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ВСТУП 

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – 

провідний заклад вищої освіти європейського рівня на Черкащині, який 

забезпечує ринок праці висококваліфікованими та конкурентоздатними 

фахівцями за широким спектром педагогічних, інженерно-технологічних та 

економічних спеціальностей. 

До складу університету входять 11 факультетів та 1 навчально-

науковий інститут. 

У структурі університету функціонує відокремлений підрозділ – 

Канівський коледж культури і мистецтв. 

Матеріально-технічна база університету включає: 5 навчально-

лабораторних корпусів, навчальні майстерні, два комфортабельні студентські 

гуртожитки, агробіостанцію, бібліотеку з фондом близько 500 тис. 

примірників, сучасні читальні зали, 3 лінгафонні кабінети, дві студентські 

їдальні. 

Освітній процес в університеті забезпечують 39 кафедр.  

Науково-педагогічний потенціал університету на сьогодні складає 560 

науково-педагогічних працівників, з них штатних 53 доктори наук, 

професори, серед яких 2 дійсних члени (академіки) НАПН України, 1 

академік Академії будівництва та архітектури; 312 кандидатів наук, доцентів. 

У складі науково-педагогічних працівників університету народний 

артист України, майстри спорту України міжнародного класу, лауреати 

міжнародних конкурсів та державних премій. 

Високий статус університету підтверджується численними здобутками 

співробітників університету, досягнення яких відзначено почесними 

званнями «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник 

культури України», «Заслужений майстер народної творчості України», 

понад 80 відмінників освіти України, близько 60 працівників нагороджено 

орденами, медалями, нагрудними знаками та іншими державними і 

відомчими нагородами. 

На денній та заочній формах навчання у звітному періоді вищу освіту з 

10 галузей знань здобували понад 9 тисяч студентів (за ступенем бакалавр – 

із 37 спеціальностей, за ступенем магістр – із 40 спеціальностей). 

Університет надає освітні послуги іноземним громадянам за акредитованими 

спеціальностями, здійснює підготовку громадян України до вступу у заклади 

вищої освіти. 

В університеті створена потужна наукова інфраструктура, яка включає: 

3 науково-дослідні центри подвійного підпорядкування (НАПН НАН та 

МОН України), 3 міжнародні культурно-освітні центри, 11 регіональних 

науково-методичних центрів, 24 науково-дослідні лабораторії, 14 наукових 

шкіл. В університеті видаються 5 збірників та наукових журналів, що входять 

до переліку фахових видань України та наукометричного каталогу 

GoogleScholar; діють аспірантура і докторантура; дві спеціалізовані вчені 
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ради. Науковці університету активно займаються патентно-ліцензійною 

діяльністю. 

Щороку студентська молодь УДПУ здобуває перемоги на міжнародних 

та всеукраїнських наукових конкурсах, олімпіадах, турнірах. 

Університет підтримує широкі міжнародні зв’язки із закордонними 

закладами освіти, науки та культури всього світу. Сьогодні діє 65 угод про 

співпрацю із установами Польщі, Франції, США, Канади, Німеччини, 

Білорусі, Туреччини, Італії, Португалії, Іспанії, Швеції та ін. В університеті 

реалізуються проекти академічної мобільності «Mobile+3», «Mobile+2», 

програма «Erasmus+», а також програми подвійного дипломування, 

орієнтовані на підтримку ініціатив у галузях освіти, культури та спорту. 

В університеті працює більше 50 різних гуртків, клубів за інтересами, 

студій дозвілля, творчих колективів, 12 з яких мають почесне звання 

«народний». 

Університет є осередком розвитку спорту та спортивно-масової роботи 

в місті та регіоні, при спортивному клубі функціонує близько 20 оздоровчих 

секцій. До послуг студентів спортивні та тренажерні зали, кваліфіковані 

тренери. 

Спортсмени університету беруть участь у всіх змаганнях університету, 

міста, області, України, успішно виступають та перемагають на чемпіонатах 

України, Європи та світу.  

Університет є лідером вступної кампанії серед закладів вищої освіти 

Черкащини та стабільно входить у десятку рейтингу «Кращі педагогічні 

навчальні заклади України». 

Основними орієнтирами для розвитку університету є: 

- в освітній діяльності - утримання лідерських позицій у підготовці 

та забезпеченні конкурентоспроможності фахівців, яких готує університет 

шляхом запровадження нових освітніх стандартів, програм, навчальних 

планів, підвищення якості освітніх послуг, наповнення освітнього процесу та 

програм реальним європейськими цінностями; 

- в науковій діяльності - створення та реалізація ефективної системи 

розвитку університетської науки, що забезпечує визначальний вплив 

фундаментальних і прикладних досліджень на якість  освітнього процесу та 

розвиток навчального закладу як інноваційно-освітньої інституції.; 

- в кадровій політиці - розробка та реалізація комплексу заходів 

підвищення якісного рівня науково-педагогічного колективу; 

- в міжнародному співробітництві - підвищення міжнародного 

авторитету університету, забезпечення міжнародних стандартів якості 

освітніх послуг, інтеграція у світовий простір вищої освіти, участь у спільних 

проектах з провідними світовими науковими центрами; 

- в галузі інформаційного забезпечення - впровадження у всі сфери 

діяльності університету новітніх інформаційних технологій; 

- у сфері матеріально-технічного забезпечення - розвиток матеріально- 

технічної бази університету відповідно до міжнародних стандартів. 
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І. РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ 

У 2017–2018 н.р. університет став активним учасником Дев’ятого 

міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» та Шостої міжнародної 

виставки закордонних навчальних закладів «WorldEdu», що відбулися 24–26 

жовтня 2017 року в Київському Палаці дітей та юнацтва; Міжнародної 

спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2017», що 

проходила 16–18 листопада 2017 року в Національному центрі ділового та 

культурного співробітництва «Український дім»; Дев’ятої Міжнародної 

виставки «Сучасні заклади освіти - 2018» та Сьомої міжнародної виставки 

освіти за кордоном «WorldEdu», що пройшли 15-17 березня 2018 року також 

у Київському Палаці дітей та юнацтва; обласної виставки «Інноваційний 

пошук освітян Черкащини - 2018», що проходила 18–20 квітня 2018 року на 

базі комунального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».  

На цих заходах університет не лише презентував свої досягнення та 

рекламував освітні послуги, але й отримвав нагороди – золоту медаль у 

номінації «Інновації в діяльності вищого навчального закладу з 

інтернаціоналізації освіти та науки»; Гран-прі у номінації «Розвиток 

студентського самоврядування у вищому навчальному закладі», а також 

почесне звання «Лідер вищої освіти України»; Гран-Прі «Лідер міжнародної 

діяльності», золоту медаль у номінації «Модернізація змісту професійної 

підготовки та перепідготовки кадрів до праці в умовах Нової української 

школи».  

За результатами вступної кампанії 2017 року освітній ресурс Osvita.ua у 

січні 2018 року оприлюднив перший рейтинг закладів вищої освіти, 

складений інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA». За кількістю 

вступників зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 

перший курс для здобуття ступеня бакалавра УДПУ зайняв 34 місце з-поміж 

200 закладів вищої освіти.  

За даними Рейтингу закладів вищої освіти України за Індексом 

прозорості антикорупційної політики, підготовленому Громадською 

організацією «Регіональний центр антикорупційних проектів» у 2018 році 

університет імені посів 57-60 місце серед 202 вітчизняних ЗВО та 2-е місце 

серед закладів Черкащини.  

У рейтингу Webometrics Ranking of World's Universities, що визначає 

місце закладів вищої освіти відповідно до ступеня представлення своєї 

діяльності в Інтернет-просторі, за даними станом на початок 2018 року 

університет займає 87 місце (серед 327 українських ЗВО) та 8797-е (серед 

майже 27 тис. світових ЗВО). 

Наукова і видавнича діяльність університету зорієнтована на 

реалізацію державної політики в галузі освіти і науки, спрямованої на 

підвищення конкурентоспроможності університету в галузі наукових 

досліджень. Ця успішна реалізація підтверджується тим, що у рейтингу 

закладів вищої освіти України, згідно з даними наукометричної бази Scopus 

станом на квітень 2018 р., університет серед 136 зареєстрованих ВНЗ України 

http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/
https://vstup.osvita.ua/
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займає 77 позицію і має 87 публікацій, 245 цитувань та індекс Хірша 10. 

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 2018 

року, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

посів 136-е місце (рейтинг складено за показниками 2017/2018 року). 
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ІІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 

 

2.1. Ліцензування та акредитація спеціальностей університету 

Протягом  звітного періоду, відповідно до наказу № 679 о/д від 

26.09.2016 р. «Про підготовку до акредитації спеціальностей університету» 

та наказів МОН України «Про проведення акредитаційної експертизи»           

№ 480-л від 19.12.2017 р., № 500-л від 21.12.2018 р., № 62-л від 18.01.2018 р., 

№ 683-л від 15.05.2018  р., № 704-л від 15.05.2018 р., № 705-л від 15.05.2018 

р., № 869-л від 22.05.2018 р., акредитаційній експертизі підлягали 7 освітніх 

програм (6 – освітньо-професійних, 1 – освітньо-наукова), з 7 спеціальностей, 

ліцензійній експертизі 7 спеціальностей університету. 

Протягом звітного 2017/2018 навчального року проведено процедуру 

первинної акредитаційної експертизи всього для 7 освітніх програм, для 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти, а 

також для ОКР «спеціаліст»: 

Освітньо-професійні програми: 

1. Професійна освіта (Дизайн), зі спеціальності 015 Професійна освіта 

(Дизайн) (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти); 

2. Спеціальна освіта, зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (ОКР 

«спеціаліст»); 

3. Маркетинг, зі спеціальності 075 Маркетинг (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти); 

4. Готельно-ресторанна справа, 241 Готельно-ресторанна справа 

(другий (магістерський) рівень вищої освіти); 

5. Музичне мистецтво. Фортепіано, зі спеціальності 025 Музичне 

мистецтво (другий (магістерський) рівень вищої освіти); 

6. Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство, зі спеціальності 

025 Музичне мистецтво (другий (магістерський) рівень вищої освіти). 

Освітньо-наукова програма: 

1. Культурологія, зі спеціальності 034 Культурологія (другий 

(магістерський) рівень вищої освіти). 

У звітному році було проведено процедуру розширення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти, в тому числі шляхом збільшення 

ліцензованого обсягу для 7 спеціальностей, а саме: 

- для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

1. 053 Психологія (ліцензований обсяг 150 осіб, наказ Міністерства 

освіти і науки України № 208 л від 11.10.2017 р., протокол № 72 від 

11.10.2017 р.). 

2. 032 Історія та археологія (ліцензований обсяг 110 осіб, наказ 

Міністерства освіти і науки України № 223 л від 09.11.2017 р., протокол № 

74/2 від 09.11.2017 р.). 

- для другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

1. 014 Середня освіта (Історія) (ліцензований обсяг 110 осіб, наказ 

Міністерства освіти і науки України № 74/2 від 09.11.2017 р., протокол № 

223л від 09.11.2017 р. ). 
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Розширення провадження освітньої діяльності для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: 

1. 091 Біологія (ліцензований обсяг 50 осіб, наказ Міністерства освіти 

і науки України № 139 л від 21.02.2018 р., протокол № 86/2 від 21.02.2018 р.). 

2. 232 Соціальне забезпечення (ліцензований обсяг 50 осіб, наказ 

Міністерства освіти і науки України № 481 л від 19.04.2018 р., протокол № 91 

від 19.04.2018 р.). 

3. 014 Середня освіта (Природничі науки) (ліцензований обсяг 50 осіб, 

наказ Міністерства освіти і науки України № 666 л від 15.05.2018 р., 

протокол № 94/2 від 15.05.2018 р.). 

4. 024 Хореографія (ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням 

повного терміну навчання) наказ Міністерства освіти і науки України № 1352 

л від 21.06.2018 р., протокол № 97/2 від 21.06.2018 р.) 

Розширення провадження освітньої діяльності для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти: 

1. 014 Середня освіта (природничі науки) (ліцензований обсяг 50 осіб, 

наказ Міністерства освіти і науки України № 933 л від 22.05.2018 р., 

протокол № 95/2 від 22.2018 р.). 

2. 1. 014 Середня освіта (Хореографія) (ліцензований обсяг 80 осіб (з 

урахуванням повного терміну навчання) наказ Міністерства освіти і науки 

України № 1352 л від 21.06.2018 р., протокол № 97/2 від 21.06.2018 р.). 

Динаміка ліцензованих спеціальностей університету за останні п’ять 

років подано у діаграмі 1.                                                                 

  Діаграма 1 

Динаміка ліцензованих спеціальностей університету 

 

 

Кількість спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:   

у 2014 р. – 32 напрями підготовки та 4 спеціальності ОКР «молодшого 

спеціаліста», у 2015  р. – 34 напрями підготовки та 4 спеціальності ОКР 

«молодшого спеціаліста», у 2016 р. – 33 напрями підготовки та 4 
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спеціальності ОКР «молодший спеціаліст», у 2017 р. – 33 спеціальності  та 7 

спеціальностей ОС «молодший спеціаліст», у 2018 р. – 37 спеціальностей. 

Кількість спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

у  2014 р. – 23, 2015 р. – 25 спеціальностей, у 2016 р. – 27 спеціальностей, 

2017 р. – 36 спеціальностей, у 2018 р. – 40 спеціальностей. 

Динаміку акредитованих спеціальностей університету за останні п’ять 

років подано у діаграмі 2. 

Діаграма 2 

Динаміка акредитованих спеціальностей університету 

 
 

Кількість спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:  

у 2014 р. – 26 та 4 спеціальності ступеня «молодшого спеціаліста», у 2015 р. 

– 26 спеціальностей, у 2016 р. – 27 спеціальностей, 2017 р. – 31 та 7 

спеціальностей ступеня «молодшого спеціаліста», 2018 р. – 32 спеціальності. 

Кількість спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

у 2014 р. – 22 спеціальності, 2015 р. – 23 спеціальності, у 2016 р. – 23 

спеціальності, 2017 р. – 27 спеціальності, 2018 р. – 32 спеціальності. 

Перспективним планом акредитації освітніх програм зі спеціальностей 

університету на 2019 рік передбачено: 

Акредитація спеціальності 6.010104 Професійна освіта (Дизайн) ОС 

«бакалавр»; 

Акредитація освітніх програм спеціальностей університету для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

1. 012 Дошкільна освіта; 

2. 013 Початкова освіта;  

3. 014 Середня освіта (Хімія);  

4. 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології);  

5. 053 Психологія;  

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти: 
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1. 011 Науки про освіту (Освітні педагогічні науки);  

2. 012 Дошкільна освіта;  

3. 013 Початкова освіта;  

4. 014 Середня освіта (Фізичне виховання);  

5. 014 Середня освіта (Хореографія);  

6. 014 Середня освіта (Хімія); 

7. 014 Середня освіта (Музичне мистецтво);  

8. 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології);  

9. 016 Спеціальна освіта; 

10. 053 Психологія;  

11. 071 Облік і оподаткування;  

12. 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом);  

13. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;  

14. 242 Туризм.  

На сьогодні  в університеті здійснюється підготовка фахівців з 10 

галузей знань, з них: за першим (бакалаврським) рівнем – 37 спеціальностей, 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 40 спеціальностей, за третім 

(освітньо-науковим)вищої освіти – 7 спеціальностей.  

Серед першочергових завдань університету у 2018/2019 н.р. –

приведення у відповідність до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 10 

травня 2018 р. № 347 «Про внесення змін до постанови КМУ від 30 грудня 

2015 року № 1187») кадрового, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення. Зокрема, керівникам проектних груп діючих освітніх програм 

слід продовжити роботу над написанням статей в періодичних виданнях,які 

включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection; для членів проектних груп з підготовки іноземних громадян 

актуальним є питання володіння англійською мовою на рівні В2 за 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.  

Важливим завданням для університету є підвищення рівня матеріально-

технічного та інформаційного забезпечення. Зокрема, забезпеченість 

здобувачів вищої освіти комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, 

спеціалізованими кабінетами, сучасним обладнанням, устаткуванням, 

мультимедійним обладнанням, що використовується для виконання освітніх 

програм. Потрібно продовжувати роботу над поповненням бібліотечного 

фонду університету, збільшенням посадкових місць в читальних залах, 

оснащенням спортивних майданчиків та удосконаленням пунктів харчування 

з урахуванням потреб здобувачів вищої освіти.  

Потрібно продовжити роботу з прогнозування та відкриття 

перспективних спеціальностей з урахуванням потреб держави і регіону, 

підготовка фахівців, затребуваних ринком праці. Перспективним видається 

запровадження освітніх програм, кваліфікацій у межах наявних освітніх 

програм та спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, магістерських програм, а також 

нових програм підготовки докторів філософії, щоб дати можливість 
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випускникам університету самореалізовуватися і відкривати власний 

потенціал. 

 

2.2. Зміст та планування навчального процесу 

Упродовж 2017/2018 навчального року діяльність навчально-

методичного відділу та структурних підрозділів була спрямована на 

виконання постанов і наказів Міністерства освіти і науки України, рішень 

вченої ради та ректорату університету, 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 

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 та ін. 

На кафедрах університету розроблені 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, випускну атестацію. 

З метою якісної організації освітнього процесу та забезпечення його 

повноцінного функціонування у 2017/2018 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 навчального навантаження викладачів по кафедрах на 

2017/2018 навчальний рік (обсяг годин); 
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– накази про планування навчального навантаження професорсько-

викладацького складу та затвердження академічного навантаження 

викладачів кафедр університету на 2017/2018 навчальний рік; 

– проведено наради із завідувачами кафедр щодо планування 

академічного навантаження на 2017/2018 навчальний рік; обговорення 

показників рейтингу професорсько-викладацького складу з навчально-

методичної роботи; 

– 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; 

 підготовлено довідку про діяльність університету; 

 визначено пропозиції щодо обсягів прийому та випуску за 

державним замовленням у 2017/2018 н.р.; 

– підготовлено 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 після завершення 

сесій та після ліквідації академічної заборгованості, що відображено у 

зведених відомостях; 

–  сформовано кількісно-якісні показники випускної атестації 

відповідних освітніх ступенів, освітньо-кваліфікаційного рівня, напрямів 

підготовки, спеціальностей; 

– своєчасно, щоквартально подано звіти у бухгалтерію університету 

про рух контингенту студентів; 

– підведено підсумки рейтингу професорсько-викладацького складу з 

навчально-методичної роботи; 

– сформовано річний план та звіт підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників; 

– забезпечено факультети/інститут і кафедри університету 

документацією з планування, обліку та звітності у освітньому процесі; 

– своєчасно подано листи-відповіді на запити МОН України, 

управління освіти і науки обласної державної адміністрації та інших установ, 

що стосувалися організації освітнього процесу. 

У 2017/2018 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;  
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– здійснено перевірку готовності інституту/факультетів та кафедр до 

зимової та літньої екзаменаційних сесій та до випускної атестації; 

– на засіданнях кафедр, вчених радах інституту/факультетів 

щосеместрово розглядалося питання про стан навчально-організаційної 

роботи, основний акцент було зроблено на необхідність удосконалення 

освітнього 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 успішності студентів систематично розглядалися на 

засіданнях старостатів; 

– 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 клнкурсних); 

– 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 2017/2018 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 навчального 

року (розклади занять, графіки освітнього процесу, перевідні накази, 

наявність академічної заборгованості студентів на факультетах); 

– проведенням сесій, заповненням відомостей підсумкового 

контролю, проведенням ліквідації академічної заборгованості студентами 

денної та заочної форм навчання, порядком відрахування студентів, які мали 

академічну заборгованість; 
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– порядком організації та проведення всіх видів практик упродовж 

навчального 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 навчального навантаження 

штатними викладачами та викладачами, які працювали на умовах 

сумісництва і погодинної оплати праці. 

У звітному навчальному році для перевірки випускних 

кваліфікаційних робіт в університеті продовжували використовувати 

програму Anti-Plagiarism. Студенти подавали роботи на електронних носіях з 

метою формування бази даних та проведення порівняльного аналізу. За 

результатами перевірки роботи допускали до захисту за умови, якщо 

коефіцієнт збігу матеріалу складав не більше 40%, в іншому разі  робота 

вважалася плагіатом і не допускалася до захисту.  

