкритих дверей;
- ярмарки навчальних закладів, ярмарки професій;
- індивідуальна профорієнтаційна робота.
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Профорієнтаційна інформація має бути максимально потрібна та цікава
майбутньому вступнику. Саме тому проведення семінарів, практикумів,
лекторіїв, міні-конференцій, міні-ярмарок професій, міні-днів відкритих
дверей, створення на базі факультетів/інституту шкіл «Маркетолога»,
долучення викладачів до навчального процесу в ЗОШ, індивідуальні
профорієнтаційні консультації є ефективними у профорієнтаційній роботі.
У 2016 – 2017 н. р. факультетами/інститутом була розроблена якісна
рекламна продукція для популяризації своїх освітніх програм та університету
загалом.
До відділу професійно-кар’єрної орієнтації та доуніверситетської
підготовки було подано 4045 анкет абітурієнтів.
У 2016 – 2017 навчальних роках Дні відкритих дверей в університеті
проходили в «європейському» стилі, тобто з 8.00до 16.00, що зробило значно
комфортнішим приїзд абітурієнтів у наш навчальний заклад.
Перший

загальноуніверситетський

день

відкритих

дверей

було

проведено 25 листопада. Основною метою заходу було: ознайомлення з
особливостями проведення реєстрації на ЗНО, ДПА у формі ЗНО,
особливостями

підготовки

до

складання

зовнішнього

незалежного

оцінювання за авторськими методиками, з новаціями вступної кампанії 2017
року; надання індивідуальних профорієнтаційних консультацій; презентації
освітніх програм за ступенями «Бакалавр», «Магістр».
Наступний День відкритих дверей відбувся 24 лютого. Він був
спрямований на ознайомлення з правами та обов’язками абітурієнта під час
проведення ДПА у формі ЗНО та ЗНО; знайомство з регламентом роботи
пункту тестування; робота в «електронному кабінеті» (запрошенняперепустка, результати ЗНО); особливості вступної кампанії 2017 року (ДПА
у формі ЗНО, система оцінювання ЗНО, робота експертних рад по
встановленні ваги бала мінімально підготовленого абітурієнта, вагові
коефіцієнти, додаткові бали, пріоритети, характеристика фіксованого
державного замовлення та дія системи широкого конкурсу); презентації
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освітніх програм; програми студентської мобільності;програма подвійного
диплома – здобуття вищої освіти за інтегрованими навчальними планами
одночасно у двох навчальних закладах різних країн.
У лютому-березні проводилися міні-дні відкритих дверей адресного
спрямування.
Найактивніше загальноуніверситетські Дні відкритих дверей відвідали
абітурієнти із 7 областей України: Черкаська, Вінницька, Кіровоградська,
Київська, Одеська, Миколаївська, Житомирська.
Таблиця 5
Кількість абітурієнтів, що відвідали дні відкритих дверей по факультетах
Факультет/Інститут

(25.11.2016)

(24.02.2017)

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

44

51

Факультет фізики, математики, інформатики

85

85

Факультет початкової освіти

94

73

Природничо-географічний факультет

64

68

Факультет мистецтв

36

30

Інститут економіки та бізнес-освіти

42

57

Факультет соціальної та психологічної освіти

103

55

Факультет української філології

61

51

91

69

Факультет іноземних мов

45

32

Факультет фізичного виховання

37

72

Історичний факультет

28

68

Загальна кількість:

730

711

Факультет

професійної

та

технологічної

освіти

Протягом навчального року факультети/інститут активно брали участь
у ярмарках вакансій та професій, хоча порівняно з минулим роком їх
кількість значно зменшилася. Відбувається це з причини недостатнього
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фінансування, саме тому в цьому навчальному році їх було 21, у минулому –
37. Найактивнішими виступають центри зайнятості Черкаської, Київської та
Одеської областей:Таращанський ЦЗ; Сквирський ЦЗ; Фастівський міський
районний ЦЗ; Христинівський ЦЗ; Ставищенський ЦЗ; Маньківський ЦЗ;
Ширяївський ЦЗ; Лисянський районний ЦЗ; Звенигородський районний ЦЗ;
Южноукраїнський міський ЦЗ; Арбузинський районний ЦЗ; Кагарлицький
районний ЦЗ; Ладижинський міський ЦЗ; Миронівський районний ЦЗ;
Тростянецький районний ЦЗ; Крижопільський районний ЦЗ; Тетіївський
районний ЦЗ; Володарський ЦЗ та інші.
Подальшу ефективність профорієнтаційної роботи вбачаємо в:
1. Індивідуальних профорієнтаційних консультаціях.
2. Предметних тренінгах підготовки до ЗНО.
3. Інформаційному насиченні вступної кампанії (ЗОШ, ВНЗ І–ІІ р.а.,
відділи освіти).
4. Міні-днях

відкритих

дверей

(ВНЗ

І-ІІ

р.а.)

та

проведення

загальноуніверситетських ДВД.
5. Рекламі в засобах масової інформації.
6. Наповненні та роботі з базою абітурієнтів.
7. Розширенні послуг Центру реєстрації на ЗНО (виїздна реєстрація).
8. Курсах довузівської підготовки (підготовка до ЗНО та фахові вступні
іспити).
9. Співпрацііз ЗОШ та ВНЗ І–ІІ р.а. в організації спільних заходів
(лекторії, конференції, тренінги).
10. Участів ярмарках-презентаціях навчальних закладів.
11. Модернізації роботи мобільних груп (тренінги, навчання персоналу).
12. Розширенні території охоплення Центром реєстрації на ЗНО.
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5.2. Система довузівської підготовки
Профорієнтаційною

роботою

для

набору

слухачів

довузівської

підготовки у 2016–2017н.р. було охоплено 3 області України (13 районів, 37
загальноосвітніх навчальних закладів). Традиційно, починаючи з вересня
2016

року,

працівники

відділу

професійно-кар’єрної

орієнтації

та

доуніверситетської підготовки формували пакети документів, інформаційний
матеріал, оформляли особові справи. Згідно з наказом про зарахування
№ 855о/д від 04.11.2016 року 200 слухачів (у 2015–2016 році – 173; у 2014–
2015 році – 171) проходили підготовку до зовнішнього незалежного
оцінювання якості освіти на базі Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини.
Було сформовано – 26 груп слухачів (у 2015 році – 23 групи).
До навчального процесу було залучено 15 викладачів університету.
У рамках підготовки громадян України до вступу у ВНЗ для слухачів
проводили семінари-тренінги з проблемних питань підготовки до ЗНО:
 16 грудня – «Підготовка до ЗНО з англійської мови», організатором
якого був факультет іноземних мов;
 17 лютого – «Підготовка до ЗНО-2017 з історії України»;
 22 лютого – «Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови та літератури»;
 3 березня – «Підготовка до ЗНО-2017 з фізики»;
 16 березня – «Підготовка до ЗНО-2017 з математики»;
 21 березня – «Проблемні питання при підготовці до зовнішнього
незалежного оцінювання з біології»;
 23 березня – «Підготовка до ЗНО-2017 з історії України»;
 28 березня та 7 квітня – «Проблемні питання під час підготовки до
зовнішнього незалежного оцінювання з географії»;
 6 квітня – «Проблемні питання при підготовці до зовнішнього
незалежного оцінювання з хімії».
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Вартість повного курсу вивчення одного навчального предмету склала
390 грн., загалом сума оплати за підготовку громадян України до вступу у
ВНЗ склала у 2016–2017 році – 150150 грн. (сто п’ятдесят тисяч сто п’ятдесят
грн.): у 2015–2016 році – 145990 грн. (сто сорок п’ять тисяч дев’ятсот
дев’яносто грн.). Кожен слухач мав змогу обрати для вивчення від 1 до 4
предметів.
Навчання

для

слухачів

довузівської

підготовки

розпочалося11

листопада 2016 року та завершилося 22 квітня 2017 року (24 навчальні дні).
22 квітня для випускників довузівської підготовки був організований
урочистий захід вручення сертифікатів та довідок про завершення курсу
навчання. Сертифікати отримали–58 осіб (у 2015 році – 67 осіб); (16 осіб
претендують на додаткові бали; у 2015 році – 27 осіб претендували на
додаткові бали); довідки отримали – 142 (у 2015 році – 104) особи.
Сертифікати видано тим слухачам, котрі для вивчення обирали 3 та 4
предмети. Додатковими балами при вступній кампанії можуть скористатися6
слухачів (27 – у 2015; 21 – у 2014 році), які виявлять бажання продовжити
своє навчання на напрямах природничо-географічного, факультету фізики,
математики та інформатики а також факультету професійної та технологічної
освіти.
Під час підготовки слухачі мали змогу:


під керівництвом досвідчених викладачів підготуватися до складання
зовнішнього незалежного оцінювання;



ознайомитися з особливостями вступної кампанії;



отримувати індивідуальні профорієнтаційні консультації;

 відвідувати дні відкритих дверей університету;


зустрічатися

з

координаторами

профорієнтаційної

роботи

для

визначення у напрямі подальшого навчання;
 пройти профорієнтаційну діагностику в центрі психологічного
діагностування та тренінгових технологій.
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 відвідувати тренінги, щодо проблемних питань з підготовки до
зовнішнього незалежного оцінювання.
У 2017 – 2018 н. р. для покращення організації профорієнтаційної
роботи та діяльності довузівської підготовки Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини вбачається за необхідне:


розширити територію профорієнтаційної роботи для забезпечення
набору слухачів підготовки громадян України до вступу у ВНЗ;



профорієнтаційну роботу для набору слухачів розпочати у вересні 2017
року

(Уманські

Уманського

загальноосвітні

району,

школи,

навчальні

загальноосвітні

загальноосвітні

школи
заклади

Христинівського, Маньківського, Монастирищенського районів);


створити окремі мобільні групи на факультетах для організації та
проведення семінарів-практикумів підготовки до ЗНО;



розробити календар семінарів-практикумів підготовки до ЗНО;



організувати проведення безкоштовної сесії пробного зовнішнього
незалежного

оцінювання.