У контексті розвитку безконтактних технологій навчання в 

університеті широко використовується модульна ініформаційна платформа 

Moodle, на якій розміщені навчально-методичні комплекси навчальних 

дисциплін за вказаними напрями підготовки, спеціальностями ОС «бакалавр» 

та «магістр», ОКР «спеціаліст», що є важливою умовою організації навчання 

в режимі дистанційної освіти. 

Викладачі університету активно працюють над навчально-методичним 

забезпечення дисциплін відповідно до вимог ECTS, готують підручники, 

посібники та методичні рекомендації для студентів різних років навчання. 

Питання організації освітнього процесу в умовах ECTS та його 

навчально-методичного забезпечення систематично розглядаються на 

засіданнях вчених рад, навчально-методичних комісій 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 
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(виписки)»; беруть участь у роботі навчально-методичної комісії 

інституту/факультету, яка приймає рішення про розподіл кредитів між 

навчальними дисциплінами. 

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 2017/2018 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 ОС «бакалавр», 

«магістр» і ОКР «спеціаліст», тематика та методичні рекомендації до 

написання та захисту випускних кваліфікаційних робіт, розроблені методичні 

рекомендації щодо написання курсових робіт. 

Відповідно до «Положення про кредитно-трансферну накопичувальну 

систему в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини» на кафедрах університету розроблені робочі навчальні програми з 

обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін циклів природничо-

наукової, професійної та практичної підготовки робочих навчальних планів. 

Всі дисципліни кафедр університету забезпечені необхідною навчально-

методичною літературою: навчальними посібниками та підручниками, 

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.  

У поточному навчальному році власними силами викладачів та 

студентів університету поліпшене методичне забезпечення освітнього 

процесу за рахунок передплати на фахові періодичні видання  для бібліотеки 

та читальних залів, а також придбано низку фахових посібників та 

підручників.  
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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.  

Використання інноваційних технологій в освітньому процесі широко 

впроваджується в університеті, що засвідчено у звітах інституту/факультетів 

про діяльність у 2017/2018 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, семінари-

конференції, 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. 

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, 

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. 

У наступному навчальному році робота університету буде спрямована 

на підготовку фахівців за відповідними освітньо-професійними та освітньо-

науковими програмами бакалаврського, магістерського рівнів вищої освіти; 

продовження запровадження інноваційно-педагогічних та інформаційно-

комунікативних технологій в організації професійної підготовки студентів, 

реалізацію заходів з підвищення конкурентоспроможності випускників, 

викладачів та науковців університету шляхом сприяння вільному оволодінню 

іноземними мовами і сучасними інформаційно-комунікаційними 
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технологіями; забезпечення активної підтримки та всебічного розвитку 

студентського самоврядування із широким його залученням до аналізу 

організації освітнього 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.  
 

 

2.3. Організація практичної підготовки фахівців 
В університеті передбачена безперервність та послідовність практичної 

підготовки студентів, яка є обов’язковою компонентою освітніх програм для 

здобуття освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр». Базами практик 

університету є загальноосвітні школи різних типів (державні, приватні, гімназії, 

школи-інтернати, колегіуми), професійно-технічні училища, технікуми, заклади 

вищої освіти, 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, СЮТ, еколого-натуралістичні центри та інші 

заклади, що мають необхідну навчально-матеріальну і методичну базу та 

кваліфіковані педагогічні кадри. 

Організація і проведення практик у звітному навчальному році 

здійснювалась відповідно до «Положення про організацію практик в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини». 

Викладачами фахових кафедр факультетів і інституту були оновлені 

методичні рекомендації та навчально-методичні посібники щодо 

проходження практик для студентів.  

До керівництва практикою студентів залучалися лише досвідчені 

викладачі кафедр, які брали безпосередню участь у виробничому процесі, де 

проходить практика. 

Упродовж 2017/2018 н. р. в університеті постійно оновлювалися бази 

для проходження практик. Було підписано договори про проходження 

практик студентами строком на 5 років з ДНЗ ясла-садок комбінованого типу 

№ 5, 7, 12, 23, ДНЗ ясла-садок компенсуючого типу № 9, ДНЗ № 25 

(м. Умань), комунальним закладом «Уманський навчально-реабілітаційний 

центр Черкаської обласної ради» (м. Умань); територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Уманського району 

(м. Умань); КЗ «Смілянська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І–ІІ 

ступенів» Черкаської ради; Державним підприємством України 

«Міжнародний дитячий центр «Артек»; Білоцерківською спеціальною 

загальноосвітньою школою № 19.  

Підписано короткотривалі договори на період проходження практик з 

ПП «ІВЕНТ ПРО КАРПАТИ» (лижна школа ТК «Буковель», Івано-

Франківська область, м. Яремче – строком на 1 рік); Уманським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (строком на 10 
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місяців); ТОВ «Парктур» (дитячий оздоровчий табір «Артек-Буковель», 

Івано-Франківська область, с. Поляниця), ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад 

«Бригантина» (Кіровоградська область, смт. Новоархангельськ), «Турбюро 

Ірини Борщенко» (дитячий табір «Таємниці цивілізації», ТК «Водограй», 

Закарпатська область, Мукачівський район, с. Чинадієво) (на період 

проходження практик в дитячих оздоровчих таборах). 

У зимовий період студенти факультетів університету мали можливість 

удосконалити свої практичні вміння та пройти практику на посадах 

педагогів-організаторів і лижних інструкторів у дитячому таборі денного 

перебування та лижній школі ТК «Буковель». Також протягом навчального 

року студенти факультетів соціальної та психологічної освіти, фізики, 

математики та інформатики, української філології, початкової освіти, 

факультету мистецтв проходили педагогічну практику на базі 

загальноосвітньої школи ДП «УДЦ «Молода Гвардія» (м. Одеса).  

Четвертий рік поспіль на базі університету організовано і проведено 

роботу «Школи вожатих» для студентів, що виявили бажання працювати в 

літніх оздоровчих таборах. Робота була розділена на декілька етапів: 

опрацювання теоретичного матеріалу; практична робота викладачів зі 

студентами; відбір кращих студентів, які продовжили навчання у «Школах 

вожатих» в ДОТ «Артек-Буковель» (10 студентів), УДЦ «Молода Гвардія» 

(16 студентів) та «Таємниці цивілізації» (30 студентів); безпосередня робота 

в таборах. 

Вперше на базі університету спільно з Українським дитячим центром 

«Молода гвардія» 9-10 листопада 2017 року організовано I Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс «Ліга педагогів». Учасниками фестивалю були 

представники дитячих таборів «Артек-Буковель», «Таємниці цивілізації» та 

УДЦ «Молода Гвардія», які яскраво презентували власний досвід роботи; а 

також конкурсанти з Білгород-Дністровського педагогічного училища, 

Житомирського державного університету імені Івана Франка, Уманського 

гуманітарно-педагогічного коледжу імені Т. Г. Шевченка, Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківської 

гуманітарно-педагогічної академії. 

1–2 грудня 2018 року університет презентував досвід національно-

патріотичного виховання молоді на Третьому форумі українських 

патріотичних справ «Ми – українці». Під час роботи в секції «Студентська 

практика як ефективний інструмент національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді» відповідальна за стажування студентів  та керівник 

педагогічних практик по університету доц. О.В. Гнатюк та голова 

студентської ради університету Чупіна Катерина представили досвід та 

напрацювання в цьому напрямку роботи. 

У звітному періоді на факультетах систематично організовувались і 

проводились круглі столи, конкурси. Також традиційними є науково-

методичні семінари, де вчителі, викладачі і студенти обговорюють актуальні 

проблеми освітньої галузі. Щороку проводяться зустрічі з учителями, які 

брали участь у конкурсі «Учитель року».  
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На базі дошкільних навчальних закладів, спеціальних закладів освіти та 

загальноосвітніх шкіл викладачами факультетів проводяться науково-

методичні семінари для учителів, батьків та студентів-практикантів: 

семінар-тренінг «Інноваційні методики для пізнавального розвитку 

особистості дитини дошкільного віку та молодшого шкільного віку» 

(жовтень 2017 р., ДНЗ № 12); семінар «Упровадження основ соціальної та 

фінансової освіти дітей в умовах дошкільного навчального закладу» 

(жовтень 2017 р., ДНЗ № 25); семінар для педагогічних працівників та 

студентів факультету «Практична готовність фахівців до роботи в 

інклюзивних класах» (грудень 2017 р., ЗОШ № 10). 

На факультеті іноземних мов здійснюється пілотування нової 

програми з «Методики навчання англійської мови», відповідно до якої 

практична підготовка студентів має наскрізний характер і відбувається 

упродовж вивчення всього курсу методики. Під час педагогічної практики у 

ІІІ та ІV семестрах відбувається кероване спостереження, студенти мають 

можливість спостерігати за роботою досвідчених вчителів та пов’язати 

набутий досвід з навчальним матеріалом першого року вивчення курсу 

методики. Під час перебування у школі в ролі помічника вчителя упродовж 

V-VІІ семестрів студенти займаються плануванням, мікровикладанням та 

надають посильну допомогу вчителям англійської мови. Модулі в цих 

семестрах містять завдання для спостереження та пов'язують заняття з 

методики з педагогічною практикою. Студентам рекомендується проводити 

один день (мінімум 4 години) на заняттях у школі, з відривом від 

навчального процесу в університеті. 

Для планування та здійснення контролю роботи студентів, що 

проходили практику за місцем проживання та працевлаштування, викладачі 

використовували електронні ресурси: персональні освітні сайти та 

інформаційно-освітнє середовище  Moodle. На факультеті фізики, 

математики та інформатики використовується сервіс Classroom, який входить 

до складу G Suite for Education – безкоштовного набору інструментів для 

роботи з документами, хмарним сховищем, навчальним контентом. Цей 

сервіс дозволяє організовувати заняття як в аудиторії, так і дистанційно. Під 

час педагогічної практики Classroom дозволяє методисту надавати 

рекомендації в режимі онлайн (написання плану уроку, завантаження 

навчально-методичних матеріалів та ін.). Загалом Classroom має досить 

багато перспективних напрямків щодо застосування в ході педагогічної 

практики.  

Перебіг та результати проходження практик студентами постійно 

висвітлюються на сайті університету, факультетів/інституту; організаційні 

питання педпрактики, її хід і підсумки періодично обговорюються на 

засіданнях Вченої ради, ректорату університету, навчально-методичної ради 

університету, вчених рад факультетів/інституту, кафедр.  

Протягом навчального року від керівників баз практик постійно 

надходять подяки на адресу університету (УДЦ «Молода Гвардія», ДТ 

«Артек-Буковель», дирекцій та учителів загальноосвітніх шкіл № 3, 8, 11, 14 
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міста Умані за якісну підготовку студентів, наполегливість у роботі з дітьми 

та особливо за проведення виховних заходів. 

Для забезпечення реалізації основних напрямків перебудови освіти, 

підвищення якості навчання студентів та їх практичної підготовки у 

2018/2019 н.р. в університеті планується оновити програми з практик 

відповідно до нових освітніх програм ОС «Бакалавр» та «Магістр», 

проводити роботу з оновлення методичних рекомендацій з практик з 

спеціальностей і спеціалізації, розширювати мережу баз практик у 

відповідності до програм практик, укласти угоди з тими базами практик, 

термін дії яких завершується, продовжувати роботу над пошуком нових форм 

проведення практик, вироблення сучасних критеріїв і показників 

ефективності їх проведення (з урахуванням європейських вимог), розробити 

систему галузевих зв’язків між роботодавцями та університетом для 

забезпечення здобуття студентами професійних навичок під час 

проходження виробничої практики та  з метою їх майбутнього 

працевлаштування.  
 

2.4. Система внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті 

створена і функціонує відповідно до «Положення про забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини».  

Робота, спрямована на забезпечення якості освіти в університеті, 

систематична і цілеспрямована, про що свідчить щорічне затвердження 

вченою радою університету «Заходів для забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини» (на 2017 рік – протокол № 8 від 24 січня 

2017 року; на 2018 рік – протокол № 7 від 30 січня 2018 року). Відповідно до 

зазначеного документа упродовж 2017–2018 н. р. колективом університету 

було виконано ряд заходів, спрямованих на: забезпечення якості, 

періодичного перегляду та моніторингу освітніх програм; об’єктивного 

оцінювання здобувачів вищої освіти; якості професорсько-викладацького 

складу; наявності необхідних ресурсів та інформаційних систем для 

управління освітньою діяльністю;  забезпечення публічності інформації та 

ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату. 

В університеті діє Центр забезпечення функціонування системи 

управління якістю освітньої діяльності, який очолює к. філол. н., доцент 

Комарова З. І. Робота центру у 2017–2018 н. р. здійснювалася за трьома 

напрямами – організаційно-методичним, інструктивно-методичним, 

інформаційно-аналітичним. Організаційно-методична робота центру 

полягала в розробці заходів для забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти в університеті, у проведенні ректорського контролю 

залишкових знань студентів, соціологічного опитування здобувачів вищої 

освіти та випускників університету про якість надання освітніх послуг, у 

визначенні рейтингу науково-педагогічних працівників та структурних 
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підрозділів університету тощо. Інструктивно-методична робота центру 

передбачала проведення нарад, семінарів для завідувачів кафедр, заступників 

деканів факультетів / директора інституту, відповідальних за моніторингові 

дослідження, голів експертних комісій тощо. Інформаційно-аналітична 

робота центру спрямована на аналіз показників моніторингу якості освіти, 

інформування структурних підрозділів про результати моніторингу, 

розміщення матеріалів моніторингу та аудиту якості на сайті університету 

тощо.  

Одним з основних інструментів внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності і якості вищої освіти в університеті є оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти та якості роботи науково-

педагогічних працівників.  

З метою перевірки результатів навчання здобувачів вищої освіти, 

об’єктивності оцінювання їхніх навчальних досягнень, пошуку шляхів 

підвищення якості підготовки в університеті у звітному навчальному році 

щосеместрово організовувався і проводився ректорський контроль рівня 

залишкових знань студентів, який здійснювався шляхом проведення 

ректорських контрольних робіт на всіх факультетах та в інституті відповідно 

до наказів по університету (№ 606 о/д від 8 вересня 2017 р.; № 74 о/д від 2 

лютого 2018 р.).  

Упродовж 2017/2018 н. р. проведено 349 контрольних робіт, залучено 

4276 студентів, що становить 83,3 % від їхньої загальної кількості за 

списками академічних груп. За результатами проведених контрольних робіт 

абсолютна успішність по університету за навчальний рік становить 96,4 %, а 

якісна успішність – 60,8 %. Розбіжність між результатами підсумкових 

контролів і ректорським контролем у навчальному році зафіксована на рівні 

нормативних показників, зокрема: успішність – -3,6 %, якість – -1,1 %. 

Узагальнені та проаналізовані результати ректорського контролю 

обговорювалися на засіданнях вчених рад університету.  

З метою перевірки результативності і якості роботи професорсько-

викладацького складу у 2017/2018 н. р. в університеті у період з 1 по 27 

червня 2018 року проводилося рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників, яке здійснювалося 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 науково-педагогічних працівників у 

2017/2018 н.р.» (№ 372 о/д від 21 травня 2018 р.).  

Для вивчення думки здобувачів вищої освіти про якість надання освітніх 

послуг в університеті організовувалося соціологічне дослідження. Так, у 

2017/2018 н.р. відповідно до розпорядження першого проректора «Про 

перевірку якості викладання навчальних дисциплін в університеті» (№ 13 від 

22 листопада 2017 року) у період з 4 по 13 грудня 2017 року на всіх 

факультетах та в інституті проведено анкетування здобувачів вищої освіти. 

Їхній оцінці підлягали зміст освітніх програм і навчальних дисциплін, рівень 

набуття навичок та вмінь, методи передачі інформації, кваліфікація 
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викладацького складу, організація занять тощо. Усього в анкеті передбачено 

22 запитання. Під час анкетування опитано 991 студента. Результати 

анкетування студентів заслухано та обговорено на засіданні ректорату 9 

січня 2018 року (протокол № 5). 

Питання забезпечення якості освіти систематично заслуховуються на 

засіданнях навчально-методичної ради університету. Так, протягом звітного 

періоду предметом обговорення були питання впровадження сучасних 

технологій розвитку професійної майстерності майбутніх учителів; 

ефективності використання навчально-методичного забезпечення, 

розміщеного в інформаційно-освітньому середовищі університету; 

забезпечення літературою та періодичними фаховими виданнями напрямів 

підготовки та спеціальностей університету (протокол № 2 від 20 грудня 2017 

року); методичного забезпечення професійно-практичної підготовки 

студентів; забезпечення єдності наукової і навчальної складових у процесі 

підготовки магістрів (протокол № 2 від 21 лютого 2018 року); використання в 

навчальному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

(протокол № 4 від 18 квітня 2018 року); питання антиплагіатного контролю 

випускних кваліфікаційних робіт (протокол № 5 від 20 червня 2018 року).  

У 2017/2018 н. р. в університеті успішно діяв Центр професійного 

розвитку викладачів. Одним з основних завдань центру було підвищення 

кваліфікації завідувачів кафедр з метою оновлення та розширення їхніх 

знань, формування нових професійних компетенцій і компетентностей у 

психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській 

діяльності.  

За звітний період центром було організовано і проведено 4 науково-

методичних семінари для завідувачів кафедр, на яких обговорено актуальні 

питання нормативно-законодавчого забезпечення освітнього процесу, 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, педагогіки та 

психології вищої школи тощо.  

Нормативні документи, які регламентують функціонування системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті, а також результати 

внутрішнього аудиту якості, проведеного в університеті протягом 2017/2018 

н.р., розміщено на веб-сторінці оновленого сайту університету в закладці 

«Навчання» («Організація освітнього процесу», «Забезпечення якості 

освіти»). 

Отже, для забезпечення якісної освітньої діяльності, для функціонування 

в університеті системи стимулювання й мотивації якості вищої освіти 

максимально залучено всіх учасників освітнього процесу.  

Кожний структурний підрозділ університету спрямовує свою роботу на 

постійну актуалізацію змісту навчання за кожною спеціальністю, на 

вдосконалення механізму достатнього та якісного ресурсного забезпечення 

освітньої діяльності, широке використання сучасних інтелектуальних 

інформаційних технологій навчання тощо. 

У наступному навчальному році для подальшої розбудови в університеті 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності 
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необхідно продовжити роботу з удосконалення механізмів оцінювання якості 

результатів навчання здобувачів вищої освіти; систематично проводити 

соціологічні опитування всіх учасників освітнього процесу з метою 

виявлення та усунення проблемних питань; вивчати інтереси, думки 

стейкхолдерів при перегляді набору освітніх програм; залучати зацікавлені 

сторони до здійснення аудиту якості змісту наявних освітніх програм і якості 

окремих навчальних дисциплін; оприлюднювати на веб-сайті університету 

результати моніторингів, звітів про самооцінку структурних підрозділів, 

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 № 172 о/д від 17 березня 2017 року «Про затвердження 

графіку освітнього процесу  на 2017-2018 н.р.», затвердженими розкладами 

екзаменів та ліквідації академічної заборгованості на засадах Європейської 

кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу на всіх курсах 

освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст. 

Відповідно до наказів ректора № 896 о/д від 17 листопада 2017 року 

«Про завершення першого семестру 2017-2018 н.р. і проведення зимової 

заліково-екзаменаційної сесії» та № 335 о/д від 05.05.2018 року «Про 

завершення 2017-2018 навчального року та підведення підсумків роботи 

університету» деканатами факультетів/дирекцією інституту та кафедрами 

здійснювалася робота з підготовки до проведення заліково-екзаменаційної 

сесії: підготовлені та затверджені переліки заліків та екзаменів, розклади 

заліково-екзаменаційних сесій, графіки ліквідації академічної заборгованості, 

здійснено перевірку заповнення журналів академічних груп згідно вимог 

ЄКТС, студенти денної форми, які навчалися за індивідуальним графіком, 

були відкликані для складання підсумкового контролю. За місяць до початку 

екзаменаційної сесії на засіданнях кафедр затверджені екзаменаційні білети, 

які складені з урахуванням чинних робочих програм навчальних дисциплін. 

Перед екзаменами викладачі проводили консультації, до екзаменів допускали 

студентів, які склали заліки. З метою попередження порушень чинного 

законодавства про вищу освіту на факультетах/інституті створено 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 02 по 21 січня 2018 року, літня – 

з 04 по 30 червня 2018 р. (у т.ч. ліквідація академічної заборгованості).  

Контингент студентів університету на початок зимової екзаменаційної 

сесії становив 9021 особи (що на 46 осіб менше, ніж торік): денна форма – 

5281 особа, заочна форма – 3738 осіб, в тому числі 219 студентів – іноземні 
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громадяни (денна форма – 210, заочна форма – 9). З них 12 осіб перебуває в 

академічній відпустці. 

До складання екзаменаційної сесії було допущено 9010 студентів. 

Загалом успішно та у встановлений термін склали сесію 8793 осіб (5131 – 

денна, 3662 – заочна).  

Успішність студентів по університету за результатами зимової 

екзаменаційної сесії становить 97,7%, що на 1,12% менше ніж торік, а 

показник якості знань – 57,4% 

Найбільше успішних у навчанні студентів, де вчасно і в повному 

обсязі здали сесію більше 98% студентів, навчається: 

денної форми – на факультеті професійної та технологічної освіти 

(55,5%), на історичному факультеті (53,8%), на факультеті української 

філології (51,0%); 

заочної форми – на факультеті дошкільної та спеціальної освіти 

(73,3%), на факультеті фізики, математики та інформатики (62,2%), на 

факультеті мистецтв (59,8%). 

Кількість студентів, які за результатами екзаменаційної сесії мають 

бал «3,0», складає 13,5%. Найменшу кількість студентів, які мають бал «3,0» 

мають факультети дошкільної та спеціальної освіти (2,59%), початкової 

освіти (7,61%) та мистецтв (10,11%). Відносна кількість студентів, які 

навчаються на «відмінно» і «добре» становить по університету 48,5% (4268 

осіб). 

Аналіз успішності і якості знань студентів був би неповним без 

зазначення кількості відмінників. За результатами зимової екзаменаційної 

сесії в університеті навчається 633 осіб денної і заочної форм навчання, що 

склали всі іспити на «відмінно» (7,2% від загальної кількості студентів). 

Кількість відмінників порівняно з зимовою сесією минулого року, 

збільшилася на 25 осіб (0,5%). 

28 осіб не з’явилися на сесію з поважних причин – їм продовжено 

термін ліквідації академічної заборгованості. Академічну заборгованість 

після закінчення сесії мали 54 студенти, 35 осіб не з’явилися на сесію з 

неповажної причини, у зв’язку з чим було відраховано за невиконання 

навчального плану та графіка навчального процесу ці студенти денної та 

заочної форм навчання (0,45% від загальної кількості студентів). 

Діапазон значень показника якості знань студентів у розрізі курсів 

знаходиться у межах від 34,9% до 60,8 % на денній формі навчання, і від 

34,0% до 88,3% на заочній формі навчання. Найвищий показник якості у 

студентів-магістрантів, 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 та університету в цілому. 

Кількість студентів на початок екзаменаційної сесії ІІ семестру 

2017/2018 навчального року становила 8869 особи денної та заочної форм 

навчання. До складання екзаменів було допущено 8779 осіб (6 студентів 
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перебуває в академічній відпустці).  

Успішно склали заліково-екзаменаційну сесію 8597 осіб, що 

становить 97,9 % загальної кількості допущених до екзаменів, з них склали 

екзамени на тільки на “відмінно” (“А”) – 564 (6,4%), тільки на “добре” (“B”, “C”) – 

4360 (49,7%), на змішані оцінки – 2896 (33,0%), тільки на задовільно (“D”,“E”) – 

777 (9,0%).  
Отримали незадовільні оцінки (“FX”, “F”)  165 (1,9 %) студентів.  

На сесію не з’явилися: 25 осіб з поважних причин, 36 – без поважних 

причин. Студентам, які не з’явилися на сесію з поважних причин, 

підтверджених документально, продовжено термін ліквідації академічної 

заборгованості. 

Загальний показник абсолютної якості навчання по університету за 

результатами екзаменаційної сесії становить 56,15%.  

Загальна кількість академборжників на момент закінчення ліквідації 

академічної заборгованості – 165 осіб. Усього по університету за 

невиконання навчального плану відраховано  57 осіб. 

Діапазон значень показника якості знань студентів у розрізі курсів на 

денній формі знаходиться у межах від 42,0% (ІІІ курс ОС «бакалавр») до 

89,4% (ІІ курс ОС «магістр») і на заочній формі навчання від 49,2% (ІІІ курс 

ОС «бакалавр») до 83,8% (ІІ курс ОС «магістр»). 

Якісний  та кількісний аналіз результатів сесії студентів денної та 

заочної форм навчання засвідчив, що найкращі знання продемонстрували 

здобувачі вищої освіти ОС «магістр» (ІІ курс). Натомість, у студентів 

ІІІ курсу ОС «бакалавр» виявлено найнижчі показники якості знань. 

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 на засіданнях кафедр, вчених радах 

факультетів/інституту. Об’єктивний якісний показник залежить від 

компетентності, вимогливості та відповідальності викладачів, а престиж 

університету визначає не кількість випускників чи ліцензованих місць, а 

якість підготовки наших студентів. 

 

 

2.6. Атестація випускників 

Атестація випускників в університеті здійснюється відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», Положення «Про організацію освітнього 

процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини», 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», Положення 

«Про Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини». 
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В університеті створена й успішно функціонує система випускної 

підсумкової атестації, яка охоплює екзамени з основної і додаткової 

спеціальності, кваліфікаційний екзамен, захист випускних кваліфікаційних 

робіт на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», «магістр. 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. 

У звітному періоді 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 закладах, закладах вищої освіти та має практичну 

спрямованість. У 2017/2018 н.р. частина студентів виконувала кваліфікаційні 

роботи за тематикою науково-дослідних установ, на замовлення відділів 

освіти, підприємств та організацій. Студенти університету 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 

здійснювалася відповідно до затверджених в установленому порядку 

графіків. Студенти періодично доповідали про результати проведених 

досліджень на засіданнях кафедр, наукових студентських гуртків та на 

підсумковій студентській науковій конференції університету. Наукові 

керівники інформували професорсько-викладацький склад кафедри та 

деканати факультетів/дирекцію інституту щодо результатів науково-

дослідницької роботи студентів та стану виконання графіку написання 

кваліфікаційних робіт. 

З метою організованого проведення атестації 31 жовтня 2017 року на 

засіданні вченої ради університету за поданням деканів 

факультетів/директора інституту розглянуто та затверджено кандидатури 

Голів ЕК на 2018 рік. На підставі Рішення вченої ради університету 

(протокол №3 від 31 жовтня 2017 року) видано наказ ректора №816 о/д від 

31.10.2018 «Про затвердження  голів екзаменаційних комісій на 2018 рік». 

Наказами ректора від 09 листопада 2017 року та від 02 квітня 2018 року 

затверджено персональний склад екзаменаційних комісій для усіх напрямів 

підготовки/ спеціальностей денної та заочної форм навчання та призначено 

екзаменаторів для прийому випускних екзаменів та захисту випускних 

кваліфікаційних робіт; у встановлені строки затверджено теми 

кваліфікаційних робіт, підготовлено та затверджено програми випускних 

екзаменів, екзаменаційні білети, розклади проведення випускних екзаменів 

та захистів кваліфікаційних робіт. 
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Рис.1. Якісний склад голів екзаменаційних комісій 

У січні 2018 року в університеті на всіх факультетах та інституті тривала 

випускна атестація студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» та освітнього ступеня «магістр» та отримання кваліфікації за 

відповідною спеціальністю. На деяких факультетах: професійної та 

технологічної освіти, фізики, математики та інформатики навчальними 

планами передбачено проведення випускного екзамену зі спеціалізації. 

Кілька років поспіль під час зимової випускної атестації іноземні студенти 

складають «Державний екзамен з української мови». 

За результатами зимової атестації маємо кількість випускників ОС 

магістр 309 осіб (денної – 164, заочної – 145 осіб), з них отримали дипломи 

магістра з відзнакою 60 осіб, (денної – 32, заочної – 28 осіб), ОКР спеціаліст 

259 осіб (денної - 51, заочної - 208), з них отримали дипломи спеціаліста з 

відзнакою 34 особи, (денної – 5, заочної – 29 осіб).  

Упродовж травня-червня 2018 року в університеті працювали 305 

екзаменаційних комісії (в минулому навчальному році 300). Їх очолювали 32 

голови ЕК, з них - 3 запрошених, що складає 10 %), в т.ч.: 15 осіб – доктори 

наук, професори (з них 3 запрошених); 17 кандидатів наук, доцентів. 

За результатами літньої атестації маємо кількість випускників 

ОС магістр 180 осіб (денної – 96, заочної – 84 осіб), з них отримали дипломи 

магістра з відзнакою 36 осіб (денної – 28, заочної – 8 осіб), ОС бакалавр  

1988 осіб (денної – 1123, заочної – 865), з них отримали дипломи бакалавра з 

відзнакою 34 особи, (денної – 41, заочної – 42 особи). 

Якісний показник підготовки фахівців денної та заочної форм навчання 

по університету (на відмінно та добре – 1809 осіб) збільшився на 3,5% у 

порівнянні з минулим роком і становить 83,5%, середній бал – 4,3 (в 

минулому році – 4,2).  

Об’єктивний аналіз рівня підготовки випускників дає змогу вносити 

корективи щодо організації освітнього процесу, врахувавши рекомендації, 

зафіксовані у звітах голів екзаменаційних комісій. 

доктори наук, професори; 15% 

 

 

кандидати наук, доценти; 17% 
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Звіти голів ЕК про проведення та результати випускної атестації 

заслуховувалися на засіданнях випускних кафедр та радах 

факультетів/інституту.    

Узагальнюючи зауваження та пропозиції представлені у звітах голів ЕК, 

пропонується посилити відповідальність завідувачів випускових кафедр, 

викладачів навчальних дисциплін, що виносяться на державні екзамени, та 

керівників кваліфікаційних робіт щодо дотримання встановлених вимог 

стосовно проведення державної атестації, об’єктивності в оцінюванні знань 

студентів, культурі усного мовлення та каліграфії, етики спілкування, роботі 

з класною дошкою; приділяти більше уваги практичній спрямованості 

завдань при формуванні екзаменаційних білетів, що дасть можливість 

виявити не лише теоретичну підготовку випускників, а і вміння 

використовувати здобуті знання у педагогічній діяльності; практикувати 

виконання випускних кваліфікаційних робіт на замовлення навчальних 

закладів, підприємств та організацій різних форм власності; проведення 

захистів на відкритих виїзних засіданнях ЕК; представляти результати 

проведених досліджень на різного рівня конференціях, семінарах, 

оприлюднення матеріалів у формі тез та статей; налагоджувати співпрацю з 

зарубіжними університетами щодо обміну досвідом, організації системи 

дистанційного навчання, що сприятиме підвищенню професійної 

компетентності фахівців, зростання їх конкурентоздатності на ринку праці; 

посилити контроль за самостійного підготовкою студентів, що навчаються за 

індивідуальним планом; ознайомлювати студентів з сучасними державними 

документами та змінами в структури системи освіти України; продовжити 

практику контрольних зрізів знань студентів випускних курсів із дисциплін 

професійно-орієнтованого циклу, тестового контролю; вдосконалити 

методичні рекомендації для підготовки студентів до державної атестації та 

методичне забезпечення самостійної роботи студентів заочної та денної форм 

навчання; вдосконалити організацію та методичне забезпечення виробничих і 

навчальних практик студентів, спонукати студентів під час проходження 

педагогічних практик відбирати нестандартні шкільні ситуації, розв’язувати 

їх у процесі вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу; 

пропагувати найновіші ідеї педагогіки  і психології, розвивальні інноваційні 

педагогічні технології, що передбачають особистісне орієнтоване виховання 

та навчання вихованців ДНЗ, початкової  та основної школи; відділу 

навчальних технологій розробити положення про перевірку кваліфікаційних 

робіт на плагіат, в якому б враховувалася наступність наукових робіт 

студента від курсової до бакалаврської чи магістерської; продовжувати 

застосування комп’ютерних технологій при вивченні спецдисциплін, 

технологічних процесів галузей професійної освіти, розширювати 

можливості використання локальних мереж та мережі Internet; оновити 

матеріально-технічну базу, фонди бібліотеки сучасними підручниками і 

посібниками у галузі фізико-математичних та астрономічних наук, базу 

музичних інструментів, придбання сучасного лабораторного приладдя, 

пакети програмного забезпечення; з метою ширшого використання при 
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написанні ВКР іноземних наукових досліджень залучати студентів до 

поглибленого вивчення англійської мови та мов країн ЄС; продовжувати 

практику перевірки ВКР на наявність академічного плагіату, та пропагувати 

дотримання академічної доброчесності  при написанні проектів ВКР. 

 

 

2.7. Військова підготовка студентів 

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 року із 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». 

У серпні-вересні 2017 року проведено військове стажування та 

прийняття військової присяги для студентів, які закінчили навчання за 

програмою підготовки офіцерів запасу, серед них: 

Військова академія (м. Одеса) – 61 особа; 

Військова кафедра Сумського державого університету – 24 особи. 

У вересні-жовтні 2017 року проведені: агітаційна робота та опрацювання 

необхідних документів для допуску студентів до складання вступних іспитів, 

консультації щодо складання іспитів з ДПЮ (допризовної підготовки). 

Вступні іспити відбулися 26-27 жовтня 2017 року; за результатами 

іспитів зараховано слухачами Одеської військової академії 26 осіб та 

слухачами кафедри військової  підготовки при Сумському державному 

університеті 6 осіб. 

 

Таблиця 1 

Кількісний склад слухачів Одеської військової академії та 

військової  підготовки при Сумському державному університеті по 

факультетах 

Назва факультету 
Одеська військова 

академія 

Військова 

кафедра 

Сумського 

державого 

університету 

Всього 

дошкільної та спеціальної 

освіти 
2 1 3 

навчально-науковий інститут 

економіки та бізнес-освіти 
4 1 5 

іноземних мов 2 - 2 

історичний 2 - 2 

початкової освіти - 1 1 

соціальної та психологічної 

освіти 
6 - 6 
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професійної та технологічної 

освіти 
2 - 2 

фізичного виховання 7 3 10 

фізики, математики та 

інформатики 
1 - 1 

Всього 26 6 32 

 

Наказами Міністра оборони України  (по особовому складу) № 669 від 

25 вересня 2017 року та № 557 від 25 жовтня 2017 року студентам 

університету, що закінчили курс підготовки за програмою підготовки 

офіцерів запасу, присвоєні первинні офіцерські звання «молодший лейтенант 

запасу»,  з них: 

випускники військової  академії (м. Одеса) – 61 особа; 

випускники військової кафедри Сумського державного 

університету – 24 особи. 

З 9 квітня по 24 травня 2018 року було організовано проведення 

навчальних зборів на базі Одеської військової академії студентів першого та 

другого років навчання, а з 18 по 28 квітня 2018 року проведено табірний 

збір студентів першого та другого років навчання на військовій кафедрі 

Сумського державного університету. 

Всього станом на час подання звітної інформації продовжують 

навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу у військовій академії (м. 

Одеса) – 107 студентів університету, з них: І курс – 51 особа; ІІ курс – 56 

осіб. На військовій кафедрі Сумського державного університету – 55 осіб, з 

них: І курс –31 особа; ІІ курс – 24 особи.  

Університет у взаємодії з Військовою академією (м. Одеса) та 

військовою кафедрою Сумського державного університету щорічно постачає 

до лав мобілізаційного резерву ЗС України  від 80 до 100 офіцерів запасу. 

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.  

 

 

2.8. Робота з іноземними студентами 

Підготовка іноземців та осіб без громадянства в університеті 

здійснюється за акредитованими спеціальностями відповідно до ліцензії 

МОН України (Наказ МОН України №1492 л від 15.11.2016 р.).  

Враховуючи специфіку роботи з іноземними студентами, у 2017/2018 

н.р. діяльність структурних підрозділів університету, здійснювалася 

відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України та 
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державного підприємства МОН України «Український державний центр 

міжнародної освіти», державного підприємства МОН України 

«Інформаційно-іміджевий центр». Працівники відділу по роботі з іноземними 

студентами активно співпрацювали з представниками вітчизняних та 

закордонних організацій по набору іноземців на навчання; представниками 

дипломатичних корпусів посольств зарубіжних держав в Україні 

(Туркменістану, Азербайджану, Сербії, Узбекистану), РВ УДМС України в 

Черкаській області, Головним управлінням поліції в Черкаській області.     

У звітному періоді проводилась робота по налагодженню співпраці з 

агентствами і компаніями з метою розширення географії контингенту 

іноземних студентів в університеті. Зокрема: «ADVANCE CONSULTING» 

(Республіка Узбекистан), Globalia Company (Іспанія), Educational Consultancy 

firm named «Overseas Students Admission Services» (Пакистан), ТОВ 

«КОМПАНІЯ АЛЬФА КОНСАЛТЕТС» (Україна),  «Future Expert Institute 

and Associates» (Пакистан).  

Підтримуючи ініціативи Міністерства освіти і науки України щодо 

підвищення рівня якості підготовки іноземних громадян, у 2017/2018 н.р. в 

університеті приділялася значна увагу відбору потенційних студентів, 

оскільки перший крок до якісної освіти, якісного випускника – це 

конкурсний відбір кращих абітурієнтів. 

У 2017/2018 н.р. іноземним громадянам було видано 160 запрошеннь 

на навчання.  

Відповідно до Наказу МОН  України   від  01  листопада  2013 року № 

1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців 

та осіб без громадянства" (у редакції наказу МОН України від 11 грудня 2015 

року № 1272 зі змінами (Наказ МОН Украйни № 1167 від 11.08.2017 р.) набір 

іноземних громадян на навчання проводився у встановлені МОН України 

терміни (зарахування й формування наказів в системі ЄДБО до 1 листопада 

2017 р.).  

Прийом документів та вступні випробування для іноземних громадян у 

2017/2018 н.р. організовувалися приймальною комісією та відділом по роботі 

з іноземними студентами. Головним критерієм конкурсного відбору 

абітурієнтів стало знання мови навчання та фахових дисциплін. 

З метою оптимізації навчального процесу для іноземних студентів і  

подолання мовного бар’єру вченою радою університету російську мову 

визначено 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 окремих повноцінних груп у кількості  не менше 12 осіб.   

У 2017/2018 н.р. до університету було подано 107 заяв від іноземних 

громадян на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» і 8 заяв – на здобуття 

освітнього ступеня «Магістр». За результатами  роботи приймальної комісії 

на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» було зараховано 75 осіб (63 – 

на денну і 12 – на заочну форми навчання) та 8 осіб – за освітнім ступенем 

«Магістр». Поновлено на навчання і переведено з інших закладів вищої 
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освіти  України і закордону 7 осіб. Відраховано за невиконання навчального 

плану, несплату за навчання та за власним бажанням 19 осіб. Завершили 

навчання у січні 2018 р. та здобули освітній ступінь «Магістра» 2 особи. 30 

червня 2018 року закінчили навчання в університеті 9 осіб: за освітнім 

ступенем «бакалавр» – 8 осіб, за освітнім ступенем «магістр» - 1 особа.    

Станом на червень 2018 року в університеті навчалося 217 осіб з числа 

іноземних громадян за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр», освітньо-

науковим ступенем «доктор наук», а також на підготовчому відділенні для 

іноземних громадян для оволодіння українською мовою.    

Іноземні студенти, які навчалися в університеті у звітному періоді, є 

громадянами таких країн як Азербайджан, Арабська Республіка Єгипет, 

Ісламська Республіка Ірак, Камерун, Китай, Польща, Сербія, США, 

Туркменістан.   

Іноземні громадяни навчалися в інституті економіки та бізнес-освіти і 

на 9 факультетах університету: природничо-географічному; фізики, 

математики та інформатики; іноземних мов; професійної та технологічної 

освіти; історичному факультеті; фізичного виховання; мистецтв; початкової 

освіти; української філології.  