Залучити

персонал

університету

для

проведення ПЗНО на базі Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини із конкурсних предметів;


розширити роботу інформаційно-консультаційного центру реєстрації
на ЗНО;



проводити

інформаційно-роз’яснювальну

діяльність

з

профорієнтаційною метою в засобах масової інформації, соціальних
мережах, сіті-лайтах, банерах;


розробити рекламні постери університету для розміщення у навчальних
закладах та інших установах;



розширити територію опрацювання ВНЗ І–ІІ р. а.;



проводити індивідуальну профорієнтаційну роботу серед викладачів;
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залишити розділеними у вивченні дисципліни українська мова та
література при підготовці громадян України до вступу у ВНЗ, але
розглянути можливість створення підгрупи з вивчення української
мови і літератури як однієї дисципліни (для слухачів, які обирають три
непрофільних предмети);



адаптувати

програми

підготовки

до

рекомендацій

зовнішнього

незалежного оцінювання;


залучити для викладання на довузівській підготовці більшу кількість
викладачів,які мають досвід роботи в загальноосвітній школі;



проводити семінари-практикуми з учасниками мобільних груп та
координаторами

з

профорієнтаційної

роботи

для

забезпечення

максимального інформаційного насичення вступної кампанії;


організувати на факультетах/інституті роботу груп телефонного
моніторингу.
5.3. Формування контингенту студентів
Контингент студентів у 2016 – 2017 навчальному році в інституті та на

факультетах Університету за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» та
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» складав 9052 студента денної і
заочної форм навчання, з них 259 осіб – іноземні громадяни (у 2015 – 2016
навчальному році – 8979 та 248 відповідно). За кошти державного бюджету
здобувають вищу освіту 3378 студентів денної і заочної форм навчання (у
2015–2016 навчальному році – 3266), а на умовах контракту (за кошти
фізичних і юридичних осіб) – 5674 студента денної та заочної форм навчання
(у 2015–2016 навчальному році – 5467).
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Діаграма 3
Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті
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Діаграма 4
Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті
(денна форма навчання)
3000

2569

2633
2382

2428

2500
2000

навчання за державним
замовленням
навчання на контрактній
основі
іноземні студенти

1500
1000
500

254

243

0
2015/2016н.р.

2016/2017н.р.

129

Діаграма 5
Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті
(заочна форма навчання)
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У звітному 2016–2017 навчальному році, порівняно з минулим,
спостерігається певне зростання контингенту на факультетах та в інституті.
Це відбулося за рахунок збільшення кількості осіб, які навчаються за
освітнім ступенем «магістр» (на 99,8%) та ОКР «спеціаліст» (на 2,4%).
Натомість кількість студентів, які навчаються за освітнім ступенем
«бакалавр», залишилася на рівні 2015–2016 навчального року.
Діаграма 6
Динаміка зміни контингенту за ступенями та освітньо-кваліфікаційним
рівнем (денна форма навчання)
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Діаграма 7
Динаміка зміни контингенту за ступенями та освітньо-кваліфікаційним
рівнем (заочна форма навчання)
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Наведені дані свідчать, що поставлені завдання збільшення та зміни
структури контингенту студентів університету (пріоритетність набору на
навчання за освітніми ступенями «бакалавра» і «магістра») загалом
виконано.
У звітному навчальному році найбільш ефективну роботу зі збільшення
контингенту студентів університету у відсотковому показнику провів
факультет

професійної

та

технологічної

освіти,

контингент

якого

кардинально збільшився (на 42,9%), і на такі факультети: факультет
української філології (на 29,2%), навчально-науковий інститут економіки та
бізнес освіти (на 26,2%), природничо-географічний факультет (на 17,4%).
Якщо ж розглядати кількісний показник збільшення контингенту, то
лідерські позиції посідають: навчально-науковий інститут економіки та
бізнес освіти (284 студента), факультет професійної та технологічної освіти
(190 студентів), факультет української філології (161 студент).
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Діаграма 8
Зміна кількості студентів на факультетах та інституті
у 2016–2017 навчальному році в порівнянні з попереднім навчальним роком
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Історичний факультет
Факультет початкової освіти
Факультет фізичного виховання

За звітний період із числа студентів, які навчаються за кошти фізичних
і юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення було переведено
259 осіб (245 – денної форми навчання, 14 – заочної форми навчання). Для
порівняння: у 2015–2016 навчальному році на вакантні місця державного
замовлення було переведено 92 особи (58 – денної форми навчання, 34 –
заочної форми навчання).
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Діаграма 9
Кількість переведених студентів з контрактної основи навчання на навчання
за державним замовленням на денній та заочній формах навчання
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Кількість поновлень на денній та заочній формах навчання у 2016–2017
навчальному році становить 168 осіб (63 – денної форми навчання та 105 –
заочної форми навчання), 31% з яких становлять студенти, поновлені з інших
навчальних закладів. Для порівняння: у 2015–2016 навчальному році
кількість поновлених з інших навчальних закладів становила 51% від
загальної кількості поновлених за рахунок поновлень студентів-іноземців.
Хоча ця частка поновлених і зменшилась порівняно з минулим навчальним
роком, але все ж залишається на високому рівні.
Діаграма 10
Кількість поновлень на денній та заочній формах навчання
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У 2016–2017 навчальному році з числа студентів університету було
відраховано 464 особи (237 – денної форми навчання, 227 – заочної форми
навчання), що

складає 5,2% від

загального

контингенту студентів

університету (4,5% – денної форми навчання, 6,0% – заочної форми
навчання).
Діаграма 11
Основні причини відрахування студентів у 2015–2016 навчальному році
(денна і заочна форми навчання)
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комісією
39%

Основними

причинами

відрахування

залишаються:

невиконання

навчального плану (196 осіб), відрахування за власним бажанням (181 особа),
для студентів-контрактників – порушення умов договору (52 особи), за
невиконання графіку навчального процесу (10 осіб), закінчення теоретичного
курсу та неатестація екзаменаційною комісією (14 осіб) та інші причини (11
осіб).
Найбільшу частку серед відрахованих (денна і заочна форми навчання)
за н. р. складають: відрахування за невиконання навчального плану – 42,2%,
за власним бажанням – 39%, за порушення умов договору – 11,2%,
закінчення теоретичного курсу та неатестація екзаменаційною комісією –
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3,0%, у зв’язку з іншими причинами – 2,4%. Найменша частка відрахованих
за невиконання графіку навчального процесу – 2%.
У 2017 році зі складу студентів університету випущено 3876 осіб, з
них:
-

денної форми навчання 2045 осіб (1081 – навчання за державним
замовленням, 858 – на контрактній основі навчання,106 – студенти
іноземні громадяни);

-

заочної форми навчання 1831 особа (410 – навчання за державним
замовленням, 1419 – на контрактній основі навчання, 2 – студенти
іноземні громадяни).
Зокрема, на денній формі навчання:
ОС «бакалавр» –1192 особи, (за державним замовленням – 596, на