У контексті ініціатив МОН України на 2017-2019 рр. щодо 

запровадження проведення стандартизованого оцінювання іноземних 

студентів з мови навчання – української, англійської та російської (Наказ 

МОН № 859 від 14.06.2017 року «Щодо оцінювання іноземних студентів з 

мови навчання» кафедрою практичного мовознавства, відділом по роботі з 

іноземними студентами й Українсько-туркменським культурно-освітнім 

центром організовано додаткові освітні курси з вивчення української мови 

для 63 іноземних студентів 1 курсу з метою інтенсивної підготовки до 

складання незалежного тестування з мови навчання.   

З метою підвищення ефективності освітнього процесу у 2017/2018 н. р. 

систематично проводився моніторинг рівня підготовки іноземних студентів 

до академічних занять, а також індивідуальні консультації для іноземних 

студентів відповідно до затвердженого графіка (Розпорядження №8 від 

08.11.2017 p. «Про організацію роботи з іноземними студентами»).  

Переважну більшість іноземних студентів приєднано до академічних 

груп, у яких навчаються українські студенти. Проте в контексті виробничої 

необхідності  та з врахуванням особливостей підготовки іноземних громадян  

створено 11 окремих академічних груп.  

Велика увага приділяється індивідуальній роботі викладачів з 

іноземними студентами, зокрема, використанню елементів дистанційної 

освіти та роботі в інформаційному середовищі, а також здійснюється  

контроль за роботою студентів в інформаційному середовищі Moodle.   

Питання щодо забезпечення якості підготовки іноземних громадян та 

визначення мови навчання заслуховувалося на ректораті, питання щодо 

вивчення української мови іноземними студентами та організації роботи з 

іноземними студентами у 2017/2018 н.р. виносилися на розгляд вченої ради 

університету.   
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З метою визначення рівня адаптації студентів в соціокультурному 

середовищі було проведено соціологічне дослідження з використанням  

методу анкетування.  

Координуючим підрозділом для проведення виховної, культурно-

масової та освітньої роботи, а саме, підготовки та відзначення національних 

туркменських та українських свят, перегляд та обговорення фільмів, 

проведення лекцій, тематикою яких є питання нормативно-правового 

регулювання перебування іноземців на території України, став Українсько-

туркменський культурно-світній центр, оскільки переважна більшість 

іноземних студентів університету є громадянами Туркменістану.   

За звітний період на базі Українсько-туркменського культурно-

освітнього центру спільно з працівниками відділу по роботі з іноземними 

студентами, а також факультетами, на яких навчаються іноземні студенти, 

було організовано і проведено низку заходів, спрямованих на культурний 

обмін між країнами, а саме, пізнання особливостей української й 

туркменської культур, ознайомлення з традиціями України й Туркменістану. 

Активним видом діяльності стало залучення іноземних студентів до 

наукової діяльності. Наукові доробки іноземних студентів з Туркменістану у 

галузях соціально-педагогічних, гуманітарних, природничих та економічних 

досліджень висвітлено в міждисциплінарному науковому збірнику «Вісник 

Українсько-туркменського культурно-освітнього центру» за 2018 р.  

Показовими в 2017/2018 н.р. стали досягнення іноземних студентів із 

Сербії, які навчаються на факультеті мистецтв. Учасники колективу «Serbian 

Star» у складі Александара Джорджевича, Йована Дрманича, Дарко 

Марковича (художній керівник – доцент кафедри інструментального 

виконавства факультету мистецтв УДПУ Владислав Гусак) досягли значних 

результатів у професійній майстерності та здобули нагороди, зокрема:  

-  ГРАН-ПРІ ІІІ Всеукраїнського мистецького фестивалю-конкурсу 

«Grand Fest Кам’янець» (м. Кам’янець-Подільський, листопад 2017 року);  

-  Диплома І ступеня на VI Міжнародному конкурсі виконавців на 

народних інструментах «Арт Домінанта» (м. Харків, квітень 2018 року); 

-  Диплом ІII ступеня на VI Міжнародному інструментальному 

конкурсі Євгена Станковича (м. Київ, квітень 2018 року).   

У звітному 2017/2018 н.р. структурні підрозділи університету, дотичні 

до роботи з іноземними студентами, а саме, факультети, на яких навчаються 

іноземні студенти, відділ по роботі з іноземними студентами, Українсько-

туркменський культурно-освітній центр, а також інші структурні підрозділи, 

приділяли значну увагу підготовці іноземних громадян, спрямовуючи свою 

діяльність не на кількісне, а якісне збільшенню контингенту іноземних 

студентів, що є першочерговим завданням, яке ставить перед закладами 

вищої освіти 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 

У 2017/2018 н. р. наукова та науково-технічна діяльність університету 

була зорієнтована на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки, 

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, організацію та забезпечення 

міжнародної академічної мобільності викладачів та студентів, підготовку 

науково-педагогічних кадрів і підвищення конкурентоспроможності 

університету в сфері наукових досліджень, 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 39 

кафедр, у складі яких працює штатних: 53 доктори наук, професори,серед 

яких 2 дійсних члени (академіки) НАПН України, 1 академік Академії 

будівництва та архітектури; 312 кандидатів наук, доцентів. 

В університеті ефективно функціонує колегіальний науково-

консультаційний та дорадчий орган Вченої ради ‒ Науково-технічна рада. Її 

діяльність спрямована на вирішення загальних наукових проблем та 

координацію комплексних наукових досліджень, здійснення аналізу стану 

підготовки науково-педагогічних кадрів. Науково-технічна рада займається 

питаннями якісної підготовки наукових та навчально-методичних видань, 

затвердженням тематики наукових досліджень, корегуванням напрямів 

діяльності наукових шкіл, науково-дослідних центрів та лабораторій. 

Оскільки Міністерство освіти і науки нині робить акцент на формування 

сприятливого клімату в Україні для впровадження інновацій в освіті, робота 

науково-дослідних центрів та лабораторій спрямовувалася на успішну 

реалізацію інноваційних проектів, здійснення ґрунтовних наукових 

досліджень, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, 

нових методик та інших видів діяльності відповідно до їх наукових напрямів. 

За звітний період Науково-технічною радою університету було проведено 8 

засідань, розглянуто 57 тем дисертацій, прийнято 7 нових положень з 

організації наукової діяльності університету, рекомендовано до друку 20 

навчальних посібників, 18 навчально-методичних посібників, 46 монографій, 

заслухано 23 звіти.  

Організаційно-функціональна структура наукової діяльності 

університету охоплює: 3 науково-дослідні центри подвійного 

підпорядкування НАПН, НАН та МОН України; 3 міжнародні культурно-

освітні центри; 11 регіональних науково-методичних центрів; 24 науково-

дослідні лабораторії, які співпрацюють із галузевими лабораторіями науково-

дослідних інститутів НАПН України та НАН України та 14 наукових шкіл. 

Одним із основних напрямів реалізації державної політики в галузі 
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освіти і науки є розробка науково-дослідних робіт, які фінансуються за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету. Тематичний план 

2017 року включав 2 фундаментальні дослідження (одне з яких комплексне 

разом з Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. 

Макаренка та Південноукраїнським національним педагогічним 

університетом імені К.Д. Ушинського) та 1 прикладне дослідження. Їх 

загальний обсяг фінансування за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету склав 480,5 тис. грн. У 2017  році було завершено 

розробку 1 фундаментального і 1 прикладного досліджень.  

Тематичний план 2018 року включає 1 фундаментальне дослідження, 

яке продовжується з 2016 року та 1 нове прикладне дослідження. Їх 

загальний обсяг фінансування за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету складає 606,070 тис. грн. 

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» в університеті діють 12 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 вузу.  

До відділу реєстрації Державної служби інтелектуальної власності 

України науковцями університету було подано заявки на реєстрацію об’єктів 

авторського права і отримано 66 охоронних документів на навчально-

методичні та наукові публікації.  

 

3.2. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру та 

докторантуру, інститут здобувачів. 

На час підготовки звітної документації за 2017/2018 н.р. в аспірантурі 

університету на 18 спеціальностях  навчається 48 аспірантів. 

У 2017 р. завершили навчання в аспірантурі 16 осіб, з яких дев’ятеро 

достроково захистили результати наукових досліджень. Ефективність роботи 

аспірантури склала 56,3%. Сума коштів, що надійшли на рахунки 

університету від платних послуг відділу аспірантури та докторантури 

становить 154,520 грн. 

У докторантурі університету навчається 2 докторанти за 

спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки; 13.00.04 Теорія та методика 

професійної освіти.  

Відповідно до рішення вченої ради у 2017/2018 навчальному році в 

університеті була відкрита докторантура зі спеціальності 053 Психологія 

(Протокол № 2 від 26.09.2017 р.).  

Усього ж за навчальний рік викладачами університету захищено 

9 кандидатських та 5 докторських дисертацій. 

Наказами МОН України створені і на даний час функціонують 2 

спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських 

дисертацій.  
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За період функціонування спецради сприяли розширенню професійної 

підготовки науковців для системи педагогічної освіти, зміцненню 

професорсько-викладацького корпусу освітніх та наукових установ МОН 

тощо. У роботі спецрад беруть участь 2 академіки, дійсні члени НАПН 

України та 32 доктори наук.  

У 2017/2018 н.р. спеціалізованими вченими радами університету  

проведено 28 засідань, на яких захищено 28 дисертацій (з них – 5 

докторських). 12 дисертацій захищено співробітниками нашого університету 

(з них – 4 докторських).   

 

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 150 молодих 

учених, серед яких 7 докторів наук, з них 3 професори, 75 кандидатів наук,  

1 заслужений працівник культури України. Чисельність молодих учених 

постійно змінюється, разом з тим характеризується позитивною динамікою 

частка тих, хто здобув науковий ступінь доктора наук, кандидата наук і 

вступив до аспірантури та докторантури. 

Структура Ради молодих науковців університету охоплює підрозділи 

на кожному факультеті/інституті університету, які організовують наукову 

діяльність молодих учених відповідного підрозділу, а також поділяється на 

окремі сектори за основними напрямами діяльності. 

Упродовж року молоді науковці працювали на кафедрах над 

дослідженнями комплексних кафедральних тем та над розробкою 

фундаментальних та прикладних досліджень у галузі природничих, 

суспільних і гуманітарних наук, які виконуються за рахунок коштів 

державного бюджету: прикладне дослідження «Інтелектуалізація й 

оптимізація бізнес-процесів», керівником якого є доктор економічних наук, 

професор Чирва Ольга Григорівна, виконувалося впродовж 2016–2017 рр.  

Викладачами Безлюдною В.В., Махометою Т.М., Тягай І.М. 

підготовлено документацію по проекту «Модернізація педагогічної вищої 

освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 

програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, №586098-

EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. В рамках проекту здійснено два 

навчальних візити до закордонних ЗВО: Університету Деусто (м. Більбао, 

Іспанія) та Краківської гірничо-металургійної академії (м. Краків, Польща). 

Робота молодих науковців на факультетах/інституті 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. 

Молоді науковці університету очолюють та є членами науково-

дослідних лабораторій, що входять до структури факультетів/інституту 

університету: «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти» 
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(керівник – доктор педагогічних наук, доцент Ящук С. М.); Науково-дослідна 

галузева лабораторія проблем розвитку нових інтегрованих структур АПК 

(керівник – доктор економічних наук, професор Чирва О. Г.); Науково-

дослідна лабораторія з проблем державних фінансів України (керівник – 

доктор економічних наук, 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 2017/2018 н. р. молоді науковці постійно залучалися до 

організаційних комітетів усіх конференцій, семінарів, олімпіад та конкурсів, 

що проводилися в університеті, так і за його межами.   

Радою молодих науковців співорганізовано ряд заходів: VІ Scientific 

Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree 

Students «The 21st Century Challenges in Education and Science» (Глухів, 18–19 

квітня 2018 року), V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 

вчених «Наукова молодь-2017» (Київ, 14 грудня 2017 року). 18 травня 2018 

року делегація університету у складі доцента, Голови Ради молодих 

науковців Олексія Мельника, кандидата психологічних наук Надії Харченко 

та магістранта Антоніни Кокоші взяла участь у Всеукраїнському форумі 

«Молодь України – інтелектуальний потенціал нації»,  який було проведено 

за ініціативою Молодіжного крила ГО «Народні збори України». 

У рамках спільного проекту МОН України та Британської Ради в 

Україні «Шкільний учитель нового покоління» доцент кафедри іноземних 

мов Загоруйко Л.О. взяла участь у зимовій школі IATEFL (36-hour PRESETT 

teacher development course at the Teacher Development Winter School organized 

by the British Council Ukraine and IATEFL Ukraine on 16-22 January 2018. 

Науковці брали участь у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради 

України із питань фінансової політики і банківської діяльності, який відбувся 

на базі УДПУ імені Павла Тичини (20.12.2017 р.). На засіданні розглядались 

питання: «Засади стратегічного реформування державного банківського 

сектору» та «Інструменти фінансування сільського господарства в Україні».   

У рамках роботи науково-методичного семінару «Теорія та практика 

ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст» було проведено 

спільне засідання разом із Уманською міською радою (30.11.2017 р.). 

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 році молодими науковцями було опубліковано: 24 

монографії; 58 навчальних посібників, з них, 19 рекомендовані до друку 

Вченою радою університету та 4 електронних посібники; 529 статей і тез, з 

яких 307 статей у фахових виданнях, що мають імпакт-фактор. 27 статей у 

наукових виданнях, що входять до міжнародної наукометричних баз даних 

Scopus та Web of Science та 12 подано до друку. За звітній період молодими 
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науковцями захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук та 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук. 

Відповідно до постанови президії Комітету з державних премій 

України в галузі науки і техніки від 23 травня 2018 року стипендіатами 

Кабінету Міністрів України для молодих учених стали Кравченко Оксана 

Олексіївна – декан факультету соціальної та психологічної освіти та Чирва 

Ольга Григорівна – директор інституту економіки та бізнес-освіти. 

Науково-дослідна діяльність студентів університету 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, 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 діє 317 наукових гуртки та проблемні 

групи, у яких беруть участь понад 2,6 тис. студентів. У 2017/2018 н.р. 

учасники СНТ стали учасниками низки науково-організаційних заходів: 18 

міжнародних конференцій, 29 всеукраїнських конференцій та 43 семінарів. У 

конференції взяли участь 150 представників з нашого університету та 41 – з 

14 закладів вищої освіти, у тому числі 10 молодих науковців. 

В університеті було проведено вузівський етап студентської Олімпіади 

з 52 навчальних дисциплін та спеціальностей. 52 студенти університету 

направили анкети для участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. 

9 студентів – перемогли у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. 

Студентство університету під керівництвом провідних науковців підготувало 

61 наукову роботу до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт. 17 студентів здобули перемогу в ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт. 

Кожного року студенти університету стають переможцями конкурсів, 

олімпіад та володарями кубків різного рівня.  Так, студентка факультету 

української філології зайняла ІІ місце у VIIІ Міжнародному мовно-

літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. Студент факультету фізики, математики та інформатики став 

переможцем і посів І місце в 10-й Міжнародній олімпіаді з програмування на 

Кубок академіка Іллі Несторовича Векуа. Команда студентів факультету 

фізики, математики та інформатики зайняла І місце в Міжнародному Кубку 

Векуа з програмування. Три студенти історичного факультету посіли ІІ місце 

в ІІ Всеукраїнському студентському турнірі з філософії та чотири студенти 

історичного факультету зайняли ІІІ місце в VI Всеукраїнському  

студентському турнірі з історії. Студентка факультету соціальної та 

психологічної освіти посіла І місце в VІ Всеукраїнському дистанційному 
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конкурсі студентських та учнівських наукових робіт із соціальної 

педагогіки/соціальної роботи 2018 року. 

Університет був базовим у проведенні ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з української мови та літератури (з 

методикою їх викладання) (надійшло 109 студентських робіт із 57 закладів 

вищої освіти  України), 13 студентів стали переможцями ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Трудове навчання та 

технології» (надійшло 153 заявки студентів з 20 ЗВО України та 8 коледжів, 

15 студентів посіли призові місця) та ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади  зі спеціальності «Історія» (надійшло 86 анкет на участь з 40 ЗВО 

України, 8 студентів вибороли призові місця).  

Також на базі університету упродовж 2017/2018 н. р. було проведено 

10 міжнародних та 35 всеукраїнських студентських конференцій, 65 науково-

методичних семінарів. 

В університеті практикується залучення студентів до науково-дослідної 

роботи через академічну групу. Реалізована в комплексі науково-дослідна 

діяльність студентів сприяє формуванню наукового світогляду студентів, 

оволодінню методологією і методами наукового дослідження; надання 

допомоги їм у прискореному оволодінні спеціальністю; розвиток творчого 

мислення та індивідуальних здібностей у розв’язанні практичних завдань; 

розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у своїй 

практичній роботі; залучення найкращих студентів до розв’язання наукових 

проблем, що мають суттєве значення для науки і практики; постійне 

оновлення і вдосконалення своїх знань; розширення 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 наукову інформацію, необхідну для проведення 

дослідження. Для забезпечення навчальної та наукової діяльності 

навчального закладу актуальною є проблема розміщення наукових та 

навчально-методичних розробок у відкритому доступі, який забезпечується 

Інституційним репозитарієм УДПУ. На даний час до репозитарію 

університету було завантажено 8576 документів: 4460 статей, 27 дисертацій, 

2567 тез, 685 навчальних посібників, 293 автореферати, 178 монографій, 62 

книги, 27 газет, 26 підручників, 47 охоронних документи. За цей період 

здійснено 13 683 894 перегляди користувачами, 2 501 290 разів було 

переглянуто публікації, здійснено 373 347 пошукових запитів. 

Наукова і видавнича діяльність університету зорієнтована на 

реалізацію державної політики в галузі освіти і науки, спрямованої на 

підвищення конкурентоспроможності університету в галузі наукових 

досліджень. Ця успішна реалізація підтверджується тим, що у рейтингу 

закладів вищої освіти України, згідно з даними наукометричної бази Scopus 

станом на квітень 2018 р., університет серед 136 зареєстрованих ВНЗ України 
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займає 77 позицію і має 87 публікацій, 245 цитувань та індекс Хірша 10. 

У 2017–2018 навчальному році в університеті продовжено випуск п’яти 

фахових видань:  

• «Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини» (педагогічні науки) (головний редактор – 

академік НАПНУ, професор Мартинюк М. Т.); 

• «Історико-педагогічний альманах» (головний редактор – академік 

НАПНУ Сухомлинська О. В.); 

• збірник наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сільської 

школи» (головний редактор – професор Безлюдний О. І.); 

• науково-педагогічний журнал «Порівняльно-педагогічні студії» 

(спільно з НАПН) (головний редактор – професор Заболотна О. А.); 

• збірник наукових праць «Проблеми підготовки сучасного вчителя» 

(головний редактор – професор Безлюдний О. І.). 

На сьогодні усі ці фахові видання увійшли до категорії «В» Переліку 

видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки. 

Також, у 2017–2018 роках п’ять фахових видань університету 

продовжили індексуватися міжнародною наукометричною базою даних Index 

Copernicus та суттєво підвищили свій імпакт-фактор у зазначеній вище базі 

даних. Так, журнал «Порівняльно-педагогічні студії» підвищив свій ICV з 

55.60 у 2015 р. до 66.90 у 2016 р., «Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини» підвищив свій 

ICV з 36.29 у 2015 р. до 53.77 у 2016 р., «Проблеми підготовки сучасного 

вчителя» підвищив свій ICV з 36.66 у 2015 р. до 58.32 у 2016 р., журнал 

«Історико-педагогічний альманах» підвищив свій ICV з 44.26 у 2015 р. до 

50.87 у 2016 р. та збірник наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми 

сільської школи» підвищив свій ICV з 37.89 у 2015 р. до 57.95 у 2016 р. 

Також у звітному році вперше до наукометричної бази даних Index 

Copernicus увійшов журнал «Філологічний часопис» та отримав ICV 56.87 у 

2016 р. 

Усі фахові видання університету зараховано до наукометричного 

каталогу Google Scholar, що дає змогу поширювати наукові доробки 

викладачів на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Індекс-Хірша 

університету у зазначеному наукометричному каталозі становить 32. 

У звітному році продовжили функціонувати ще три наукові видання 

університету: збірник наукових праць «Філологічний часопис» (головний 

редактор – професор Зелінська О. Ю.), наукові журнали «Уманська 

старовина» (головний редактор – професор Кузнець Т. В.) та «Економічні 

горизонти» (головний редактор – професор О. Г. Чирва).  

За звітний період вийшли друком 12 випусків університетських 

фахових видань, у яких опублікували результати своїх досліджень близько 

250 науковців.  

Формами реалізації планових наукових досліджень у 2017–2018 роках 

стали підготовка та видання друком: 49 монографій, 6 підручників з грифом 

МОН, 27 посібників із грифом МОН, 223 навчальних посібника, 2331 стаття і 
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тези доповідей. Загальна кількість публікацій різних форм – 2636. Також 

викладачами університету було опубліковано та прийнято до друку 24 статті, 

що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of 

Science. 

Продовжують функціонувати видання «Історико-педагогічний 

альманах» та «Порівняльно-педагогічні студії» на вітчизняній платформі 

«Наукова періодика України» інформатизованої видавничої системи «Open 

Journal Sуstem», та ще три у звітному році розміщено на цій платформі. Це 

сприяє інформатизації процесів менеджменту та публікації.   

У 2018 році статтям п’яти університетським журналам та збірникам 

було надано цифровий ідентифікатор DOI.  

Також у 2017 році природничо-географічний факультет продовжив 

випуск щорічного збірника наукових праць «Наукові записки екологічної 

лабораторії УДПУ» та «Природничі науки і освіта: збірник наукових праць 

природничо-географічного факультету». Під редакцією доктора педагогічних 

наук, професора, дійсного члена НАПН України В. Г. Кузя видається щорічний 

Вісник науково-дослідної лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ 

століття». На базі факультету української філології публікується науковий 

часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру. 

Стратегічним ресурсом розвитку університету є бібліотечний фонд –

  це основа багатогранної роботи університетської бібліотечної системи. На 

сьогодні фонд бібліотеки Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини  становить 417446 примірників. 

Важливим завданням бібліотеки закладу вищої освіти (ЗВО) є аналіз та 

управління книгозабезпеченістю навчального процесу. З цією метою в 

автоматизованій системі  УФД/Бібліотека створений модуль «Тематико-

типологічний план комплектування» (ТТП), де зібрані відомості про 

підручники, навчально-методичні посібники з усіх дисциплін, які вивчаються 

в університеті. 

З метою максимального інформування користувачів бібліотекарі 

постійно повідомляють про нові надходження, які систематизуються за 

таблицями УДК, предметизуються в автоматизованій бібліотечно-

інформаційній системі та відображаються в каталогах: карткових (абетковий 

та систематичний) і електронний каталог (ЕК). Крім того, ЕК є основою для 

створення різноманітних БД на допомогу науковій роботі. Серед них:  

«Молодь за здоровий спосіб життя», «Земля – наш спільний дім», 

«Краєзнавство Уманщини», «Краєзнавство Черкащини», «Новітні 

інформаційні технології в освіті», «Дисертації та автореферати дисертацій»,  

«Вчитель» та інші. Через веб-сайт нашої бібліотеки до уваги читачів 

представлені віртуальні щомісячні інформаційні списки «Нові надходження» 

та щоквартальні інформаційні бюлетні «Наукові праці вчених УДПУ».  

Нова модель обслуговування, яка передбачає швидкий доступ  до 

бібліотечних зібрань, надає можливість ознайомитись із вторинно-

інформаційними ресурсами, створеними у 2017/2018 н.р.: віртуальний огляд 

літератури «Основи наукових досліджень у вищій школі», бібліографічний 

http://www.gproxx.com/http:/library.udpu.org.ua/informatsiia-dlia-vykladachiv/naukovi-pratsi-vchenikh-udpu
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список дисертацій та авторефератів дисертацій із фондів бібліотеки 

Уманського державного педагогічного університету, щорічний 

бібліографічний покажчик праць викладачів університету, що надійшли до 

бібліотеки протягом року під назвою «Друковані видання професорсько-

викладацького складу Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини у фондах бібліотеки». Бібліографічні покажчики 

сповіщають про появу інформаційного документа і надають традиційний 

бібліографічний його опис згідно з чинними стандартами.  У 2018 році 

вийшов черговий випуск бібліографічного щорічника, в якому зосереджена 

інформація про наукові здобутки вчених університету у педагогічній 

практиці.  

Триває робота над створенням бібліографічного покажчика: 

«Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини на 

сторінках періодичних видань», який включатиме статті з газет і журналів, 

розміщених у фондах бібліотеки починаючи з 1930 року. 

Для повноцінного розкриття змісту фонду бібліотеки максимально 

розписувались періодичні видання та збірники наукових праць викладачів 

університету: в програмі УФД Бібліотека – 2427 документів, поза програмою 

– 3638 документів. Упродовж навчального року отримали 202 назви 

періодичних видань. 

Оперативно поповнювались новими бібліографічними описами 

тематичні картотеки та систематична картотека статей. Прореферовано 49 

статей з видань університету, затверджених ВАК: «Історико-педагогічний 

альманах», «Порівняльно-педагогічні студії». Проіндексовано викладачам, 

аспірантам та студентам університету 928 документів в системі УДК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Надано 156 консультацій щодо оформлення друкованих видань, видано 4343 

бібліографічні довідки. 

Сьогодні в бібліотеці швидкий доступ  до інформації здійснюється 

через сайт книгозбірні. Крім цього, бібліотекарі інформують факультети про 

нові надходження через електронну пошту. 

Протягом навчального року було відкрито тестовий доступ до бази 

даних видавництва Institute of Physics Publsihing та до колекції бази даних  

компанії EBSCO Publishing. Доступи надано в рамках співпраці бібліотеки з 

асоціацією «Інформатіо-Консорціум». Відкрито доступ до електронних книг 

Центру навчальної літератури (найбільшої книготоргiвельної та видавничої 

компанiї в Україні) та до бази даних Polpred.com – огляду засобів масової 

інформації. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

19.09.2017 р. № 1286 «Щодо надання доступу вищих навчальних закладів і 

наукових установ, що знаходяться в сфері управління МОН України до 

наукометричних баз даних» з 1 листопада 2017 року до 31 жовтня 2018 року 

надано доступ до найавторитетнішої міжнародної наукової бази даних Scopus 

видавничої корпорації Elsevier. Scopus –  це можливість слідкувати за 

міжнародними науковими дослідженнями, отримувати актуальну та якісну 

наукову інформацію із своєї тематики, дані про цитування та інше. 
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Для наукової спільноти університету бібліотекарі проводять навчальні 

семінари та індивідуальні консультації щодо роботи із базою даних Scopus та 

надають інструкційні матеріали. 

Для більш повного забезпечення книгами викладачів та аспірантів 

університету організаційно-методична діяльність бібліотеки була спрямована 

на підвищення надійності функціонування системи та вдосконалення роботи 

Міжбібліотечний абонемент (МБА). Важливе місце посідало підвищення 

оперативності та повноти задоволення запитів. З цією метою протягом року 

зв’язувалися з МБА найбільш затребуваних бібліотек й отримували у 

тимчасове користування вітчизняні та іноземні примірники в оригіналах, 

яких немає у нашій бібліотеці. 

 

3.5. Міжнародне освітнє та наукове співробітництво 

Вимоги Болонського процесу, євроінтеграційні процеси в Україні та 

сучасний освітній та науковий поступ визначили пріоритетні напрямки 

міжнародного співробітництва: міжнародна інтеграція університету у 

Європейський простір вищої освіти, за умови збереження і розвитку 

досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи; розвиток 

існуючих контактів з міжнародними партнерами і встановлення нових; 

комплексне співробітництво з Міністерством освіти і науки України, 

дипломатичними представництвами, фондами, державними та громадськими 

організаціями зарубіжних країн, органами місцевої влади, містами-

побратимами; організація та проведення заходів 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 стажування співробітників університету в закордонних 

партнерських навчальних закладах; організація всебічного вивчення 

іноземних мов та забезпечення міжнародної сертифікації мовних знань, умінь 

та навичок. 

У 2017/2018 н. р. діяли ряд програм та проектів академічних, наукових 

та культурних обмінів. Серед них програма «Erasmus+» КА-1, КА-2, Mobile 

+2, Mobile +3, Stipendium Hungaricum, 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.  

У 2017 році університет виграв грант в рамках консорціуму проекту 

«Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних 

інструментів викладання» (MoPED – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-

CBHE-JP.) програми «Розвиток потенціалу вищої освіти», Еразмус+,  КА- 2.  

У звітному періоді проводилася робота над 2 проектами у співпраці з 

Британською Радою в Україні – «Шкільний вчитель нового покоління» та 

«Інтернаціоналізація університету в умовах автономії вузу та соціально-

політичної нестабільності в Україні». 
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Станом на червень 2018 року в університеті діє 66 угод про співпрацю 

із зарубіжними освітніми закладами, організаціями та товариствами, 14 з 

яких було укладено 2017/2018 навчальному році.  

У 2017/2018 н. р. 46 студентів долучилися до різноманітних 

академічних обмінів. Здобувачі вищої освіти університету проходили 

навчання за програмами подвійного диплому, Stipendium Hungaricum, 

програмою Еразмус+, кредитною програмою мобільності «Mobile+2»: в 

Університеті імені Адама Міцкевича в м. Познань (Республіка Польща), 

Університеті Порту (Португалія), 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), Поморській академії в м. Слупську (Респубілка Польща), 

Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), 

Пряшівському університеті (Словацька Республіка), в Державній Вищій 

Школі Професійної Освіти імені Іпполіта Цегельського в м. Гнєзно 

(Республіка Польща). 

У 2017/2018 році 13 викладачів та аспірантів університету брали участь 

у міжнародних проектах та програмах.  

Зокрема, аспірант І.Ю. Опацький отримав стипендіальний грант від 

Наукового товариства імені Т. Шевченка у США на реалізацію наукового 

проекту та запрошення виступити з доповіддю  на засіданні товариства у 

Нью-Йорку у жовтні 2017 р. 

З 01.03 по 30.09. 2017 рр. завідувач кафедри практичного мовознавства 

Цимбал Н. А. пройшла закордонне наукове стажування в Академії мови іврит 

(м. Єрусалим, Держава Ізраїль). 

З 04 по 09 вересня 2017 року доктор технічних наук, професор Талят 

Азізов перебував з робочим візитом у КНР у місті Вейхай у складі 

української делегації з метою налагодження співпраці з китайськими 

начальними закладами та підприємствами. 

З 06.11.2017 по 10.11.2017 завідувач кафедри англійської мови та 

методики її викладання, к.пед.н., доцент Гембарук Алла Степанівна та в.о. 

директора бібліотеки, доц.кафедри української мови та методики її навчання, 

канд. філолог. наук Григоренко Тетяна Володимирівна пройшли стажування 

в університеті Порту, м. Порту (Португалія) з метою ознайомлення з 

методичними забезпеченнями факультету гуманітарних наук та бібліотечним 

фондом університету. 

З 19.11 по 27.11.2017 року викладач кафедри історії України 

Опацький І.Ю. проходив стажування на базі Меморіального комплексу Яд 

Вашем в м. Єрусалим, Держава Ізраїль та став учасником Дванадцятого 

щорічного семінару з історії Другої світової війни та історії Голокосту в 

Європі. 

З 25 січня по 15 лютого викладач факультету фізики, математики та 

інформатики Ільніцька Катерина Сергіївна пройшла стажування та взяла 

участь у наукових семінарах на тему: «Теоретико-категорні моделі в 
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топологічній теорії квантового поля та квантової фізики» в Австро-

Угорському інституті науки і технологій (м. Відень, Австрія). 

З 07 по 16 квітня викладачі факультету іноземних мов Бондарук Я.В., 

Процько Є.С. та Комар О.С. пройшли стажування в Державній Вищій Школі 

Професійної Освіти імені Яна Амоса Коменського (м. Лєшно, Республіка 

Польща). 

З 16 по 20 квітня декан факультету іноземних мов Постоленко І.С. та 

координатор міжнародного співробітництва університету Сушкевич О.С. 

пройшли стажування в Університеті Порту (м. Порту, Португалія). 

З 10 квітня по 30 вересня 2018 року кандидат мистецтвознавство, 

старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін 

Пиж’янова Наталія Володимирівна пройшла стажування в Академії імені Яна 

Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща). 

Упродовж навчального року університет відвідували делегації від 

посольств, закордонних партнерських навчальних закладів, провідні 

зарубіжні науковці та громадські діячі.  

1 вересня до університету завітали високоповажні гості з Державної 

вищої школи професійної освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лєшно – 

ректор, доктор габілітований, професор Мачей Пєтшак та проректор, доктор 

габілітований, почесний професор УДПУ Александр Миколайчак. 

В період з 11 вересня  по 18 вересня 2017 року  пан Рафал Тершак – 

магістр Академії імені Яна Длугоші в Ченстохові проходив стажування на 

базі університету. 

23 жовтня 2017 року на факультеті іноземних мов відбулася зустріч з 

лектором німецької служби академічних обмінів (DAAD) Анею Ланге. 

Програмою перебування було передбачено презентацію стипендій DAAD  

для студентів бакалаврату та магістратури, аспірантів, молодих викладачів та 

досвідчених науковців. Після презентації відбувся тренінг з укладання пакету 

документів для участі у програмах академічних обмінів та семінар з 

гендерних і соціо-культурних реалій сучасної Німеччини. 

З 09.02 по 16.02.2018 р. професор Сілезького університету в Катовіце 

Мачей Шаргот пройшов наукове стажування на кафедрі слов’янських мов та 

зарубіжної літератури.  

23 березня 2018 року до університету із робочим візитом завітала 

делегація Краківського педагогічного університету у складі ректора, 

професора Каземіра Карольчака та представника відділу міжнародного 

співробітництва Магдалени Біргіел.  

В рамках святкування Днів Польщі та Дня Науки 2018 в УДПУ та з 

нагоди міжнародної конференції «Україна та Польща: минуле, сучасне, 

майбутнє» університет відвідали: Радник Посла Республіки Польща в 

Україні, керівник Реферату з питань науково-освітньої співпраці Емілія 

Ясюк, професори з польських закладів освіти Катажина Єндращик, Адам 

Рігєвіч, Барбара Шаргот, Мачей Шаргот, Даріуш Ротт, Данута Глувка.  
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З 21.05 по 25.05.2018 року доктор, старший викладач Державної Вищої 

Школи Професійної Освіти ім. Я.А. Коменського в м. Лєшно Данута Глувка 

пройшла стажування в університеті в рамках програми Еразмус+.  

Для підвищення ефективності наукової, науково-технічної діяльності 

та міжнародного співробітництва в 2018/2019 н. р. вбачається за необхідне 

активізувати діяльність Ради молодих науковців та Студентського наукового 

товариства, здійснювати постійний контроль за виконанням плану їх 

наукової діяльності. Потрібно стимулювати молодих дослідників до активної 

участі в наукових заходах, академічній мобільності. Слід продовжити роботу 

щодо підвищення імпакт-фактора усіх наукових збірників УДПУ, що 

увійшли до наукометричної бази даних Index Copernicus. Необхідно 

дотримуватися вимог при формуванні наукового журналу «Порівняльно-

педагогічні студії» як англомовного видання, використати можливості 

інституційного репозитарію для представлення доробку науковців УДПУ. 

Важливим є питання стимулювання науковців УДПУ до участі у конкурсах з 

розробки наукових проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного 

бюджету. Варто розширити коло 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. Актуальним є 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 Гірша у Scopus). Потрібно працювати над питанням входження 

фахових видань університету до категорії Б, переліку фахових видань 

України, посилення теоретичної та практичної цінності наукових досліджень, 

підготовлених фахівцями університету, створенням якісного наукового 

продукту, збільшенням кількості наукових публікацій, підручників, 

навчальних посібників. Слід вдосконалювати роботу бібліотеки 

університету, шукати нові підходи до процесу обслуговування, розширюючи 

при цьому спектр бібліотечно-інформаційних послуг, форми і змісту роботи, 

з метою забезпечення повноти, доступності й оперативності інформації. 

Потрібно інтенсифікувати реалізацію програми подвійних дипломів із 

зарубіжними партнерами, які пропонують якісні і доступні освітні послуги 

для студентів університету, залучати учасників освітнього процесу до 

активного вивчення іноземних мов. 
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ІV. ВИХОВНА РОБОТА 

4.1. Організація виховної роботи в університеті 

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.  

Безпосередню організацію виховної роботи проводить Центр культури 

і дозвілля «Гаудеамус».   

Протягом року на вчених радах університету, факультетів, інституту, 

ректораті та науково-методичний раді заслуховувались питання про стан 

організації виховної діяльності, реалізації концепції національно-

патріотичного виховання молоді, результати діяльності органів 

студентського самоврядування, стан та перспективи інформаційної політики 

університету тощо. Традиції та інновації національно-патріотичного 

виховання студентської молоді в Уманському державному педагогічному 

університету було презентовано на Третьому форумі українських 

патріотичних справ «Ми – українці», Всеукраїнському навчально-

методичному семінарі з питань інноваційних форм та методів національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, Всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет-конференції «Національно-патріотичне виховання дітей та 

учнівської молоді в умовах модернізації суспільних змін», Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Національно-патріотичне виховання дітей 

та молоді засобами козацької педагогіки та краєзнавства». 

Із заступниками деканів / директора інституту з виховної роботи 

проводились методичні засідання, де розглядались питання організації 

освітнього процесу, виховної діяльності зокрема, питання нормативно-

правового забезпечення роботи кураторів, соціально-психологічної роботи зі 

студентами, обговорювались форми і методи виховної роботи тощо. В 

університеті діє Школа професійного зростання молодого викладача. 

Окремим напрямком в організації виховної роботи в університеті є 

створення належних соціально-психологічних умов для всіх суб’єктів 

освітнього процесу. Психологом університету здійснюється психологічний 

супровід учасників освітнього процесу. На початку кожного навчального 

року, протягом перших двох місяців аналізується рівень адаптації 

першокурсників до навчання у ЗВО, виявляються причини неуспішності, 

обговорюються проблеми, питання етики, культури спілкування і поведінки. 

Проводяться психодіагностичні дослідження різного спрямування, 

індивідуальна та групова консультативна, корекційно-розвиваюча, 

профілактична та організаційно-методична робота (звіт про роботу 

практичного психолога додається). На противагу «групам смерті», які 

заполонили Інтернет-ресурси, кафедрою психології спільно зі студентським 

науковим товариством проведено науково-практичний кінолекторій для 
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студентів та проведено 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 студентів з 

інвалідністю, зокрема засобами інклюзивного соціально-реабілітаційного 

туризму, волонтерства, соціально-виховної практики та ін. В рамках 

реалізації програми «Подорожуємо без бар’єрів» учасники ІІ студентського 

конкурсу проектів з інклюзивного туризму відвідали живописний Буцький 

каньйон на річці Гірський Тікич.  

Слід відмітити на посиленні роботи деканів / директора інституту щодо 

організації виховної роботи в гуртожитку, контролю за дотриманням 

студентами правил проживання тощо. Виховна робота в гуртожитках 

проводилась за кількома напрямками: індивідуальні бесіди зі студентами, що 

проживають у гуртожитках щодо здорового способу життя, 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, 

організація тематичних вечорів, спортивних змагань тощо. 

Загалом 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 

(інноваційних 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 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту» та 

«Положенням про студентське самоврядування» в університеті діє 

студентська рада, яка має навчальний, культурно-просвітницький, соціально-

правовий, спортивно-оздоровчий, волонтерський сектори та прес-центр. 

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 створено виборчу комісію, аби повною мірою забезпечити 

реалізацію і захист виборчих прав студентів. У травні органи студентського 

самоврядування за цією ж процедурою обрали вже нових лідерів.  

Також в університеті працює студентська контрольно-ревізійна комісія, 

що є наглядовим органом студентської ради, здійснюючи моніторинг 

моніторинг та аналіз її діяльності. 

Керівництвом університету забезпечено належні умови для діяльності 

органів студентського самоврядування. Традиційними є зустрічі студентської 
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ради з адміністрацією університету. Члени студради є членами Вченої ради 

університету (факультетів / інституту), ректорату, ради трудового колективу, 

стипендіальної комісії. Члени студради є активними учасниками академії 

молодіжного лідера при Уманській міській раді. Представники студентської 

ради університету є членами Молодіжної ради міста Умань, студради при 

Міністерстві інформаційної політики в Україні. 