контрактній основі навчання – 495, студенти іноземні громадяни – 101);
ОКР «спеціаліст» – 562 особи, (за державним замовленням – 385, на
контрактній основі навчання – 176, студенти іноземні громадяни – 1);
ОС «магістр» – 290 осіб, (за державним замовленням – 100, на
контрактній основі навчання – 186, студенти іноземні громадяни – 4).
Діаграма 12
Кількість випускників у 2016–2017 навчальному році
у розрізі за формами навчання
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Діаграма 13
Кількість випускників у 2016–2017 навчальному році за освітніми ступенями
та ОКР (денна форма навчання)
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Діаграма 14
Кількість випускників у 2016–2017 навчальному році за освітніми ступенями
та ОКР (заочна форма навчання)
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На заочній формі навчання:
ОС «бакалавр» – 924 особи, (за державним замовленням – 202, на
контрактній основі навчання – 720, студенти іноземні громадяни – 2);
ОКР «спеціаліст» – 720 осіб, (за державним замовленням – 174, на
контрактній основі навчання – 546);
ОС «магістр» –187 осіб, (за державним замовленням – 34, на
контрактній основі навчання –153).
Отже, у 2016–2017 навчальному році, порівняно з минулими роками,
контингент студентів в університеті збільшився, зокрема за рахунок
збільшення кількості студентів Навчально-наукового інституту економіки та
бізнес освіти, факультетів професійної та технологічної освіти, української
філології, соціальної та психологічної освіти та інших. Збільшилася кількість
переведень на місця державного замовлення, особливо на денній формі
навчання.
Постійний пошук нових мотиваційних механізмів залучення до
навчання в університеті – це обов’язкова умова збільшення контингенту за
всіма освітніми ступенями та формами навчання. Тому першочерговим
завданням зі збереження і збільшення контингенту студентів університету у
2017–2018 навчальному році має стати завдання з розроблення плану заходів
та їх реалізація з удосконалення профорієнтаційної роботи шляхом
популяризації спеціальностей через рекламні акції по всій території України
та за її межами; здійснення виїзних кампаній у навчальні заклади всіх
регіонів; розширення освітньої діяльності університету за рахунок відкриття
нових спеціальностей з урахуванням реалій ринку освітніх послуг та ринку
праці.
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VІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВОНОГО
ПРОЦЕСУ
6.1. Професорсько-викладацький склад університету
Система підбору кадрів, їх використання, підвищення кваліфікації та
атестації, а також заохочення педагогічних працівників до наукової
діяльності є визначальним фактором у формуванні висококваліфікованого
професорсько-викладацького колективу університету.
В університеті підбір і прийом на роботу професорсько-викладацького
складу в основному здійснюється на конкурсній основі з урахуванням
наявності наукового ступеня і вченого звання та відповідного стажу
практичної і педагогічної роботи.
Для

ефективного

використання

науково-педагогічних

кадрів

розроблено методику розрахунку штатів на навчальний рік, на основі якої
проводиться розподіл посад професорсько-викладацького складу серед
кафедр. У них передбачено визначення розрахункової кількості штатних
одиниць, виходячи із середнього обсягу навчального навантаження по
університету з урахуванням нормативного показника кількості студентів на
одного викладача, а також чисельності викладачів, необхідних для повного
забезпечення виконання навчального плану кожної спеціальності.
У 2016–2017 навчальному році навчально-виховний процес та
функціонування

підрозділів

Уманського

державного

педагогічного

університету імені Павла Тичини забезпечували 547науково-педагогічних
працівників (штатних – 460), з них: 8 академіків та 2 члени-кореспонденти
(штатних 2 академіки НАПН України, 1 академік Академії будівництва та
архітектури, штатних: докторів наук, професорів – 38 (8,3%), кандидатів
наук, доцентів – 278 (60,4%), без вченого ступеня – 144 (31,3%).
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Більш докладну загальну кадрову ситуацію про штатних працівників у
розрізі інституту/факультетів з урахуванням кількості науково-педагогічних
працівників вищої кваліфікації представлено в таблиці.
Таблиця 6
Склад штатних працівників в розрізі факультетів з урахуванням кількості
науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації
№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Факультети

Факультет
української
філології
Факультет
іноземної філології
Історичний
факультет
Навчальнонауковий інститут
економіки та бізнес
освіти
Факультет
фізичного
виховання
Факультет
соціальної та
психологічної
освіти
Факультет
професійної та
технологічної
освіти
Природничогеографічний
факультет
Факультет фізики,
математики та
інформатики
Факультет
мистецтв
Факультет

Усього
штатних
працівни
ків

Докторів, Кандидатів
професорів
наук,
доцентів

Без
вченого
звання,
ступеня

3
6,67%

35
77,8%

7
15,6%

2
3,5%
2
4,4%

28
48,3%
19
42,2%

28
48,3%
24
53,3%

43

2
4,6%

26
60,5%

15
34,9%

25

1
4%

11
44%

13
52%

60

8
13,3%

42
70%

10
16,7%

29

5
17,2%

17
58,6%

7
24,1%

37

3
8,1%

24
64,9%

10
27,02%

29

3
10,3%

15
51,7%

11
38%

2
5,7%
2

21
60%
18

12
34,3%
3

45
58
45

35
23
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початкової освіти
12. Факультет
дошкільної та
корекційної освіти
Усього штатних
працівників

8,7%

73,3%

13%

31

5
16,1%

22
71%

4
13%

460
100%

38
8,3%

278
60,4%

144
31,3%

Протягом звітного періоду викладачі і співробітники університету
нагороджені відомчими та університетськими нагородами, а саме:
- Орден княгині Ольги ІІІ ступеня – 1 особа.
- Відзнака Міністерства оборони України – медаль «За сприяння
Збройним Силам України» – 1 особа.
- Відзнака

Президента

України

–

ювілейна

медаль

«25

років

незалежності України» – 1 особа.
- Нагрудний знак «Відмінник освіти» – 2 особи.
- Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» – 1 особа.
- Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» – 1 особа.
- Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» – 1 особа.
- Подяка МОН України – 6 осіб.
- Почесна грамота МОН України – 4 особи.
- Подяка ректора Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини за підтримку ІІ Міжнародного дитячо-юнацького
фестивалю – конкурсу «Музичні перли».
- Подяка міського голови Уманської міської ради – 1 особа.
- Грамота Уманської районної ради – 1 особа.
- Почесна грамота виконавчого комітету Уманської міської ради – 2
особи.
- Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації – 1
особа.
- Почесна грамота Черкаської обласної ради – 5 осіб.
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- Грамота президії Черкаського обкому профспілки працівник освіти і
науки України – 1 особа.
- Почесна грамота Черкаського обкому профспілки – 1 особа.
У наступному навчальному році заплановано реалізацію комплексу
заходів, спрямованих на оптимізацію підбору і розстановку науковопедагогічного, адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного та
обслуговуючого

персоналу,

що

входить

до

штатного

розпису.

До

вищезазначеного процесу будуть залучені керівники підрозділів університету
(декани, завідувачі кафедр, начальники відділів і служб). Разом з
профспілковим комітетом заплановано організацію та проведення ряду
заходів, спрямованих на зміцнення трудової і виробничої дисципліни та
дотримання трудового законодавства.
6.2. Підвищення кваліфікації викладачів
В університеті значна увага приділяється підвищенню кваліфікації
професорсько-викладацького складу. Підвищення кваліфікації (стажування)
науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення
про академічну мобільність педагогічних і науково-педагогічних працівників,
затвердженого на засіданні Вченої ради університету 23 лютого 2016 року
(протокол № 7).
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підвищення
кваліфікації

та / або

стажування

науково-педагогічні

працівники

університету зобов’язані проходити не рідше, ніж один раз на п’ять років.
Підвищення кваліфікації та стажування працівників здійснюється не
рідше, ніж один раз на п’ять років з відривом від основного місця роботи. Ця
діяльність здійснюється згідно з планами-графіками, які затверджені на
кафедрах. По закінченню підвищення кваліфікації та стажування викладачі
звітуються на засіданнях кафедр. Основною формою підвищення кваліфікації
викладачів було стажування.
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Підвищення кваліфікації та / або стажування науково-педагогічних і
педагогічних працівників університету здійснюється відповідно до планівграфіків, затверджених кафедрами на основі попередньо розроблених
індивідуальних планів та програм стажування, затверджених ректором
університету. Стажування науково-педагогічних працівників за кордоном
здійснюється за міжнародними угодами та договорами.
Після

закінчення

підвищення

кваліфікації

та / або

стажування

викладачі звітуються на кафедрах і подають звіти та копії документів, що
засвідчують підвищення кваліфікації та / або стажування в навчальнометодичний відділ та відділ наукових досліджень, інновацій та міжнародного
співробітництва.
У 2016 – 2017 навчальному році відповідно до графіка підвищила
кваліфікацію 121 особа, зокрема:
- на факультеті початкової освіти – 2 особи;
- на факультеті дошкільної освіти та корекційної освіти – 24 особи;
- на мистецькому факультеті – 3 особи;
- на факультеті фізичного виховання – 1 особа;
- на факультеті соціальної та психологічної освіти – 24 особи;
- на навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти – 4
особи;
- на факультеті фізики математики та інформатики – 2 особи;
- на природничо-географічному факультеті – 2 особи;
- на факультеті професійної та технологічної освіти – 2 особи;
- на факультеті української філології – 16 осіб;
- на факультеті іноземних мов – 9 осіб;
- на історичному факультеті – 3 особи.
Позапланово місячне стажування пройшли 12 осіб, шестимісячне
стажування – 26 осіб.
26 викладачів університету проходили стажування за програмами та
проектами академічної мобільності, зокрема Eminence II, Еразмус+,
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ArtsLiberalis, Mobile +2 в університеті Порту (Португалія), у польських
вищих навчальних закладах (Познанському університеті імені Адама
Міцкевича, у Вищій лінгвістичній школі у м. Ченстохова, у Державній вищій
школі професійної освіти імені Яна Амоса Коменського у м. Лєшно, у Вищій
школі міжнародних відносин та суспільної комунікації у м. Хелм, у
Варшавському університеті).
12 викладачів нашого університету пройшли стажування і взяли участь
у конференції від Інституту Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці
на базі Тбіліського університету імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія).
2 представники адміністрації університету долучалися до роботи
«Міжнародного тижня» в Університеті Порту (м. Порту, Португалія), а
восени 2017 року ще 2 викладача візьмуть участь у стажуванні «Центральної
бібліотеки».
Викладачі нашого університету активно підвищують свою іншомовну
компетентність, беручи участь у мовних школах за кордоном, зокрема
викладач кафедри географії та методики її навчання пройшла мовне
стажування в Західно-Фінському коледжі (м. Гуйттінен, Фінляндія).
4 викладачі продемонстрували викладацьку майстерність у межах
програми Erasmus + у Вищій державній школі професійної освіти імені
Я. А. Коменського у м. Лєшно та у Вищій школі професійної освіти імені І.
Цегельського у м. Гнєзно (Республіка Польща).
У межах міжінституційної співпраці 5 викладачів пройшли наукове
стажування у Вищій школі менеджменту інформаційних систем м. Рига
(Латвійська Республіка).
23 науково-педагогічні працівники пройшли наукове стажування в
Академії імені Яна Длугоша у м. Ченстохова (Республіка Польща).
За