Протягом навчального року за активну участь у громадському житті 

міста і регіону, ініціативність, креативність та мобільність, молодіжний 

творчий потенціал, активну участь у реалізації молодіжної політики 

студентська рада та студенти нашого університету нагороджені Подяками 

Управління у справах сім`ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної 

адміністрації та Подяками міського голови. За активну участь у 

громадському житті університету і міста, розвиток студентського 

самоврядування Почесну нагороду одержала голова студентського 

самоврядування УДПУ. Також студентська рада університету отримала 

перемогу в міському фотоконкурсі «Ми – студентство». 

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 різних рівнів тощо. За підтримки ректорату та 

профкому цьогоріч члени студради представляли університет на 

Всеукраїнському форумі «Студентство – авангард державотворення», 

Третьому форумі українських патріотичних справ «Ми – українці», 

Всеукраїнському форумі молодіжних працівників та працівниць,  

XІІ Генеральній Асамблеї Української асоціації студентського 

самоврядування тощо.  

В університеті створено умови щодо прозорості та відкритості під час 

проведення підсумкового контролю із залученням до цього процесу 

представників органів студентського самоврядування, що сприяло 

попередженню фактів порушень чинного законодавства про вищу освіту.  

Значної уваги приділяє студрада питанням академічної доброчесності. 

На факультеті соціальної та психологічної освіти відбувся фестиваль 

соціальних відеороликів «Академічна доброчесність: цінність та принципи». 

Активні та цілеспрямовані студенти працювали над розробкою робіт, які 

описують ситуацію з академічною доброчесністю не тільки в нашому 

закладі, а й в Україні загалом.  

Студентська рада є організатором та активним учасником виховних 

заходів різного рівня та спрямування, що проходять в університеті, на 

факультетах/ інституті, в місті. Особливе місце серед них займають 

благодійні заходи. Студенти та професорсько-викладацький склад 

університету завжди долучаються до благодійних акцій усіх рівнів. 

Студенти, викладачі та працівники університету організували самостійно та 

доєднались до міських акцій: «З Новим роком, солдате!», «Великодній кошик 

солдату», «Добро жменями», «Повертайся живим», «Зігрій солдата», 
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«Павучок», «Подаруй надію», «Засвіти вогник в очах дітей» тощо. Протягом 

року студенти та викладачі постійно організовують збір речей, продуктів 

харчування, солодощів, ліків, коштів, які передавали бійцям на Схід через 

волонтерів. Студенти особисто відвідують поранених у військових 

госпіталях Києва і Вінниці.  

Для освітніх дитячих закладів студентство нашого університету 

організовує святково-розважальні програмами, організовує збір іграшок та 

канцтоварів («На гостинах у Святого Миколая», балет «Лускунчик»). З 

ініціативи студради проведено благодійний Масляний ярмарок, усі кошти від 

якого передано на допомогу безпритульним тваринам у Благодійний фонд 

Умані «Серце друга». Колектив університету отримав Диплом учасника 

Всеукраїнського конкурсу «Благодійна Україна» та подяки на ім’я ректора 

від Уманської міськрайонної волонтерської організації «Разом» за постійну 

допомогу волонтерському Центру, свідому громадянську позицію та 

небайдужість до майбутнього країни.  

В університеті декілька років успішно працює студентської соціально-

психологічна 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. 

На факультетах / інституті протягом навчального року студрада 

долучалась та проводила самостійно різнопланові виховні заходи, акції, 

флешмоби, розіграші лотерей, фотовиставки, майстер-класи та ігри, ярмарки, 

конкурси, квести, тренінги, концертні програми. Це й низка заходів до Дня 

святого Валентина, До Дня працівників освіти, Дня студента, Дня миру тощо. 

Студрада спільно з ректоратом та профспілковою організацією провела 

конкурс на кращу кімнату у гуртожитку.  

Прес-центр студради постійно висвітлює життя студентів нашого 

університету на оновленій сторінці Студентського веб-порталу 

http://stud.udpu.org.ua/ та газеті «Студлайф». 

Кошти, передбачені кошторисом студради на 2017/2018 навчальний рік 

були витрачені за цільовим призначенням – виключно на потреби 

студентства університету: придбано костюми для кількох студентських 

творчих колективів, спортінвентар та спортивна форма для збірної команди, 

призи для фестивалів, конкурсів, загальноуніверситетських заходів, 

всеукраїнських конференцій та олімпіад. Це підтверджено членами 

контрольно-ревізійної комісії та зафіксовано протоколом. 

 

 

 

http://stud.udpu.org.ua/
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4.3. Заходи, спрямовані на формування національної свідомості  

та громадсько-політичної активності 

З метою формування національної свідомості та громадсько-політичної 

активності студентської молоді в університеті запроваджена низка як 

традиційних, так і нових форм виховної роботи.  

Студенти та викладачі університету взяли активну участь у святкових 

заходах з нагоди: Дня державного прапора та Дня Незалежності України, Дня 

пам’яті та примирення, Дня Соборності України, Дня Гідності і Свободи, Дня 

захисника України, Дня Збройних сил України тощо. Необхідною складовою 

патріотичного та громадянського виховання є заходи, що проводяться в 

університеті, щодо вшанування подвигу українського народу, увічнення 

пам’яті про загиблих та жертв Другої світової війни, жертв Голокосту, 

Голодомору, Героїв небесної сотні та тих, хто нині гине на сході України у 

зоні АТО. Потужну інформаційну та виховну функції несуть тематичні 

виставки, кіноперегляди, акції, інформаційні стенди, виховні години, вечори 

пам’яті, перфоменси, тематичні заходи, круглі столи, історичні години, 

флешмоби, зустрічі з військовими та інші. Протягом звітного періоду 

систематично відбулися зустрічі студентів і викладачів із учасниками АТО. 

Особливого значення надається ознайомленню студентів з історією 

героїчної боротьби українського народу за державну незалежність протягом 

свого історичного шляху, зокрема у ХХ-ХХІ століттях – це ОУН, УПА, 

дисидентський рух, студентська Революція на граніті, Помаранчева 

революція, Революція Гідності та ін. Активно працює історичний 

кінолекторій, який сприяє поглибленню знань студентів з історії, 

формуванню навичок історичної критики. 

До 250-річчя Коліївщини в Україні в університеті проведено круглий 

стіл та Всеукраїнську конференцію «Коліївщина 1768-1769 років. Козацько-

гайдамацьке повстання на Правобережній Україні: історичні реалії та 

національна пам'ять». 

В університеті систематично проводяться заходи для підвищення 

престижу військової служби. Щорічно в урочистій атмосфері відбувається 

присвоєння військового звання молодшого лейтенанта запасу студентам, 

корті є одночасно і курсантами кафедри військової підготовки Сумського 

державного університету та Військової академії міста Одеси. 

Студенти та викладачі університету є ініціаторами та активними 

учасниками святкових заходів з нагоди: Міжнародного дня Миру, 

Міжнародного дня рідної мови, Дня слов’янської писемності та культури, 

Дня української вишиванки, Дня українського козацтва, організовуючи 

різноманітні акції, флешмоби, ярмарки, виставки художньої творчості, 

майстер-класи, конкурси плакатів, конкурси на краще написання та 

виконання віршованих творів, конкурси есе, тематичні заходи та свята (акція 

«Перемогу творимо своїми руками», виготовлення паперових голубів миру, 

роздача листівок про мир жителям міста, студентський флешмоб «Мир в 

країні – мир в наших серцях», акція «Добра справа заради миру»).  
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Четвертий рік в університеті працює Національно-патріотичний табір 

для студентської молоді «Дія», який уже відпрацював вісім змін. 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.  

Традиційно в університеті проводиться танцювальний марафон «Ми – 

українці!» у рамках благодійної акції «Мистецтво заради миру».  У марафоні 

взяли участь більше 160 студентів університету всіх структурних підрозділів, 

об’єднаних у 12 команд усіх факультетів та інституту.  

На формування національної свідомості та громадсько-політичної 

активності студентів спрямовується діяльність бібліотеки університету. У 

читальних залах та бібліотеці систематично протягом року проводяться 

книжкові та віртуальні виставки, наприклад  «Голодомор у серці кожного з 

нас», «Козацтво. Історія нашого народу», «Конституція – основний закон 

держави та ін.», огляди літератури, презентації книг тощо. Серед 

інноваційних форм виховної роботи, організованих бібліотекою відзначаємо: 

Шевченківський поетичний марафон, Ерудит-лото до Міжнародного дня мов, 

конкурс молодих літераторів «Поетичний олімп», філологічна скринька до 

Дня української писемності та мови, Конкурс колискових та багато іншого. 

Одним із засобів формування національної свідомості та громадсько-

політичної активності студентів є екскурсійна діяльність. Щорічно за 

підтримки профкому університету організовуються екскурсії студентів до 

історичних та визначних місць м. Умані, Черкаської області, України 

(«Золота підкова Черкащини», «Найвизначніші замки Галичини», «Величний 

Київ», «Українська Венеція», «Чарівні Карпати», «Музей П.Г.Тичини» 

тощо).  

 

4.4. Природоохоронна діяльність 

Природоохоронна діяльність та екологічна освіта в університеті 

передбачає формування екологічної культури особистості, організацію та 

проведення природоохоронних заходів. Центром організації і управління 

екологічною освітою та природоохоронною діяльністю в університеті є 

науково-дослідна лабораторія «Екологія і освіта». 

У 2017/2018 навчальному році екологічна діяльність університету 

здійснювалась на основі розробленої технології створення 

природоохоронних територій та методики проведення природоохоронних 

заходів. 

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, студенти брали участь у 18 

природоохоронних заходах: «Посади ліс», «Укріплення берегів малих 
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водойм» та ін. Природоохоронна робота здійснюється у таких напрямках: 

озеленення, благоустрій населених пунктів та навчальних закладів, очищення 

водних джерел, встановлення щитів біля витоків малих річок, розчищення 

джерел. Зусиллями викладачів та студентів створено 3 нових заповідних 

об’єкти, які увійшли до каталогу заповідних об’єктів Вінницької та Черкаської 

областей. 

В рамках інноваційних технологій в екологічній освіті проведено: 5 

виставок та 8 природоохоронних акцій. Студенти залучаються до занять в 

екологічній лабораторії, під керівництвом викладачів здійснюють рейди 

екологічного десанту під лозунгом «Думай глобально – дій локально».  

В рамках проведення Всеукраїнських акцій «За чисте довкілля», 

«Зробимо Україну чистою», «Батьківська криниця» співробітниками та 

студентами УДПУ проведено заходи для збереження і примноження зелених 

насаджень, поліпшення благоустрою, санітарного і екологічного стану в місті 

Умань та регіоні. Проведено 8 природоохоронних акцій, серед яких: «Посади 

дерево», «Чисті узбіччя», «Очистимо джерела», «Благоустрій навчального 

середовища». У рамках Всеукраїнської екологічної акції «Не рубай ялинку» в 

університеті відбулася сьома традиційна виставка альтернативних ялинок.  

Традиційною є проведення університетської толоки: прибирання та 

благоустрій території університету та прилеглих вулиць, облаштування 

клумб, квітників, бузкової алеї.  

Систематичною є і просвітницька, агітаційна та пропагандистська 

робота серед учнів, студентів, освітян різних регіонів: семінари, тематичні 

виставки та екологічні світлини, виховні години на тему «Шанобливе 

ставлення до природи», «Діяльність людини в природі та її наслідки», 

диспути, тематичні екскурсії, конкурси стіннівок на екологічну тематику, 

лекції на теми «Забруднення навколишнього середовища», «Сучасні 

екологічні проблеми Землі» тощо.  

 

4.5. Культурно-просвітницькі заходи 

Культурно-просвітницькі заходи в університеті, як і вся виховна 

робота, зорієнтовані на реалізацію основних положень Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Тож більшість із них 

носить національно-патріотичний характер. 

В університеті створені умови для організації дозвілля студентів, 

формування у них естетичних смаків, розвиток творчих здібностей та 

обдарувань. На факультетах / інституті університету діють різні гуртки, 

клуби за інтересами, студії дозвілля, творчі колективи тощо, кількість яких 

поступово збільшується. 12 колективів мають звання народного 

самодіяльного колективу (український хор «Кобзар», ансамбль танцю 

«Яворина», ансамбль сучасного танцю «Візаві», ансамбль «Музичні 

візерунки», жіночий академічний хор «Юність», жіночий вокальний 

ансамбль «Софія», інструментальний ансамбль «Акварелі», вокальний 

чоловічий гурт «Гонта», студентський театр драми і комедії, хореографічний 
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ансамбль «Inspiration», дует гітаристів «Містерія» та інструментальний дует 

«Ренесанс»).  

Яскравими подіями звітного навчального руку були прем’єри:  

- вистави Ореста Огородника «Останній гречкосій» студентського 

народного театру драми та комедії,  

- новорічної вистави-балету «Лускунчик» студентів факультету 

мистецтв спеціальності «Хореографія»,  

- творчого проекту «Колесо фортуни», у виконанні Молодіжного 

камерного хору, інструментального ансамблю та студентів спеціальності 

«Хореографія», 

- творчого проекту «Казковий світ Василя Сухомлинського» у 

виконанні студентів факультету мистецтв спеціальностей «Хореографія», 

«Музичне мистецтво» та «Образотворча діяльність». 

У звітному році два колективи святкували свої ювілеї – це 45-річчя 

народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» та 20-річчя 

народного самодіяльного аматорського колективу вокального чоловічого тріо 

«Гонта». З нагоди ювілею обидва колективи провели творчі звіти та 

отримали велику кількість грамот, подяк, нагород різних рівнів.  

Творчі колективи університету також проводять творчі заходи для 

бійців АТО, військовослужбовців Збройних Сил України, які знаходяться на 

лікуванні та реабілітації. 

Культурно-просвітницькі заходи в університеті спрямовуються на 

реалізацію мистецьких талантів студентів: традиційна Презентація 

першокурсників та на гала-концерт до Міжнародного дня студента; 

фестиваль педагогічної творчості, «Студентська весна», «Пісенний 

вернісаж», «Танцювальний марафон», «Гуморина», «Міс університет» тощо. 

В університеті традиційно щороку проводяться святкові концерти до Дня 

працівників освіти, Святого Миколая, 8 Березня, Дня сім’ї, урочистості до 

Дня науки. 

В університеті проводиться велика кількість заходів на виявлення 

талановитої учнівської молоді з профорієнтаційною метою: фестиваль 

хореографічного мистецтва «Квітнева феєрія», фестиваль вокально-хорового 

мистецтва, конкурс учнівської творчості «Ми малюємо весну», регіональний 

творчий Інтернет-проект дитячої та юнацької творчості «Мій дім – моя 

Україна».   

Студенти та викладачі університету також є учасниками та 

переможцями культурно-мистецьких заходів, конкурсів, які проводяться у 

місті, на Всеукраїнському та Міжнародному рівні: арт-проект «Платтьопис», 

VІ фестиваль хореографічного мистецтва імені Вадима Костриці «На 

кичері», обласний фестиваль «Студентський калейдоскоп – 2017» у м. 

Черкаси, ІІІ обласний молодіжний етнофестиваль «Калинові мости» в м. 

Тульчині, ХVІІІ і IХ Міжнародний фестиваль-конкурс інструментального 

мистецтва «Квітуча країна», Всеукраїнський фестивалю-конкурсу хорового 

співу та інструментальної музики «Витоки Voice!», ХІІІ Всеукраїнський 

фестиваль хорового мистецтва «Жайвір скликає друзів», Міжнародний 
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фестиваль-конкурс «Талановита молодь України», ІІІ Всеукраїнський 

мистецький фестиваль-конкурс «GrandFest Кам’янець», VI Міжнародний 

конкурс виконавців на народних інструментах «Арт Домінанта» тощо. 

Традиційно відбулися виставки творчих робіт студентів та викладачів 

університету у державному історико-архітектурному заповіднику «Стара 

Умань». 

Народні самодіяльні хореографічні колективи «Візаві», «Яворина», 

народний аматорський ансамбль «Софія» стали переможцями VIII 

Міжнародного фестивалю-конкурсу «Україна єднає світ», Міжнародного 

фестивалю-конкурсу культури та мистецтв «Зірковий парад 2017».  

Студентський народний театр драми та комедії університету став 

переможцем та володарем Гран-прі XVII Всеукраїнського фестивалю 

аматорських театрів та цирку «Театральний форум 2017», самодіяльні актори 

театру отримали нагороди на регіональному конкурсі «Шевченківські 

читання», Обласному конкурсі юнацької творчості «Крила–2018», ХVІІ 

Міжнародному фестивалі-конкурсі «Квітуча Україна», Всеукраїнському 

гумористичному конкурсі «Весняна усмішка». 

Загалом цього року завойовано 6 дипломів ІІІ ступеня, 15 – ІІ ступеня, 

25 дипломів І ступеня та 7 Гран-прі. 

 

4.6. Спортивно-масова робота 

Спортивно-масова робота в університеті реалізується відповідно до 

розроблених 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, які у 

звітному навчальному році активізовано завдяки координації діяльності 

спортивного клубу та факультетів /інституту. 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 спортивно-

масової роботи. Відповідно до постанови КМУ №1045 від 09.12.2015р. «Про 

затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України»  та наказу Міністерства молоді та спорту 

України №4665 від 15.12.2016р. «Про затвердження тестів і нормативів для 

проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

України» в університеті складено комісію та проведено оцінювання фізичної 

підготовленості студентів І курсів всіх факультетів. Студенти, які прийшли 

на навчання в університет зі школи виявили середній рівень фізичної 

підготовки.  

В університеті постійно проводиться профілактична робота серед 

студентської молоді щодо дотримання здорового способу життя, запобіганню 

тютюнопаління, вживання наркотичних засобів тощо: 
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загальноуніверситетська ранкова зарядка, бесіди, лекції, акції («Ми – за 

здоров’я», «Молодь за здоровий спосіб життя»), відвідування Центру 

здоров’я, ознайомлення з наказом ректора «Про заборону тютюнопаління на 

території університету» тощо.  

З метою залучення студентської молоді до систематичних занять 

фізичною культурою і спортом, при спортивному клубі функціонує 14 

спортивно-оздоровчих секцій, найчисельнішими є секції з легкої атлетики, 

волейболу і футболу. Щорічно спортивний клуб планує і проводить 

спортивно-масові заходи комплексного планування: спартакіади серед 

факультетів університету, першості, чемпіонати, товариські зустрічі, 

змагання з настільного тенісу, футболу, баскетболу, волейболу, шахів, 

боротьби як студентів, так і викладачів.  

Традиційними є проведення Олімпійського тижня, Олімпійського 

уроку, Дня фізичної культури і спорту, Кубку ректора з міні-футболу, 

Спартакіади з легкої атлетики, «Козацьких розваг», «Веселих стартів». В 

листопаді 2017 року вперше проведено відкритий турнір УДПУ з боксу.  

Університет є також осередком розвитку спорту та спортивно масової 

роботи в місті, співпрацюючи з різними спортивними федераціями. У 

спортивній залі університету проходять змагання різного рівня, в яких 

активну участь беруть спортсмени нашого навчального закладу. 

Спортсмени УДПУ входять до складу збірних команд України, області 

та міста з футболу,  легкої атлетики, веслування, боксу, настільного тенісу, 

гирьового спорту, велокросу, дзюдо, волейболу, баскетболу. Протягом 

2017/2018 навчального року, збірні команди університету взяли участь у 57 

спортивно-масових заходах, змаганнях, згідно єдиного календарного плану 

спортивних змагань університету, міста, області, України а саме: спортивні 

заходи до Дня міста, Дня захисника Вітчизни, Молодіжних Спортивних 

іграх, чемпіонатах, Кубках та Універсіадах Черкаської області, України, 

Європи та Світу.  

В обласній Універсіаді та міських Молодіжних спортивних іграх збірні 

університету перемагали у змаганнях з шахів, легкої атлетики, волейболу, 

настільного тенісу, легкоатлетичного кросу, міні-футболу та футболу. На 

Всеукраїнських турнірах, Чемпіонатах та Кубках наші спортсмени завоювали 

нагороди з веслування, велоспорту, боксу, змішаних єдиноборств, 

багатоповторного жиму. 