2016

–

2017

навчальний

рік

в

Уманському

державному

педагогічному університеті імені Павла Тичини пройшли стажування 64
особи з інших навчальних закладів.
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Підвищили кваліфікацію через захисти кандидатських та докторських
дисертацій 27 осіб, а саме: 6 осіб захистили дисертацію на здобуття
наукового ступеня доктора наук та 21 особа – на здобуття наукового ступеня
кандидата наук.
У наступному навчальному році організація підвищення кваліфікації
науково-педагогічних

працівників

університету

буде

спрямована

на

оволодіння, оновлення та поглиблення працівниками спеціальних фахових,
науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних,
правових, економічних та управлінських компетентностей, у тому числі
вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному
виконанню ними своїх посадових обов’язків та розширенню їх компетенції.
6.3. Рейтинг викладачів, кафедр, факультетів та інституту
Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників
університету у 2016 – 2017 н. р. проводилося відповідно до «Положення про
систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників
УДПУ імені Павла Тичини» від 6 лютого 2017 р. та наказу ректора «Про
рейтингове оцінювання діяльності НПП у 2016 – 2017 н. р» № 416 о/д від 1
червня 2017 р.
Рейтинговому оцінюванню підлягала діяльність 484 штатних науковопедагогічних працівників та сумісників, що становить 79,6 % від загальної
кількості тих, які працюють в університеті. Оцінювання проводилося окремо
за посадовими категоріями. Так, серед учасників моніторингу завідувачів
кафедр – 39; професорів, докторів наук – 28; професорів, кандидатів наук –
10; доцентів, кандидатів наук – 215; старших викладачів, кандидатів наук –
37; викладачів, кандидатів наук – 17; старших викладачів – 29; викладачів –
109.
Рейтинг науково-педагогічних працівників визначався за трьома
напрямами

їхньої

діяльності

–

навчально-методичної,наукової

та
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організаційно-виховної упродовж навчального року. Рейтингові оцінки
обраховувала рейтингова комісія як суму відповідних балів за виконання
певної роботи та досягнення за основними напрямами роботи з урахуванням
різних коефіцієнтів рейтингової оцінки, зокрема: за навчально-методичну і
наукову – по 0,4, за організаційно-виховну – 0,2.
Крім цього, уперше для визначення рейтингової оцінки діяльності
науково-педагогічного працівника, який працює не на повну ставку (або
понад ставку), його рейтинговий бал ділився на частку ставки, яку він
обіймає.
Узагальнення основних показників дозволило визначити рейтинг
науково-педагогічних працівників. Нижче представлені 10 кращих по кожній
з категорій.
Таблиця 7
Рейтинг науково-педагогічних працівників
№
з/п

Прізвище та ініціали
науково-педагогічного
працівника

Факультет

Кафедра

Рейтингов
а оцінка

Завідувачі кафедр
1.

Андрощук Л. М.

Мистецтв
Соціальної та
психологічної
освіти
Професійної та
технологічної
освіти

2.

Коляда Н. М.

3.

Малишевський О. В.

4.

Шачковська Л. С.

Історичний

5.
6.

Кривошея І. І.
Кривошея Ір. І.

Історичний
Історичний

7.

Сивачук Н. П.

Української
філології

8.

Бабій І. В.

Дошкільної та

хореографії та
художньої
культури
соціальної
педагогіки та
соціальної роботи
ПО та ТП
суспільних
дисциплін
загальної історії
ІКМНГД
української
літератури,
українознавства та
методик їх
навчання
спеціальної освіти

1465,1

1436,5

1426,8
1366,2
1361,4
1118,8

1008,7

1001,2
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9.

Кузь В. Г.

10.

Кірдан О. П.
----------

1.

Демченко І. І.

2.

Ткачук С. І.

3.

Коваль В. О.

4.

Біляєва С. О.

5.

Кушнір В. М.

6.

Священко З. В.

7.

Кучеренко І. А.

8.

Мамчур Л. І.

9.

Осадченко І. І.

10.

Пащенко Д. І.

1.
Кравченко О. О.
2.
Якимчук Б. А.
3.
Безверхня Г. В.

спеціальної
освіти
Дошкільної та
спеціальної
дошкільної освіти
освіти
Інститут
економіки та
економіки та
соціальнобізнес-освіти
поведінкових наук
--------Професори, доктори наук
Дошкільної та
спеціальної
спеціальної освіти
освіти
Професійної та
технологічної
ПО та ТП
освіти
української мови
Української
та методики її
філології
навчання
Історичний
загальної історії
Дошкільної та
спеціальної
дошкільної освіти
освіти
Історичний
загальної історії
Української
практичного
філології
мовознавства
Української
практичного
філології
мовознавства
Соціальної та
педагогіки та
психологічної
освітнього
освіти
менеджменту
Соціальної та
педагогіки та
психологічної
освітнього
освіти
менеджменту
Професори, кандидати наук
Соціальної та
соціальної
психологічної
педагогіки та
освіти
соціальної роботи
Соціальної та
психологічної
психології
освіти
теорії й методики
Фізичного
фізичного
виховання
виховання

971,6

929,6
-----

3535,2

2190,4

1813,6
1588,0
1195,8
1189,8
1172,0
1093,0
1056,8

968,0

2797,6

1650,4
963,4
146

Бойченко В. В.

Соціальної та
психологічної
освіти

Балдинюк Д. І.

Мистецтв

Дудик М. В.

Фізики,
математики та
інформатики

Рогальська Н. В.

Дошкільної та
спеціальної
освіти

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

педагогіки та
освітнього
менеджменту
музикознавства та
вокально-хорових
дисциплін
фізики і
астрономії та
методики їх
викладання

882,8

ПППІО

599,8

фізики і
астрономії та
Терещук С. І.
методики їх
викладання
англійської мови
Бріт Н. М.
Іноземних мов
та методики її
навчання
Інститут
маркетингу та
Олійник К. А.
економіки та
управління
бізнес-освіти
бізнесом
Доценти, кандидати наук
біології та
ПриродничоМиколайко В. П.
методики її
географічний
навчання
хореографії та
Терешко І. Г.
Мистецтв
художньої
культури
фахових методик
Початкової
та інноваційних
Кравчук О. В.
освіти
технологій в
початковій школі
Соціальної та
соціальної
Роєнко С. О.
психологічної
педагогіки та
освіти
соціальної роботи
Соціальної та
педагогіки та
Бялик О. В.
психологічної
освітнього
освіти
менеджменту
вищої математики
Фізики,
та методики
Махомета Т. М.
математики та
навчання
інформатики
математики
Фізики,
математики та
інформатики

895,6

857,0

423,6

419,2

370,4

5968,0
2075,6

1846,0

1794,6

1690,0

1637,2
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7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Гервас О. Г.

Професійної та
технологічної
освіти

ПО та ТП

хімії, екології та
Валюк В. Ф.
методики їх
навчання
інформатики та
Фізики,
інформаційноМалишевський О. В.
математики та
комунікаційних
інформатики
технологій
Соціальної та
соціальної
Балдинюк О. Д.
психологічної
педагогіки та
освіти
соціальної роботи
Старші викладачі, кандидати наук
Соціальної та
соціальної
Клименко Ю. А.
психологічної
педагогіки та
освіти
соціальної роботи
хореографії та
Куценко С. В.
Мистецтв
художньої
культури
Соціальної та
соціальної
Гребінь Л. О.
психологічної
педагогіки та
освіти
соціальної роботи
Соціальної та
педагогіки та
Ткачук М. М.
психологічної
освітнього
освіти
менеджменту
Соціальної та
соціальної
Ісаченко В. П.
психологічної
педагогіки та
освіти
соціальної роботи
суспільних
Цимбал В. О.
Історичний
дисциплін
виховних
Початкової
технологій та
Резніченко І. Г.
освіти
педагогічної
творчості
Соціальної та
соціальної
Міщенко М. С.
психологічної
педагогіки та
освіти
соціальної роботи
виховних
Початкової
технологій та
Дзюбенко І. А.
освіти
педагогічної
творчості
Інститут
фінансів, обліку та
Бержанір І. А.
економіки та
економічної
Природничогеографічний

1590,8

1442,4

1391,6

1347,4

2278,4

1544,2

1077,0

1041,0

1020,4
1017,2

868,6

816,2

811,7

706,0
148

бізнес-освіти
11.