На Міжнародних змаганнях спортсмени УДПУ продемонстрували такі 

результати: Хмільовий Валентин – чотири золотих та срібна медаль 

Чемпіонату Світу з гирьового спорту серед студентів та Чемпіонату Європи 

серед чоловіків; Первак Руслан – срібна медаль Чемпіонату Європи зі 

змішаних єдиноборств ММА серед чоловіків, виконав норматив Майстра 

спорту України міжнародного класу зі змішаних єдиноборств; Мошенський 

Владислав – ІІ місце в Міжнародному чемпіонаті «ІІ BEAST 

CHEMPIONSHIP». 

Цього року спортсменами університету також встановлено три Рекорди 

України: Хмільовим Валентином – з гирьового спорту, Кабаком Василем – з 
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багатоповторного жиму та викладачем кафедри спортивних дисциплін 

факультету фізичного виховання Ільченком Сергієм – з багатоповторного 

жиму. 

Загалом за цей навчальний рік спортсменами університету у обласних, 

Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях було завойовано: 37 золотих, 16 

срібних, 21 бронзова нагороди. 
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V. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

 

5. 1. Результати профорієнтаційної роботи 

Для організації та ефективного проведення профорієнтаційної роботи у 

2017/2018 н.р., відділом професійно-кар’єрної орієнтації та 

доуніверситетської підготовки були проведені наради-тренінги з 

координаторами факультетів/інституту, щодо маркетингової стратегії 

профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти, ЗВО I-II 

рівня акредитації, у відділах освіти та службах зайнятості. Встановлено 

територію загального опрацювання, визначено основні напрями 

профорієнтаційної роботи, проведено навчання щодо організації та 

проведення моніторингу. 

У вересні-жовтні 2017 року проводилося навчання та інструктажі 

мобільних груп, задля максимального насичення вступної кампанії 2018 

року. Основним стилем маркетингової стратегії стала «якість та доступність 

освіти». 

Для популяризації освітніх програм Університету у 2017/2018 н.р. 

профорієнтаційною роботою було охоплено 7 областей України: Черкаська, 

Кіровоградська, Миколаївська, Вінницька, Київська, Одеська, Житомирська. 

Задля максимального опрацювання профорієнтаційної території та залучення 

до неї тих областей, де найбільша кількість випускників у 2018 році, 

зверталась увага на міграційні потоки вступників 2016/2017 років.  

Між мобільними групами факультетів/інституту відповідно до 

територій профорієнтаційного опрацювання та міграційних потоків 

абітурієнтів 2015/2016/2017 років, було розприділено райони для проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи.  

Пріоритетними напрямами профорієнтаційної роботи для 

координаторів було визначено: 

– максимальне інформаційне насичення підготовчих етапів до вступної 

кампанії; 

– заклади загальної середньої освіти I-III ступенів (участь у 

батьківських зборах, конференціях, лекторіях, проведення семінарів-

практикумів підготовки до державної підсумкової атестації у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання та зовнішнього незалежного 

оцінювання); 

–  заклади вищої освіти I-II рівня акредитації; 

–  проведення міні-днів відкритих дверей на факультетах/інституті; 

–  проведення загальноуніверситетських днів відкритих дверей; 

–  участь у профорієнтаційних заходах на рівні міста, району, області: 

ярмарки вакансій, виставки-ярмарки навчальних закладів; 

–  індивідуальна профорієнтаційна робота. 

Профорієнтаційна інформація має бути максимально цікава та потрібна 

майбутньому вступнику. Тому проведення семінарів, практикумів, лекторіїв, 

міні-конференцій, міні-ярмарок професій, міні-днів відкритих дверей, 

створення на базі факультетів/інституту шкіл «Маркетолога», долучення 
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викладачів до навчального процесу в загальноосвітніх закладах, 

індивідуальні профорієнтаційні консультації – є ефективними в 

профорієнтаційній роботі. 

У минулому році в опрацювання відділу професійно-кар’єрної 

орієнтації та доуніверситетської підготовки було подано – 4045 анкет 

абітурієнтів, нині ця кількість складає – 4133 анкети. Після моніторингу в 

опрацюванні залишилось 3117 анкет.  

Однією із форм профорієнтаційної роботи була участь відділу та 

мобільних груп у батьківських зборах, конференціях, лекторіях, форумах. 

Основним стратегічним завданням було визначено максимально взяти участь 

у батьківських зборах. На запрошення відділом та факультетами/інститутом 

було відвідано батьківські збори у 40 закладах загальної середньої освіти 

(Умань, Звенигородка, Родниківка, Катеринопіль, Верхнячка, Танське, 

Тинівка, Углувате, Іванівка, Перегонівка, Побузьке, Шаргород, Узин, 

Гайворон, Тальне, Жашків, Маньківка, Іванівка, Полянецьке, Дмитрушки, 

Цибулів, Любашівка, Мала Севастянівка, Велика Севастянівка), у 2016/2017 

роках – у 15 ЗЗСО. 

У 2017/2018 навчальному році Дні відкритих дверей Університету 

проходили традиційно з 8.00 до 16.00 для забезпечення комфортних умов 

приїзду абітурієнтів до нашого навчального закладу.  

Перший загальноуніверситетський день відкритих дверей був 

проведений 24 листопада 2017 року. Основною метою даного заходу було: 

ознайомлення з правами та обов’язками абітурієнта під час проведення ДПА 

у формі ЗНО; регламент роботи пункту тестування; робота в «електронному 

кабінеті» (запрошення-перепустка, результати ЗНО); ознайомлення з 

особливостями вступної кампанії 2018 року (ДПА у формі ЗНО, система 

оцінювання ЗНО, вагові коефіцієнти, пріоритети, характеристика дії системи 

широкого конкурсу, бюджетні та небюджетні пропозиції); презентації 

освітніх програм Університету; програма подвійного диплома – здобуття 

вищої освіти за інтегрованими навчальними планами одночасно у двох 

навчальних закладах різних країн. 

Наступний День відкритих дверей відбувся 2 березня 2018 року. 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» учасника ЗНО; 

ознайомлення з особливостям та новаціями вступної кампанії 2018 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); проведення 

творчих заліків та тренінгів підготовки до ЗНО; презентації освітніх програм 

Університету; презентація програми подвійного диплома (безкоштовне 

паралельне навчання в партнерських навчальних закладах Польщі, 

Німеччини, Португалії, Болгарії та інших країн Євросоюзу).  
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У березні-квітні 2018 року факультети/інститут провели міні-дні 

відкритих дверей адресного спрямування. 

Найактивніше загальноуніверситетські Дні відкритих дверей відвідали 

абітурієнти з 7 областей України: Черкаська, Вінницька, Кіровоградська, 

Одеська, Миколаївська, Київська, Житомирська. 

Протягом навчального року факультети/інститут активно брали участь 

у ярмарках вакансій та професій. В цьому навчальному році їх було 22, в 

минулому –21. Всі запрошення, які надходили у відділ, на дані ярмарки – 

були передані факультетам/інституту, керуючись основною закріпленою 

територією. Як правило, на кожну ярмарку до організаторів долучались інші 

факультети/інститут. Найактивнішими виступають центри зайнятості 

Черкаської, Миколаївської та Одеської областей: Уманський РЦЗ; 

Таращанський ЦЗ; Сквирський ЦЗ; Ставищенський ЦЗ; Маньківський ЦЗ; 

Ширяївський ЦЗ; Лисянський РЦЗ; Ладижинський МЦЗ; Тростянецький 

РЦЗ; Тетіївський РЦЗ; Володарський ЦЗ; Богуславський РЦЗ; Бобринецький 

РЦЗ; Вільшанський РЦЗ; Новоархангельський РЦЗ; Олександрійський РЦЗ; 

Подільський МЦЗ; Жмеринський РЦЗ; Катеринопільський РЦЗ; Балтський 

РЦЗ;  Тульчинський РЦЗ; Жашківський РЦЗ та інші. 

Відповідно до договору про співпрацю з Київським регіональним 

центром оцінювання якості освіти на базі Університету продовжив свою 

роботу Центр реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання для реєстрації 

абітурієнтів на пробну та основну сесію.  

Послугами центру з 06 лютого до 19 березня, скористалось 493 особи 

(випускники 2018 року, студенти коледжів та професійно-технічних ліцеїв, 

випускники минулих років), у минулому році – 438 осіб. 

Кількість зареєстрованих учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2017 році складала 240 881 осіб, з них: 81,3% - випускники 

2017 року, 13,94% – випускники минулих років, 5,65% – учні та студенти 

професійно-технічних і закладів вищої освіти. У 2018 році регіональними 

центрами оцінювання якості освіти було зареєстровано 335 843 особи, з них: 

55,24% – випускники закладів загальної середньої освіти поточного року, 

8,73% – випускники загальноосвітніх навчальних закладів минулих років та 

36,03% – учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, закладів вищої 

освіти. Кількість учасників у порівнянні з 2017 роком значно зросла. 

Обумовлено це тим, що у 2018 році студентам закладів вищої освіти I-II 

рівня акредитації потрібно складати державну підсумкову атестацію у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, тому така категорія 

абітурієнтів значно збільшила показник реєстрації.  

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у 

системі закладів загальної середньої освіти учні 11 класів мали обрати 3 

предмети, які вони складатимуть як державну підсумкову атестацію у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання та ще 1 предмет для формування 

«карти вступу». 

У зв’язку з Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України у 2018 році, положеннями щодо обов’язковості складання вступних 
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випробувань у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для 

вступників на магістерські програми за спеціальностями: 032 Історія та 

археологія, 034 Культурологія, 053 Психологія, 051 Економіка, 241 Готельно-

ресторанна справа, 242 Туризм) було проведено широку інформаційну 

кампанію серед потенційних вступників 2018 року та проведено пробну 

безкоштовну сесію ЗНО з іноземних мов для студентів 4 курсу даних 

спеціальностей на базі Університету. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України було 

визначено відповідальну особу та працівників, які отримали коди доступу до 

програми реєстрації даної категорії абітурієнтів. 

Реєстрація тривала з 14 травня до 05 червня 2018 року. В Університеті 

було зареєстровано 234 учасника. 65 осіб відмовились від реєстрації у зв’язку 

з неможливістю прибуття до пункту тестування у визначений час, адже вони 

були створені  лише в містах обласного значення. 

Для забезпечення ефективної роботи приймальної комісії у 2017/2018 

навчальних роках та популяризації освітніх програм Університету відділом 

професійно-кар’єрної орієнтації та доуніверситетської підготовки 

розроблялась така буклетизована продукція. 

Для ширшого інформування абітурієнтів, щодо вступної кампанії та 

можливостей вступу до Університету створена спільнота у соціальній мережі 

Facebook «Вступ 2018. УДПУ імені Павла Тичини» (в якій абітурієнти мають 

змогу дізнатись про новації вступної кампанії, особливості реєстрації та 

проведення ЗНО, ознайомитись з рекомендаціями щодо складання ЗНО, 

отримати відповіді на найпоширеніші запитання вступної кампанії та 

дізнатись про її перебіг); продовжує свою роботу on-line консультація на базі 

відділу Університету (на сьогодні консультацію щодо питань вступу 

отримало 624 особи. Дані абітурієнти формуються в окремі відомості по 

спеціальностям і перед початком роботи приймальної комісії передаються 

координаторам з профорієнтаційної роботи  факультетів/інституту). 

 

5.2. Система підготовки громадян України до вступу  

у заклади вищої освіти 

Профорієнтаційною роботою по набору слухачів підготовки громадян 

України до вступу у заклади вищої освіти у 2017/2018 роках було охоплено 3 

області (13 районів, 38 закладів загальної середньої освіти). Традиційно, з 

вересня 2017 року працівники відділу професійно-кар’єрної орієнтації та 

доуніверситетської підготовки формували пакети документів, інформаційні 

матеріали, оформляти особові справи майбутніх слухачів. Відповідно до 

наказу про зарахування 825 о/д від 03.11.2017 року 196 слухачів (у 2016/2017 

роках – 200) слухачів проходили підготовку громадян України до вступу у 

заклади вищої освіти на базі Університету. 

Під час організаційно-методичної роботи було сформовано – 27 груп 

слухачів (у 2016/2017 – 26 груп).  
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У рамках підготовки громадян України до вступу у ЗВО слухачі мали 

змогу відвідати безкоштовні експрес-курси підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

У звітному навчальному році 3 листопада, 1 грудня, 2 лютого, 2 

березня та 13 квітня факультетом української філології було проведено 

семінари-тренінги «Теорія і практика підготовки до ЗНО з української мови і 

літератури».  

На базі факультету іноземних мов 15 грудня та 30 березня відбулися 

експрес-курси «Підготовка до ЗНО з англійської мови». 

Викладачами історичного факультету 7 листопада, 7 грудня, 23 лютого 

та 20 березня було проведено семінари-тренінги «Особливості підготовки до 

ЗНО 2018 з історії України».  

На природничо-географічному факультеті 27 жовтня та 30 березня 

відбулися тренінги «Проблемні питання підготовки до ЗНО 2018 з географії, 

біології, хімії.  

16 листопада, 14 грудня, 15 березня, та 12 квітня на базі факультету 

фізики, математики та інформатики було проведено експрес-курси 

«Особливості підготовки до ЗНО 2018 з фізики та математики». 

Кожен слухач мав змогу обрати для вивчення від 1 до 4 предметів, 

відповідно у 2017-2018 роках слухачі обрали: 

– 1 предмет – 39 осіб; 

– 2 предмета – 65 осіб; 

– 3 предмета – 51 особа; 

– 4 предмета – 41 особа. 

У 2016-2017 роках розподіл предметів складав: 

– 1 предмет – 100 осіб; 

– 2 предмета – 42 особи; 

– 3 предмета – 31 особа; 

– 4 предмета – 27 осіб. 

Навчання на довузівській підготовці розпочалося 4 листопада 2017 

року та завершилось 28 квітня 2018 року (24 навчальні дні). 5 травня для 

випускників довузівської підготовки був організований урочистий захід 

вручення сертифікатів та довідок про завершення курсу навчання. 

Сертифікати отримали 92 слухачі (у 2016/2017 – 58 осіб), довідки – 104 

слухачі (у 2016/2017 – 142 особи). Сертифікати було видано тим слухачам, 

які для вивчення обрали 3 або 4 предмети. Додатковими балам у вступній 

кампанії зможуть скористатися 23 слухача (у 2016/2017 – 16 осіб), які 

виявлять бажання вступити до університету за спеціальностями таких 

факультетів: природничо-географічного; фізики, математики та інформатики; 

професійної та технологічної освіти. 

У наступному навчальному році вбачається за необхідне 

профорієнтаційну роботу по набору слухачів підготовки громадян України 

до вступу у заклади вищої освіти розпочати у вересні 2018 року. Слід 

розширити територію профорієнтаційної роботи для забезпечення набору 

слухачів підготовки громадян України до вступу у заклади вищої освіти; 



 63 

розширити територію профорієнтаційного опрацювання, зокрема Одеської 

області, враховуючи моніторингові списки вступників 2016/2017/2018 років. 

Потрібно скласти «освітню карту» шкіл областей для ефективної організації 

інформаційної та профорієнтаційної роботи, провести моніторинг 

потенційної привабливості та конкурентоспроможності освітніх послуг, які 

надає Університет, створити мобільні групи на факультетах для організації та 

проведення експрес-курсів. Варто проводити безкоштовні експрес-курси 

підготовки до ЗНО на базі Університету та виїзні тренінги підготовки до 

ЗНО. Для забезпечення максимального інформаційного насичення вступної 

кампанії потрібно проводити батьківські лекторії та семінари «Вступ 2019». 

Необхідно розробити рекламні постери УДПУ імені Павла Тичини для 

розміщення у закладах загальної середньої освіти, закладах вищої освіти І-ІІ 

р.а., інших установах для популяризації освітніх програм Університету. 

Актуальним є питання контролю за розміщенням інформаційних матеріалів 

для абітурієнтів на сайті Університету.  

 

5.3. Контингент студентів 

Контингент у 2017/2018 навчальному році в інституті та на факультетах 

університету за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «спеціаліст» складав 9045 студентів денної і заочної форм навчання, з них 217 осіб 

– іноземні громадяни (у 2016/2017 навчальному році – 9052 та 259 відповідно). За кошти 

державного бюджету здобувають вищу освіту – 3480 студентів денної і заочної форм 

навчання (у 2016/2017 навчальному році – 3378), а на умовах контракту (за кошти 

фізичних і юридичних осіб) –5565 студентів денної і заочної форм навчання (з них 217 – 

студенти-іноземці) (у 2016/2017 навчальному році – 5674).  

 

Рис.2 Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті 

На денній формі навчання спостерігається незначне зменшення контингенту 

студентів, які навчаються на контрактній формі навчання, у зв'язку із зменшенням 

контингенту студентів-іноземців. 
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Рис. 3. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті  

(денна форма навчання) 

На заочній формі дещо зросла кількість студентів, які навчаються за державним 

замовленням: 

 
Рис.4. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті  

(заочна форма навчання) 

 

У звітному 2017/2018 навчальному році  спостерігаємо стабільність контингенту 

студентів. Дещо зменшилася кількість осіб, що навчаються за освітнім ступенем бакалавр 

(на 3,2%) на денній формі навчання, однак значно збільшилася кількість студентів, які 

навчаються за освітнім ступенем «магістр» на денній та заочній формах навчання. 

Натомість кількість студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст значно зменшилася у зв'язку із відсутністю набору у 2017 році. 

2633 2667 
2428 2448 

254 207 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2016/2017 н.р 2017/2018 н.р. 

навчання за 

державним 

замовленням 

навчання на 

контрактній основі 

іноземні студенти 

745 813 

3014 
2900 

5 10 
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р. 

навчання за 

державним 

замовленням 

навчання на 

контрактній основі 

іноземні студенти 



 65 

 

 Рис.5. Динаміка зміни контингенту за освітніми ступенями та освітньо-

кваліфікаційним рівнем (денна форма навчання) 
 

На заочній формі навчання маємо наступні показники: 

 

Рис.6. Динаміка зміни контингенту за ступенями та освітньо-кваліфікаційним рівнем 

(заочна форма навчання) 
Контингент студентів по інституту/факультетах подано у таблиці 2 (денна форма 

навчання)  

Таблиця 2 

Контингент студентів денної форми навчання 

Факультети/Інститут 2016/2017 н.р 2017/2018 н.р 

 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

Навчально-науковий інститут 

економіки та бізнес-освіти 
218 645 307 582 

Початкової освіти 223 137 187 106 
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Мистецтв 138 163 138 144 

Соціальної та психологічної освіти 215 354 240 354 

Дошкільної та спеціальної освіти 281 231 288 255 

Фізичного виховання 156 228 164 220 

Української філології 259 131 231 141 

Іноземних мов 190 213 180 207 

Історичний 180 123 175 151 

Природничо-географічний 251 197 224 172 

Фізики математики та інформатики 201 176 213 194 

Професійної та технологічної освіти 321 113 320 129 

Разом: 2633 2661 2667 2655 

Всього: 5294 5322 
 

 

Контингент студентів по інституту/факультетах подано у таблиці 3 ( заочна форма 

навчання) 

Таблиця 3 

Контингент студентів заочної форми навчання 

Факультети/Інститут 2016/2017 н.р 2017/2018 н.р 

 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

Навчально-науковий інститут 

економіки та бізнес-освіти 
81 490 125 417 

Початкової освіти 95 475 115 370 

Мистецтв 11 158 21 140 

Соціальної та психологічної освіти 77 401 67 459 

Дошкільної та спеціальної освіти 131 412 133 476 

Фізичного виховання 60 233 61 237 

Української філології 71 251 77 250 

Іноземних мов 26 148 26 133 

Історичний 32 118 52 118 

Природничо-географічний 33 160 20 145 

Фізики математики та інформатики 27 83 23 72 

Професійної та технологічної освіти 90 95 93 93 

Разом: 734 3024 813 2910 

Всього: 3758 3723 
 

Найбільший контингент студентів у звітному році мали: Навчально-науковий 

інститут економіки та бізнес освіти – 1431 особа, факультет дошкільної та спеціальної 

освіти та – 1152 особи та факультет соціальної та психологічної освіти – 1120 осіб. 