Бойко Ю. С.

12.

Шауренко А. В.

13.

Ніколаєвська В. В.

14.

Дука Т. М.

15.

Давиденко О. В.

16.

Тацієнко В. С.

17.

Шулдик А. В.

Фізичного
виховання
Історичний
Професійної та
технологічної
освіти
Дошкільної та
спеціальної
освіти
Фізичного
виховання
Історичний
Соціальної та
психологічної
освіти
Соціальної та
психологічної
освіти
Інститут
економіки та
бізнес-освіти
Соціальної та
психологічної
освіти
Української
філології

18.

Коляда Т. В.

19.

Мушкевич Ю. В.

20.

Підвальна Ю. В.

21.

Задояна Л. М.

22.

Душечкіна Н. О.

Природничогеографічний

23.

Маслюк Р. В.

Фізичного
виховання

24.

Холод І. В.

Іноземних мов

25.

Гарачук Т. В.

Початкової
освіти

26.

Санівський О. М.

Української
філології

безпеки
медикобіологічних основ
фізичної культури
загальної історії

633,1

ПО та ТП

616,4

ПППІО

615,8

теорії й методики
фізичного
виховання
історії України

595,2

психології

570,8

соціальної
педагогіки та
соціальної роботи
маркетингу та
управління
бізнесом
соціальної
педагогіки та
соціальної роботи
практичного
мовознавства
хімії, екології та
методики їх
навчання
спортивних
дисциплін
англійської мови
та методики її
навчання
фахових методик
та інноваційних
технологій в
початковій школі
української
літератури,
українознавства та

629,0

582,0

563,7

560,3

526,8
512,8
505,6
487,0
482,9

464,2

427,1
149

методик їх
навчання
27.

Бегас Л. Д.

Дошкільної та
спеціальної
освіти

28.

Козій О. М.

Мистецтв

29.

Запорожець Л. М.

Природничогеографічний

30.

Захаревич М. А.

31.

ВеремюкЛ. Л.

Професійної та
технологічної
освіти
Іноземних мов

32.

Радзівіл Т. А.

Мистецтв

33.

Маєвський М. І.

Фізичного
виховання

34.

Пангелов Б. П.

Фізичного
виховання

35.

Осадченко Т. М.

Фізичного
виховання

36.
37.

1.

2.

3.

4.

спеціальної освіти
музикознавства та
вокально-хорових
дисциплін
географії та
методики її
навчання
Технологічної
освіти
іноземних мов
інструментального
виконавства
спортивних
дисциплін
теорії й методики
фізичного
виховання
теорії й методики
фізичного
виховання

Професійної та
Нагайчук О. В.
технологічної
ТТД,ОП та БЖД
освіти
Української
практичного
Ємельянова М. В.
філології
мовознавства
Викладачі, кандидати наук
Соціальної та
соціальної
Левченко Н. В.
психологічної
педагогіки та
освіти
соціальної роботи
Інститут
фінансів, обліку та
Стойка С. О.
економіки та
економічної
бізнес-освіти
безпеки
інформатики та
Фізики,
інформаційноМельник О. С.
математики та
комунікаційних
інформатики
технологій
Соціальної та
педагогіки та
Савченко Н. В.
психологічної
освітнього
освіти
менеджменту

426

421,0

419,6

416,6
407,0
399,9
346,0
297,6

293,2

288,6
152,0

960,0

919,8

821,6

774,8
150

5.

Карпич І. О.

Соціальної та
психологічної
освіти

6.

Шкуренко О. В.

Початкової
освіти

7.

Черевченко В. В.

Української
філології

Корінна Г. О.

Дошкільної та
спеціальної
освіти

8.

9.

Поліщук Л. Б.

10.

Ефендієв В. В.

1.

Куценко С. Ю.

2.

Цімоха Р. Р.

3.

Паршуков С. В.

4.

Коваленко Ю. В.

5.

Денисюк І. А.

6.

Стрембіцька Л. Л.

7.

Паршукова Л. М.

8.

Лемещук М. А.

9.

Небикова Т. А.

соціальної
педагогіки та
соціальної роботи
виховних
технологій та
педагогічної
творчості
слов’янських мов
та зарубіжної
літератури
ПППІО

слов’янських мов
та зарубіжної
літератури
інформатики та
Фізики,
інформаційноматематики та
комунікаційних
інформатики
технологій
Старші викладачі
Історичний
ІКМНГД
суспільних
Історичний
дисциплін
інформатики та
Фізики,
інформаційноматематики та
комунікаційних
інформатики
технологій
образотворчого
Мистецтв
мистецтва
Української
практичного
філології
мовознавства
Інститут
маркетингу та
економіки та
управління
бізнес-освіти
бізнесом
інформатики та
Фізики,
інформаційноматематики та
комунікаційних
інформатики
технологій
Дошкільної та
спеціальної
спеціальної освіти
освіти
Природничобіології та
географічний
методики її
Української
філології

709,2

660,4

610,8

600,6

569,8

568,0

899,2
874,4

744,2

621,8
604,8
578,0

560,1

547,2
536,0
151

10.

Кириченко В. Г.

Української
філології

навчання
української
літератури,
українознавства та
методик їх
навчання

500,2

Викладачі
1.

Гекалюк Л. Ю.

Мистецтв

2.

Житнухіна К. П.

Початкової
освіти

3.

Ящук Т. А.

Інститут
економіки та
бізнес-освіти

4.

Тарасюк Л. М.

Мистецтв

5.

Кудла М. В.

6.

Джога О. В.

7.

Опацький І. Ю.

8.

Попова Н. М.

9.

Войтовська А. І.

10.

Фурман І. В.

Соціальної та
психологічної
освіти
Професійної та
технологічної
освіти
Історичний
Професійної та
технологічної
освіти
Соціальної та
психологічної
освіти
Соціальної та
психологічної
освіти

хореографії та
художньої
культури
виховних
технологій та
педагогічної
творчості
маркетингу та
управління
бізнесом
музикознавства та
вокально-хорових
дисциплін
педагогіки та
освітнього
менеджменту

2623,2

2533,6

1956,8

1716,8

1338,4

ПО та ТП

1300,8

історії України

1233,2

ПО та ТП

1232,8

соціальної
педагогіки та
соціальної роботи
педагогіки та
освітнього
менеджменту

1136,4

1116,4

Рейтингову оцінку діяльності кафедри університету рейтингова комісія
визначала як суму рейтингових оцінок усіх її науково-педагогічних
працівників, поділену на кількість кафедральних ставок. Відповідно до цих
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розрахунків комісія визначила такі рейтингові оцінки діяльності кафедр
університету.
Таблиця 8
Рейтингові оцінки діяльності кафедр університету
№
з/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Кафедра
Хореографії та
художньої культури
Виховних технологій
та педагогічної
творчості
Соціальної педагогіки
та соціальної роботи
Професійної освіти та
технологій за
профілями
Економіки та
соціальноповедінкових наук
Педагогіки та
освітнього
менеджменту
ІКМНГД
Теорії початкового
навчання
Фінансів, обліку та
економічної безпеки
Дошкільної освіти

Сума рейтингових
оцінок членів
кафедри

Кількість Рейтинговий
ставок
показник

9195,3

8,45

1088,2

5471,4

5,5

994,8

21182,0

22,25

952,0

10168,9

11,25

903,9

4285,8

4,75

902,3

13952,0

16

872,0

4163,1

5

832,6

7454,6

9,25

805,9

8125,8

10,75

755,9

7754,3

10,5

738,5

Рейтингову оцінку діяльності

факультетів

та

інституту

комісія

обчислювала як суму рейтингових оцінок відповідних кафедр, поділену на їх
кількість. За рейтинговими показниками досягнень інституту та факультетів
університету зафіксовано наступні результати.
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Таблиця 9
Рейтингові показники досягнень інституту та факультетів
№
з/п

Факультет / інститут

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ФПО
ФСПО
ІЕБО
ФМ
ФДСО
ІФ
ПГФ
ФПТО
ФУФ
ФФМІ
ФФВ
ФІМ

Сума рейтингових
оцінок кафедр
факультету /
інституту
2398,2
2347,5
2885,3
2619,7
1952,1
2533,3
1849,6
1849,5
2298,8
1703,0
1643,2
1186,9

Кількість Рейтинговий
кафедр
показник

3
3
4
4
3
4
3
3
4
3
3
3

799,4
782,5
721,3
654,9
650,7
633,3
616,5
616,5
574,7
567,7
547,7
395,6

Відповідно до положення про рейтингове оцінювання високий та
достатній рівні ефективності роботи науково-педагогічних працівників є
підставою для їхнього матеріального і морального заохочення, тоді як
низький рівень – для попередження про неповну відповідність займаній
посаді та розгляду в подальшому питання про дострокове припинення дії
укладеного з ними трудового договору (контракту).
Доступ до всієї інформації, на основі якої визначалися рейтинги, та до
рейтингових списків науково-педагогічних працівників, згідно з положенням,
мають ректор університету, проректори, начальник навчально-методичного
відділу, начальник відділу кадрів.
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VІІ.ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1. Підсумки фінансово-економічної діяльності
Бухгалтерська служба є одним з провідних підрозділів управлінської
структури університету, яка забезпечує формування повної і достовірної
інформації про результати діяльності та майновий стан установи, необхідної
для прийняття ефективних рішень, здійснення контролю за використанням
матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і попередження негативних
явищ у господарській діяльності. Працівники бухгалтерської служби
здійснюють контроль за діяльністю матеріально-відповідальних осіб,
перевіряють їх звітність, беруть участь в інвентаризації цінностей. На
обліковий підрозділ покладається обов’язок не лише здійснювати контроль
за правильністю оформлення первинних документів, а й за відповідність їх
змісту чинному законодавству.
Фінансування університету проводиться на нормативній основі за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а також за рахунок
надання платних освітніх послуг, проведення науково-дослідних робіт,
коштів від господарської діяльності, благодійних внесків та дарунків.
Загалом за рахунок надходжень коштів загального та спеціального
фондів в університеті забезпечено навчально-виховний процес, наукові
дослідження, функціонування матеріальної бази.
Розмір зведеного кошторису по загальному фонду на 2016–2017 рік
складає 125 млн.592 тис.900 грн. Ці кошти були передбачені на виплату
заробітної плати, стипендії аспірантам і докторантам, компенсації на
харчування дітей сиріт та часткову оплату комунальних послуг.
Зокрема, для виплати заробітної плати було використано 31 млн.
184 тис. 200 грн., для нарахування на заробітну плату – 6 млн. 704 тис.
800 грн.
У структуру заробітної плати були включені всі гарантовані державою
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її складові, а саме: нарахування за педагогічний стаж,науковий ступінь, за
вчене звання, матеріальна допомога на оздоровлення під час відпустки
науково-педагогічним працівникам.
З 1 грудня 2016 року та з 1 січня 2017 відбулося зростання заробітної
плати для працівників бюджетних установ. На початку 2017 року набув
чинності законопроект № 5130 « Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України», відповідно до якого мінімальна заробітна плата підвищилася
до 3200 гривень.
Заробітна плата виплачується у встановлені терміни відповідно до
Закону України «Про оплату праці», колективного договору. Заборгованість
по заробітній платі за звітний період відсутня.
Для стипендіального забезпечення у 2016–2017 навчальному році
кошторисом передбачено 21 млн. 974 тис. 410 грн.
З 1 січня 2017 набув чинності новий порядок виплати стипендій.
Академічна стипендія аспірантам і докторантам у 2017 році, як і
раніше,виплачується за рахунок коштів, затверджених вищим навчальним
закладам у межах бюджетної програми «Підготовка кадрів вищим
навчальними закладами ІІІ – IV рівня акредитації та забезпечення діяльності
їх баз практики».
Академічні стипендії іншим здобувачам вищої освіти виплачуються в
межах бюджетної програми «Виплата академічних стипендій студентам
(курсантам) вищих навчальних закладів».
На жаль, число одержувачів стипендії у 2017 році скоротилося,але при
цьому розмір стипендії зріс. Кошторисні призначення для виплати
академічних стипендій складають 8 млн. 955 тис. 200 грн. Тепер допомогу
від держави отримують максимум 45% студентів (за рейтинговою системою).
Виплату соціальних стипендій з 2017 року проводять органи
соціального захисту населення через вищі навчальні заклади на підставі
відповідних документів. З 1 січня 2017 року за рахунок коштів, отриманих
від Міністерства соціальної політики, була виплачена соціальна стипендія в
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розмірі 1 млн. 866 тис. 300 грн.
На обліку в університеті перебувало 126 дітей-сиріт, з них 24 студенти
отримували академічну стипендію. На харчування студентам-сиротам
виплачено кошти в сумі 1 млн. 155 тис. 300 грн.
У грудні 2016 року 14 студентам-випускникам, які мають статус дітейсиріт та статус дітей, позбавлених батьківського піклування,виплачено
матеріальну допомогу при працевлаштуванні на суму 134 тис. 400 грн. та
кошти на одяг – 9 тис. 520 грн.
36 студентів-випускників отримали адресну грошову допомогу при
працевлаштуванні за спеціальністю, загальна сума виплат становить 261 тис.
грн.
Кошти стипендіального фонду університету використовувалися за
цільовим призначенням. Стипендія нараховувалася та виплачувалася вчасно,
відповідно до затверджених термінів. Заборгованість по виплаті стипендії
відсутня.
На оплату комунальних послуг за рахунок коштів загального фонду
використано 1 млн. 627 тис.920грн.
На фінансування наукової діяльності університету у 2016 – 2017
навчальному році із загального фонду державного бюджету Міністерством
освіти та науки України були виділені кошти в сумі 777 тис. 155 грн.
Кошти були використані на виплату заробітної плати – 613 тис.
476 грн., податки до бюджету – 135 тис. 498 грн., закупівлю канцелярських
товарів – 6 тис. 660 грн.
Відповідно до тематичного плану у 2017 році затверджено 3 науководослідних теми, з яких 2 теми завершуються в поточному році, а 1 тема є
перехідною на наступний рік. Кошти, передбачені для здійснення наукової
діяльності, використовуються в повному обсязі строго за цільовим
призначенням.
Відповідно чинного законодавства закладам освіти передбачена
можливість залучення додаткових джерел фінансування. Упродовж звітного
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періоду університет отримав кошти за такі платні послуги: освітні послуги, в
т. ч. від навчання студентів-іноземців; навчання на різноманітних курсах,
надання приміщень та майна в оренду; плата за проживання в гуртожитку;
послуги їдальні; спонсорська та благодійна допомога.
У 2016 – 2017 навчальному році доходи спеціального фонду
збільшилися на 7 млн. 470 тис. грн. переважно за рахунок збільшення
кількості іноземних студенів, надання додаткових видів платних освітніх
послуг.

Пріоритетним

джерелом

надходження

коштів

на

рахунок

спеціального фонду є плата за навчання, якої за навчальний рік надійшло
більше 39 млн. грн., або 90,5 % від загальної суми всіх надходжень.
У 2016 – 2017 навчальному році університет надав платних послуг на
суму 43 млн.124 тис.804 грн., а саме:
- платне навчання – 39 млн. 59 тис. 879 грн.;
- підготовка аспірантів денної та заочної форми навчання,кандидатські
іспити, захист дисертаційних досліджень –463 тис. 55 грн.;
- підготовчі курси для абітурієнтів – 150 тис. 744 грн.;
- курси іноземної мови – 78 тис. 750 грн.;
- курси української мови для іноземних громадян – 172 тис.800 грн.;
- інтенсивні курси російської мови для іноземних громадян – 18 тис.
200 грн.;
- курси польської мови – 56 тис.580 грн.;
- курси інформатики – 75 тис. 635 грн.;
- надання інформаційно-протокольних послуг іноземним громадянам –
53 тис.240 грн.;
- плата за проживання у гуртожитку –2 млн. 228 тис. 255 грн.;
- виручка студентської їдальні – 682 тис. 195 грн.;
- орендна плата –85 тис. 501грн.
У структурі затрат поточні видатки на виплату заробітної плати,
нарахування на зарплату, утримання матеріальної бази університету
складають 96 %. Збільшення видатків на виплату заробітної плати у зв’язку з
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її ростом, на комунальні послуги у зв’язку з ростом тарифів та цін на
матеріальні ресурси призвело до зменшення витрат на капітальні видатки, в
тому числі і на придбання нового обладнання. Витрати на заробітну плату
становлять 20 млн. 650 тис. 430 грн., в тому числі для надання матеріальної
допомоги працівникам, які її потребували у зв’язку зі скрутним матеріальним
становищем, використано 226 тис. 642 грн. Для надання матеріальної
допомоги на оздоровлення професорсько-викладацького складу під час
відпустки використано 179 тис. 811 грн.
За результатами фінансово-господарської діяльності у вересні 2016
року була виплачена премія. Відповідно до умов колективного договору,
положення про преміювання за рахунок економії коштів протягом року
виплачувалися премії ювілярам, штатним працівникам до їх професійних
свят, преміювалися переможці конкурсу «За кращий навчальний посібник,
підручник, монографію».
В університеті повністю виконуються пункти колективного договору в
частині виплати заробітної плати, надбавок за складність і напруженість,
матеріальної допомоги, виплат на оздоровлення науково педагогічним
працівникам на період відпустки. Оплата відпусток здійснюється в повному
обсязі до її початку.
За рахунок коштів спеціального фонду підтримуються в належному
санітарно-технічному стані будівлі навчальних корпусів і гуртожитків,
модернізується

та

збільшується

комп’ютерна

мережа,

поповнюється

лабораторна база, здійснюється оплата комунальних послуг та інших
господарських видатків. На виконання умов колективного договору протягом
року навчальні лабораторії, майстерні та допоміжний персонал були
забезпечені спецодягом, миючими та дезінфікуючими засобами – на загальну
суму 29тис. 953 грн. Для функціонування студентської їдальні, яка
забезпечує студентів якісним харчуванням, за рахунок коштів спеціального
фонду були придбані продукти харчування в асортименті на суму 620 тис.
615 грн., з агробіостанції отримані овочі для їдальні на суму 5 тис. 668 грн. За
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звітний період отримано виручки від діяльності їдальні в сумі 682 тис.
195 грн.
В університеті створений і діє орган студентського самоврядування –
студентська рада, порядок діяльності якої визначено Статутом університету.
Студентській раді відповідно до ст.38 ЗУ «Про вищу освіту» надано кошти,
визначені Вченою радою університету в розмірі не менш як 0,5% кошторису
спеціального фонду на відповідний рік. Кошторис студентської ради на 2017
рік затверджено в сумі 140 тис. грн. Кошти використано на:
- підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в університеті;
- підтримку діяльності студентської ради університету;
- купівлю костюмів для народного студентського театру, ансамблю
сучасного танцю «Візаві» та спортивного інвентарю;
- оплату витрат на проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади з політології, ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Технологічна освіта», фестивалю педагогічної майстерності
та різноманітних конкурсів.
Одним зі структурних підрозділів університету є навчально-наукова
агробіостанція, яка утримується за рахунок коштів спеціального фонду.
Метою роботи агробіостанції є навчальна, науково-дослідна та господарська
діяльність, тісно пов’язана з навчальним процесом у системі підготовки
студентів, проведення науково-дослідних робіт науковцями університету.
У звітному періоді проведено профілактичну дезінфекцію приміщень
навчальних корпусів, гуртожитків та їдальні на загальну суму15 тис. 930 грн.
Працівникам, які у своїй роботі використовують дезінфікуючі засоби,
встановлено доплати до заробітної плати.
Постійно ведеться контроль за дотриманням законодавства про
охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних
виробничих і санітарно-побутових умов.
З метою стабілізації економічної ситуації в державі та ефективного
використання державних коштів 11.10.2016 року Кабінет Міністрів України
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затвердив Постанову № 710 «Про ефективне використання державних
коштів». Університет розробив та затвердив план заходів для ефективного
використання державних коштів, які передбачають роботу установи в режимі
суворої економії витрат, а також дотримання лімітів використання
енергоносіїв.
У 2016 – 2017 роках продовжувалася співпраця з Познанським
університетом імені Адама Міцкевича. Підписано додаткові угоди, якими
передбачено участь у проведенні спільних семінарів, конференцій; обмін у
сфері навчання, науки, культури та інша діяльність, яка відповідає інтересам
обох сторін. У травні 2017 року були проведені дві підсумкові міжнародні
конференції по проекту ЕМІНЕНС, на яких обговорювали набутий
позитивний досвід учасників проекту. Фінансування витрат у рамках дії
проекту проводилося виключно за рахунок коштів, які були надані офісом
Трансатлантичної

мобільності

університету

імені

Адама

Міцкевича

(м. Познань) відповідно до наданого ними кошторису.
З дозволу Міністерства освіти і науки України та Фонду державного
майна України університет надає в оренду частину нежитлових приміщень,
які не використовуються у навчальному процесі. У звітному періоді в оренді
знаходилося 109,9кв.м. площі,укладено п’ять договорів оренди. Приміщення
здаються в оренду, головним чином, з метою покращення соціальнокультурних та побутових умов навчання та життя студентів і співробітників
університету. За звітний період надходження від орендної плати на рахунок
університету складає 50 тис. 901 грн. З боку університету та Фонду
державного майна ведеться постійний контроль за своєчасною сплатою
орендних платежів.
У 2016 році проведена передплата періодичних видань на суму 64 тис.
458 грн., у першому півріччі2017 року на суму 32 тис. 358 грн.
Для забезпечення навчального процесу університетом отримані та
оплачені послуги сторонніх організацій, а саме: послуги зв’язку, послуги
охорони,

медогляд

працівників

студентської

їдальні,

проведення
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лабораторних досліджень, надання послуг медичних працівників, послуги
доступу до мережі Інтернет, послуг друку інформації про університет в
засобах масової інформації та інші. Для підтримання гуртожитків,
навчальних корпусів у належному стані, для проведення поточних ремонтів
були придбані будівельні матеріали, господарчі товари, інші товарноматеріальні цінності.
Протягом 2016–2017 навчального року університетом було укладено
804 договори про постачання товарно-матеріальних цінностей, продуктів
харчування для студентської їдальні, своєчасне отримання послуг. Усі
договори, укладені університетом, в обов’язковому порядку погоджуються зі
спеціалістами юридичного відділу.
Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель»
проведено

4

тендери

для

безперебійного

постачання

тепла,

води,

електроенергії та газу на суму 5 млн. 538 тис. 750 грн.
За рахунок коштів спеціального фонду повністю проведено розрахунки
за спожиті комунальні послуги (воду, електроенергію, опалення, вивіз сміття,
дератизацію та дезінсекцію приміщень) на суму 3 млн. 33 тис.932 грн. Усього
витрати на оплату комунальних послуг по університету становлять 4 млн.
661 тис. 852 грн., левова їх частина (65%) профінансована за рахунок коштів
спеціального фонду.
За рахунок власних надходжень у 2016–2017 навчальному році
придбано основні засоби та інші товари довгострокового користування,
зокрема:комп’ютерна
гуртожитків,

книги

техніка,
для

м’який

поповнення

інвентар
бібліотечного

для

студентських

фонду,

прилади,

мікрохвильові печі та побутова техніка для студентської їдальні,спортивний
інвентар тощо, всього на суму 256 тис. 192 грн.
В

університеті

здійснюється

постійний

контроль

за

цільовим

використанням обладнання університету, що дає змогу продовжити термін
його експлуатації, тим самим заощадити кошти.
За рахунок власних надходжень у 2016 році проведені роботи по
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капітальному ремонту навчального корпусу №3, капітальному ремонту
системи теплопостачання навчального корпусу №2, вузла вводу теплової
енергії та зовнішньої тепломережі гуртожитку №1, модернізація (технічне
переоснащення) вузла обліку теплової енергії гуртожитку №2. Усього за 2016
рік на проведення капітальних видатків використано 1 млн. 648 тис. 423 грн.
У 2017 році оплачено експертизу кошторисної документації проекту
будівництва «Капітальний ремонт покрівлі, частини фасаду та монтаж
пожежної

сигналізації

гуртожитку

№1»

та

експертизу

кошторисної

документації «Капітальний ремонт частини фасаду гуртожитку №2».
Юридичні

та

фінансові

зобов’язання

бухгалтерською

службою

своєчасно реєструвались в Уманському управлінні державної казначейської
служби України, оплата розрахунків з організаціями проводилася своєчасно.
Кредиторська заборгованість протягом року відсутня.
Університет своєчасно й у встановлені терміни оплачував податки до
бюджету, єдиний соціальний внесок, податок з доходів фізичних осіб та
військовий збір сплачувалися два рази на місяць в день виплати авансу та
заробітної плати.
За 2016–2017 навчальний рік перераховано до державного бюджету:
-

податок на додану вартість, збір за спеціальне водокористування,

земельний податок, екологічний податок на суму 193 тис. 19 грн.
Усе майно, яке знаходиться на балансі університету, ефективно
використовується в навчальному процесі та господарській діяльності і
знаходиться на зберіганні в матеріально відповідальних осіб, які є в кожному
структурному підрозділі. З кожною матеріально-відповідальною особою
укладено договір про матеріальну відповідальність. Фактична наявність та
умови зберігання матеріальних цінностей перевіряються щорічно в ході
інвентаризації.
У зв’язку з підготовкою до складання та здачі річної звітності в
листопаді 2016 року була проведена річна інвентаризація. Під час проведення
інвентаризації була перевірена наявність матеріальних цінностей на загальну
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суму 50 млн. 585 тис. 610 грн.
На рахунок благодійного фонду університету згідно із заявами
студентів та батьківського комітету, окремих фізичних осіб надійшло коштів
на суму 16 тис. 293 грн., отримано дарунків на суму 841 тис. 346 грн.,
зокрема це такі товарно-матеріальні цінності: різноманітна комп’ютерна
техніка, табло для міні футболу,книги для поповнення бібліотечного фонду,
металопластикові вікна, медикаменти, меблі для навчальних аудиторій та
гуртожитку,стенди та ін.
Упродовж навчального року в університеті проводили перевірки
працівники пенсійного фонду, працівники Фонду страхування з тимчасової
втраті працездатності. Порушень за цими перевірками не виявлено. Також
протягом березня-травня 2017 року була проведена перевірка фінансовогосподарської діяльності університету Державною аудиторською службою
м. Черкаси. Усі недоліки та зауваження були усунуті під час проведення
перевірки. На засіданні Вченої ради було розглянуто акт перевірки та
розроблені заходи для недопущення помилок у подальшому.
Отже, фінансовий стан університету у 2016 – 2017 році був
надзвичайно складним, але університет провів ряд заходів з метою економії
коштів, які дали змогу провести вчасно всі необхідні виплати. Університет
зумів гідно вийти зі скрутної ситуації і вчасно виплачувати упродовж року
заробітну плату працівникам університету та стипендії студентам, не
допустити появи кредиторської заборгованості за отримані товарноматеріальні цінності, вчасно розрахуватися з постачальниками комунальних
послуг.
У наступному навчальному році, зважаючи на необхідність економії
коштів, умови використання системи проведення електронних торгів
«ProZorro» керівникам структурних підрозділів слід звернути особливу увагу
на закупівлі та заявки.
З метою максимального фінансового забезпечення процесу виконання
перспективних завдань університету в наступному навчальному році
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вбачається за необхідне реалізація заходів для економії всіх витрат
університету, особливо в частині використання енергоносіїв, посилення
контролю за раціональним використанням коштів спеціального фонду.
Керівникам усіх структурних підрозділів з метою збільшення
надходжень коштів до спеціального фонду університету слід активізувати
роботу по забезпеченню своєчасної плати за навчання, залученню
додаткових джерел фінансування, запровадженню додаткових законодавчо
дозволених платних послуг, впровадженню інноваційних проектів та
залученню міжнародних грантів.
7.2. Результати роботи адміністративно-господарської частини
університету
Упродовж звітного періоду проводились обслуговування, поточні та
капітальні ремонти технічної бази університету, до якої входять:
– п’ять навчальних корпусів загальною площею 21009,4 кв. м.;
– навчально-адміністративний корпус загальною площею 1101,8 кв. м.;
– навчально-наукова агробіостанція загальною площею181,6 кв. м.;
– столярна майстерня загальною площею398,5 кв. м.;
– два гуртожитки загальною площею7936,9 кв. м.;
– гаражі, склади, майстерні, їдальня;
– прилегла територія площею більше 5 га (без урахування території
агробіостанції).
Обслуговування та ремонт будівель, споруд, інженерних мереж, іншого
обладнання та території університету здійснюють шість технічних дільниць,
відділ з проведення капітального і поточного ремонтів та автогосподарство.
Капітальні ремонти проводяться підрядними організаціями.
За період з 1 вересня 2016 року по 30 червня 2017 року виконано
роботи:
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– в навчальному корпусі №2 проведено капітальний ремонт системи
теплопостачання з повною заміною трубопроводів та напірного насоса;
– здійснено капітальний ремонт спортивної зали навчального корпусу
№3;
– замінено вузли обліку теплової енергії в навчальному корпусі №3 та
гуртожитках №1 і №2 на сучасні модернізовані з регулюванням споживання
кількості тепла;
– замінено 130 метрів теплотраси до гуртожитку №1.
Також виконано ремонтно-будівельні роботи:
- ремонт шиферної покрівлі навчальної майстерні та гаражів;
- ремонт двох боксів гаражів.
У корпусі №1 виконано частковий ремонт фасаду та цоколю
(штукатурка, шпаклювання, фарбування), замінено вхідні двері, в аудиторіях
201, 322, 308, 315 виконано роботи з ремонту стін, підлоги (плити
УСБ,лінолеум), шпаклювання, фарбування та інші роботи. Здійснено
ремонтні роботи в приміщенні студради, приміщення обладнано охоронною
сигналізацією.
У корпусі №2 виконано ремонт у складських приміщеннях та котельні,
в аудиторіях та коридорах факультету професійної та технологічної освіти.
У корпусі № 3 виконано ремонт східців та замінено двері запасного
виходу, збудовано пандус та санвузол для людей з інвалідністю та
маломобільних груп населення, замінено 40 вікон на енергозберігаючі.
У гуртожитках № 1, 2 виконано ремонтно-будівельні роботи санвузлів,
ремонт меблів та замінено дверні полотна.
Завдячуючи своєчасному проведенню робіт у 2016 – 2017 навчальному
році, під час опалювального періоду не було допущено зривів навчального
процесу із технічних причин.
До початку нового навчального року планується завершити підготовку
навчальних корпусів, приміщень та будівель, системенерго-, тепло- і
водозабезпечення. Зокрема, заплановано завершити капітальний ремонт даху,
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часткове утеплення стін, встановлення решіток на лоджіях та пожежної
сигналізації гуртожитку №1; капітальний ремонт фасаду гуртожитку №2;
ремонт системи опалення навчального корпусу №2; завершити ремонт
системи опалення в навчальному корпусі №1; провести підключення нового
електрокабеля від ТП-217 до щитової навчального корпусу №2.
У 2017–2018 навчальному році планується реалізація комплексу
заходів для вирішення проблем енергозабезпечення та енергозбереження
університету на основі новітніх технологій, які можна запровадити за
рахунок позабюджетних коштів, а також за сприяння міжнародних
фінансових інститутів.
7.3. Організація роботи з охорони праці
Організація роботи з охорони праці – це підготовка, прийняття та
реалізація рішень про здійснення організаційних, технічних, санітарногігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на створення
безпечних умов праці, навчання, збереження здоров’я та працездатності
працівників, студентів у трудовій та освітній діяльності.
Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці», «Про
освіту» Положення про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного

процесу

в

установах

і

навчальних

закладах,

затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України від 01.08.01р.
№563, інших нормативно-правових актів з охорони праці в університеті
розроблено Положення про службу охорони праці. Це положення визначає
основні завдання, функції системи управління охороною праці та порядок їх
реалізації для подальшого підвищення рівня організації робіт із забезпечення
безпеки та умов праці в університеті, а також єдину систему організації
роботи з охорони праці. Вимоги цього Положення є обов’язковими для всіх
працівників університету.
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В університеті видано наказ «Про організацію роботи з охорони праці»,
яким призначено відповідальних осіб за організацію роботи з охорони праці
під час навчального процесу;
- відповідальних за дотримання здорових і безпечних умов, норм і
правил техніки безпеки під час проведення позаурочних заходів,
- відповідальних за проведення заходів щодо запобігання травматизму і
професійних захворювань серед технічного персоналу,
- відповідальних за дотримання норм, правил ТБ та ПБ у кабінетах,
лабораторіях, майстернях.
Навчання, інструктажі, документація, контроль за дотриманням вимог з
охорони праці проводиться згідно з наказом ректора по університету та
посадовими інструкціями.
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також
студенти під час трудового і професійного навчання проходять вступні
інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання
першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил
поведінки у разі виникнення аварії.
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності працівників та студентів проводяться відповідно до
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці.
Для реалізації завдань здійснюються такі функції управління охороною
праці в університеті:
• планування робіт з охорони праці;
• навчання, атестації та інструктажі з питань охорони праці;
• контроль за станом охорони праці в підрозділах;
• облік та аналіз нещасних випадків;
• стимулювання робіт з охорони праці.
Метою планування є забезпечення безпеки праці та навчання на робочих
місцях. Планування робіт з охорони праці здійснюється на основі:
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• нормативної документації з охорони праці;
• наказів та вказівок вищих та контролюючих органів;
• заходів, які розроблені за результатами періодичних медичних оглядів.
Основними завданнями щодо забезпечення безпеки праці є:
• дотримання законодавства з охорони праці;
• забезпечення медичного контролю та оглядів;
• навчання, інструктажі та атестація робочих місць;
• забезпечення безпечних та здорових умов праці;
• забезпечення безпечних умов під час експлуатації навчальних
кабінетів, комп’ютерів та технічних засобів навчання;
• забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.
У колективі педпрацівників та обслуговуючого персоналу університету
проводиться постійна робота з виховання в кожного працівника почуття
відповідальності за дотримання правил охорони праці, а також нетерпимого
ставлення до порушення цих правил.
Служба охорони праці спільно з профспілковим комітетом університету
розробила комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та
підвищення існуючого рівня охорони праці, покращення умов праці,
запобігання виробничого травматизму, професійних захворювань.
Своєчасно проводяться керівниками підрозділів, служб:
• навчання студентів та працівників безпеці праці;
• дотримання правил, норм та інструкцій з охорони праці;
• застосування дисциплінарних та матеріальних дій до порушників у
зв’язку з Кодексом законів про працю та Законом «Про охорону праці».
Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання
охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху,
реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводяться зі
студентами службою охорони праці та кураторами груп відповідно до
Положення про навчання.
169

170