Найефективнішою робота зі збільшення кількості студентів університету була 

проведена історичним факультетом, контингент якого збільшився на 9,5%,  факультетом 

дошкільної та спеціальної освіти (на 9,2%) та соціальної та психологічної освіти (на 6,9%), 

в меншій мірі збільшення контингенту відбулося на факультеті фізики, математики та 

інформатики (на 3,1%) та факультеті професійної та технологічної освіти (на 2,6%). 

За звітний період із числа студентів, які навчаються за кошти фізичних і 

юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення було переведено 582 особи 

(406 – денної форми навчання, 176 – заочної форми навчання). Для порівняння у 
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2016/2017 навчальному році на вакантні місця державного замовлення було переведено 

259 осіб (245 – денної форми навчання, 14 – заочної форми навчання). 

Збільшення кількості студентів, переведених на місця державного замовлення 

відбулося за рахунок виділення Міністерством освіти і науки додаткових державних місць 

після завершення вступної кампанії 2017 року. 

 
Рис.7. Кількість студентів, переведених з контрактної основи навчання на навчання 

за державним замовленням на денній та заочній формах навчання. 
 

Кількість поновлень на денній та заочній формах навчання у 2017/2018 

навчальному році становить 53 особи (35 – денної форми навчання та 18 – заочної форми 

навчання), 24,5% з яких становлять студенти поновлені з інших навчальних закладів. Для 

порівняння у 2016/2017 навчальному році кількість поновлених з інших навчальних 

закладів становила 44,9% від загальної кількості поновлених, за рахунок поновлень 

студентів-іноземців. Хоча ця частка поновлених і зменшилась у порівнянні з минулим 

навчальним роком, але все ж залишається на високому рівні. 

 

 Рис.8. Кількість студентів, які були поновлені на денній  

та заочній формах навчання 
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У 2017/2018 навчальному році з університету було відраховано 405 осіб (204 – 

денної форми навчання, 201 – заочної форми навчання), що складає 4,5% від загального 

контингенту студентів університету (3,8% – денної форми навчання, 5,4% – заочної форми 

навчання).  

Основними причинами відрахування залишаються: відрахування за власним 

бажанням (167 осіб), невиконання навчального плану (127 осіб), для студентів-

контрактників – порушення умов договору (64 особи), за невиконання графіку 

навчального процесу (31 особа), закінчення теоретичного курсу та неатестація 

екзаменаційною комісією (11 осіб) та інші причини (5 осіб). 

 

Рис.9. Основні причини відрахування студентів  

(денна і заочна форми навчання) 

 

Серед відрахованих найбільшу частку в університеті (денна і заочна форми 

навчання) за даний період складають відрахування за власним бажанням – 41%, менше – 

за невиконання вимог навчального плану – 31%, за порушення умов договору – 16%, за 

невиконання графіка навчального процесу – 8%, закінчення теоретичного курсу та 

неатестація екзаменаційною комісією – 3%, у зв'язку з іншими причинами – 1%. 

 

Рис.10. Кількість студентів-випускників у 2017/2018 навчальному році 

на денній та заочній навчання 
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У 2018 році зі складу студентів університету відраховано у зв’язку з закінченням 

навчання 2768 осіб з них:  

- денної форми навчання 1434 особи (732 – навчання за державним замовленням; 

702 – на контрактній основі навчання, з них 9 – студенти-іноземці),  

- заочної форми навчання 1333 особа (231 – навчання за державним замовленням; 

1100 – на контрактній основі навчання, з них 2 – студенти-іноземці). 

Зокрема на денній формі навчання: 

ОС «бакалавр» – 1123, за державним замовленням – 590; на контрактній основі 

навчання – 533, з них: студенти-іноземці – 6. Дипломів з відзнакою – 41. 

ОКР «спеціаліст» – 43, на контрактній основі навчання – 43. Дипломів з відзнакою 

– 2. 

ОС «магістр» – 268, за державним замовленням – 142; на контрактній основі 

навчання – 126, з них:  студенти-іноземці – 3. Дипломів з відзнакою – 63.  

На заочній формі навчання: 

ОС «бакалавр» – 867, за державним замовленням – 169; на контрактній основі 

навчання – 698, з них: студенти-іноземці – 2. Дипломів з відзнакою – 42. 

ОКР «спеціаліст» – 229, за державним замовленням – 0, на контрактній основі 

навчання – 229. Дипломів з відзнакою – 19. 

ОС «магістр» – 237, за державним замовленням – 62, на контрактній основі 

навчання –175. Дипломів з відзнакою – 26. 

 

 

Рис.11. Кількість студентів-випускників за освітніми ступенями та освіто-

кваліфікаційним рівнем  (денна форма навчання) 
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Рис.12. Кількість студентів-випускників за освітніми ступенями та освіто-

кваліфікаційним рівнем (заочна форма навчання) 
 

Детальну інформацію про випуск студентів у розрізі факультетів подано у  

таблиці 4. 

Отже, кількість випускників у 2017/2018 навчальному році 2765 осіб (1434 денної 

форми навчання та 1333 заочної форми навчання), а у 2016/2017 навчальному році 3876 

осіб (2045 денної форми навчання та 1831 заочної форми навчання) можна зробити 

висновок, що чисельність випускників зменшилася у зв'язку із збільшенням терміну 

навчання за освітнім ступенем «магістр». 
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Таблиця 4  
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ННІЕБО 117 11 106 2 4 0 4 1 69 15 54 8 5 0 5 0 26 169 195 11 

051 Економіка 0       1   1   2   2   1   1   0 4 4 0 

075 Маркетинг 5 3 2   0       17 2 15 3 0       5 17 22 3 

242 Туризм 0       1   1   0       0       0 1 1 0 

241 Готельно-ресторанна справа 0       0       5 3 2 3 0       3 2 5 3 

073 Менеджмент 3   3   0       34 10 24 2 4   4   10 31 41 2 

072 Фінанси банківська справа та страхування 1 1     2   2 1 11   11   0       1 13 14 1 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 0       0       0       0       0 0 0 0 

6.140103 туризм 20 7 13   0       0       0       7 13 20 0 

6.030508 фінанси і кредит 27   27   0       0       0       0 27 27 0 

6.030507 маркетинг 47   47   0       0       0       0 47 47 0 

6.030504 економіка підприємств 14   14 2 0       0       0       0 14 14 2 

бізнес-адміністрування 0       0       0       0       0 0 0 0 

Історичний факультет 27 5 22 3 13 0 13 0 15 5 10 4 4 0 4 1 10 49 59 8 

014 Середня освіта. Історія 0       9   9   8 5 3 2 2   2 1 5 14 19 3 

032 Історія та археологія 0       4   4   7   7 2 2   2   0 13 13 2 

6.020302 історія 27 5 22 3 0       0       0       5 22 27 3 

Природничо-географічний факультет 24 10 14 0 21 0 21 1 0 0 0 0 5 2 3 0 12 38 50 1 
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014 Середня освіта. Біологія 0       7   7 1 0       5 2 3   2 10 12 1 

014 Середня освіта. Географія 0       0       0       0       0 0 0 0 

6.040104 географія 9 5 4   5   5   0       0       5 9 14 0 

6.040102 біологія 15 5 10   0       0       0       5 10 15 0 

Хімія 0       9   9   0       0       0 9 9 0 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти 
143 32 111 14 44 0 44 11 0 0 0 0 12 11 1 3 43 156 199 28 

012 Дошкільна освіта 59 20 39 6 26   26 5 0       12 11 1 3 31 66 97 14 

016 Спеціальна освіта 0       18   18 6 0       0       0 18 18 6 

6.010101 дошкільна освіта 55 5 50 6 0       0       0       5 50 55 6 

6.010105 корекційна освіта 29 7 22 2 0       0       0       7 22 29 2 

Факультет іноземних мов 52 5 47 0 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 69 74 0 

014.02 Середня освіта (Мова і література) 0       22   22   0       0       0 22 22 0 

6.020303 філологія (мова і література) 52 5 47   0       0       0       5 47 52 0 

Факультет мистецтв 52 0 52 3 0 0 0 0 4 2 2 1 3 0 3 0 2 57 59 4 

025 Музичне мистецтво 0       0       0       0       0 0 0 0 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 0       0       0       0       0 0 0 0 

014. 14 Середня освіта Образотворче мистецтво 0       0       4 2 2 1 3   3   2 5 7 1 

014 Середня освіта (Хореографія) 0       0       0       0       0 0 0 0 

6.020204 Музичне мистецтво 28   28 3 0       0       0       0 28 28 3 

6.020205 Образотворче мистецтво 3   3   0       0       0       0 3 3 0 

6.020202 Хореографія 21   21   0       0       0       0 21 21 0 

Факультет початкової освіти 124 32 92 11 31 0 31 2 21 4 17 3 11 0 11 2 36 151 187 18 

013 Початкова освіта 88 22 66 9 31   31 2 21 4 17 3 11   11 2 26 125 151 16 

6.010102 Початкова освіта 36 10 26 2 0       0       0       10 26 36 2 

Факультет професійної та технологічної освіти 
57 28 29 1 4 0 4 0 12 8 4 2 3 0 3 2 36 40 76 5 

015.10 Професійна освіта Комп`ютерні технології 0       0       0       0       0 0 0 0 
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015.21 Професійна освіта Харчові технології 0       0       3 3   2 3   3 2 3 3 6 4 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 14 14     4   4   9 5 4   0       19 8 27 0 

6.010104 професійна освіта (Харчові технології) 7 2 5   0       0       0       2 5 7 0 

6.010104 професійна освіта (комп'ютерні технології) 11 3 8   0       0       0       3 8 11 0 

6.010103 технологічна освіта 25 9 16 1 0       0       0       9 16 25 1 

Факультет соціальної та психологічної освіти 
94 18 76 5 36 0 36 3 30 7 23 0 20 0 20 0 25 155 180 8 

073 Менеджмент 0       0       21   21   0       0 21 21 0 

053 Психологія 0       24   24 2 6 5 1   4   4   5 29 34 2 

231 Соціальна робота 10 3 7   12   12 1 3 2 1   3   3   5 23 28 1 

6.010106 Соціальна педагогіка 38 11 27 3 0       0       0       11 27 38 3 

6.030103 Практична психологія 46 4 42 2 0       0       0       4 42 46 2 

011 Освітні, педагогічні науки 0       0       0       13   13   0 13 13 0 

Факультет української філології 
96 5 91 1 17 0 17 0 0 0 0 0 18 5 13 0 10 121 131 1 

014.01 Середня освіта (Українська мова та література) 0       17   17   0       18 5 13   5 30 35 0 

6.020303 Філологія Українська мова та література 96 5 91 1 0       0       0       5 91 96 1 

Факультет фізики, математики та інформатики 
23 6 17 0 13 0 13 0 1 1 0 0 4 2 2 0 9 32 41 0 

014.09 Середня освіта (Інформатика) 0       0       0       0       0 0 0 0 

014.04 Середня освіта (Математика) 0       7   7   1 1     3 2 1   3 8 11 0 

014.08 Середня освіта (Фізика) 0       6   6   0       1   1   0 7 7 0 

6.040201 математика 13 3 10   0       0       0       3 10 13 0 

6.040203 фізика 10 3 7   0       0       0       3 7 10 0 

Факультет фізичного виховання 56 17 39 2 24 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 63 80 3 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 19 10 9 1 24   24 1 0       0       10 33 43 2 

6.010201 фізичне виховання 37 7 30 1 0 
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ННІЕБО 180 51 129 13 0 2 2 0 79 35 44 17 0 2 0 2 0 0 86 177 263 30 

051 Економіка 0         0     5   5 1   0         0 5 5 1 

075 Маркетинг 4 4   2   0     1   1     0         4 1 5 2 

242 Туризм 2 1 1     0     0         0         1 1 2 0 

071 Облік і оподаткування 11 6 5     0     0         0         6 5 11 0 

241 Готельно-ресторанна справа 7 6 1 1   0     0         0         6 1 7 1 

073 Менеджмент 7 3 4     0     40 20 20 9   0         23 24 47 9 

072 Фінанси банківська справа та 

страхування 5 5   2   2 2   10   10 3   2   2     5 14 19 5 

281 Публічне управління та 

адміністрування 0         0     23 15 8 4   0         15 8 23 4 

6.140103 туризм 33 15 18 3   0     0         0         15 18 33 3 
6.140101 готельно-ресторанна 

справа 12 5 7 2   0     0         0         5 7 12 2 

6.030509 облік і аудит 11   11     0     0         0         0 11 11 0 
6.030505 управління персоналом та 

економік праці 22 6 16     0     0         0         6 16 22 0 

6.030508 фінанси і кредит 21   21 1   0     0         0         0 21 21 1 

6.030507 маркетинг 31   31 2   0     0         0         0 31 31 2 

6.030504 економіка підприємств 14   14     0     0         0         0 14 14 0 

Історичний факультет 73 40 33 5 0 1 1 0 18 10 8 6 0 0 0 0 0 0 50 42 92 11 
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014 Середня освіта. Історія 0         0     0         0         0 0 0 0 

032 Історія та археологія 0         1 1   18 10 8 6   0         10 9 19 6 

6.020302 історія 73 40 33 5   0     0         0         40 33 73 5 

Природничо-географічний 

факультет 98 64 32 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 18 

1

0 7 6 1 74 44 118 6 

014 Середня освіта. Біологія 0         0     0         8 5 3 3   5 3 8 3 

014 Середня освіта. Географія 0         0     0         5 5   2   5 0 5 2 

014 Середня освіта. Хімія 0         2 2   0         5   4 1 1 0 7 7 1 

6.040104 географія 45 25 18   2 0     0         0         25 20 45 0 

6.040102 біологія 44 31 13     0     0         0         31 13 44 0 

Хімія 9 8 1     0     0         0         8 1 9 0 

Факультет дошкільної та 

спеціальної освіти 103 61 42 5 0 22 22 0 0 0 0 0 0 10 9 1 3 0 70 65 135 8 

012 Дошкільна освіта 12 11 1 2   17 17   0         10 9 1 3   20 19 39 5 

016 Спеціальна освіта 0         5 5   0         0         0 5 5 0 

6.010101 дошкільна освіта 61 35 26 2   0     0         0         35 26 61 2 

6.010105 корекційна освіта 30 15 15 1   0     0         0         15 15 30 1 

Факультет іноземних мов 70 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 1 2 0 59 21 80 2 

014.02 Середня освіта (Мова і 

література) 0         0     0         9 8 1 2   8 1 9 2 

035 Філологія (Германські мови) 0         0     0         1 1       1 0 1 0 
6.020303 філологія (мова і 

література) 70 50 20     0     0         0         50 20 70 0 

Факультет мистецтв 81 43 38 6 0 0 0 0 7 4 3 2 0 8 0 8 2 0 47 49 96 10 

025 Музичне мистецтво 7 1 6     0     3   3     6   6 2   1 15 16 2 

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 4 
4   3   

0     0         0         4 0 4 3 

014. 14 Середня освіта Образотворче 

мистецтво 0 
        

0     4 4   2   2   2     4 2 6 2 
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014 Середня освіта (Хореографія) 0         0     0         0         0 0 0 0 

6.020204 музичне мистецтво 20 7 13     0     0         0         7 13 20 0 

6.020205 образотворче мистецтво 24 15 9     0     0         0         15 9 24 0 

6.020202 хореографія 26 16 10 3   0     0         0         16 10 26 3 

Факультет початкової освіти 82 51 31 1 0 0 0 0 12 4 8 0 0 3 1 2 1 0 56 41 97 2 

013 Початкова освіта 23 22 1     0     12 4 8     3 1 2 1   27 11 38 1 

6.010102 початкова освіта 59 29 30 1   0     0         0         29 30 59 1 

Факультет професійної та 

технологічної освіти 94 
59 35 3 0 3 3 1 30 28 2 1 0 1 0 1 0 0 

87 41 128 
5 

015. Професійна освіта. Дизайн 
3 

  3     0     0         0         
0 3 3 

0 

015.10 Професійна освіта 

Комп`ютерні технології 0 
        3 3 1 17 15 2 1   1   1     

15 6 21 
2 

015.21 Професійна освіта Харчові 

технології 1 
1       0     3 3       0         

4 0 4 
0 

014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 23 
23   1   0     10 10       0         

33 0 33 
1 

6.010104 професійна освіта (Харчові 

технології) 10 
6 4 1   0     0         0         

6 4 10 
1 

6.010104 професійна освіта 

(комп'ютерні технології) 23 
9 14     0     0         0         

9 14 23 
0 

6.010103 технологічна освіта 34 20 14 1   0     0         0         20 14 34 1 

Факультет соціальної та 

психологічної освіти 104 
38 66 3 0 1 1 1 24 12 12 9 0 15 7 8 4 0 

57 87 144 
17 

073 Менеджмент 0         0     14 4 10 3   1   1     4 11 15 3 

053 Психологія 0         0     8 6 2 4   2   2     6 4 10 4 

231 Соціальна робота 11 5 6     1 1 1 2 2   2   3   3 1   7 10 17 4 

6.010106 соціальна педагогіка 25 8 17     0     0         0         8 17 25 0 

6.130102 соціальна робота 26 8 18 2   0     0         0         8 18 26 2 

6.030103 практична психологія 42 17 25 1   0     0         0         17 25 42 1 
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011 Освітні, педагогічні науки 0 
        0     0         9 7 2 3   

7 2 9 
3 

Факультет української філології 
78 

52 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 10 5 0 
60 36 96 

7 

034 Культурологія 
0 

        0     0         6 3 3 2   
3 3 6 

2 

014.01 Середня освіта (Українська 

мова та література) 0 
        0     0         11 5 6 3   

5 6 11 
3 

035 Філологія . Українська мова та 

література 0 
        0     0         1   1     

0 1 1 
0 

6.020303 філологія Українська мова 

та література 78 
52 26 2   0     0         0         

52 26 78 
2 

Факультет фізики, математики та 

інформатики 84 
41 39 2 4 8 8 0 2 0 0 0 2 11 5 6 5 0 

46 59 105 
7 

014.04 Середня освіта (Математика) 0         3 3   1       1 8 3 5 4   3 8 11 4 

014.08 Середня освіта (Фізика) 0         5 5   1       1 3 2 1 1   2 6 8 1 

6.040201 математика 28 24 3 1 1 0     0         0         24 4 28 1 

6.040203 фізика 26 11 12   3 0     0         0         11 15 26 0 

6.040302 інформатика 30 6 24 1   0     0         0         6 24 30 1 

Факультет фізичного виховання 76 40 36 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 80 1 
014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 0 
        4 4   0         0         

0 4 4 0 

6.010201 фізичне виховання 76 40 36 1   0 
 

  0 
  

    0 
  

    40 36 76 1 

Бюджет 

1123 

590   

41 6 43 

  

2 172 

93   

35 2 96 

49   

28 1 

732   

1434 106 Контракт   527 43   77   46   702 
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VІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 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 2017/2018 навчальному році освітній процес та функціонування 

підрозділів Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини забезпечували 560 науково-педагогічних працівників, з них штатних 

– 499: докторів наук, професорів – 53, серед яких 2 дійсних члени (академіки) 

НАПН України, 1 академік Академії будівництва та архітектури; кандидатів 

наук, доцентів – 312; без наукового ступеня – 134. 

Більш докладну загальну кадрову ситуацію про штатних працівників у 

розрізі інституту/факультетів з урахуванням кількості науково-педагогічних 

працівників вищої кваліфікації представлено в таблиці. 

Таблиця 5 

Склад штатних працівників в розрізі факультетів  
№ 

п/

п 

Факультети Всього 

штатних 

працівників 

Докторів 

наук, 

професорів 

Кандидатів 

наук, 

доцентів 

Без  

наукового 

ступеня, 

вченого 

звання, 

 

1. Факультет української  

філології 
47 

3 

6% 

36 

77% 

8 

17% 

2. Факультет іноземної 

філології 
64 

3 

4,7% 

33 

51,5% 

28 

43,8% 

3. Історичний факультет 
44 

5 

11,4% 

26 

59,1% 

13 

29,5% 

4. Навчально-науковий 

інститут економіки та 

бізнес освіти  

48 
4 

8% 

30 

63% 

14 

29% 

5. Факультет фізичного 

виховання 
25 – 

13 

52% 

12 

48% 
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6. Факультет соціальної 

та психологічної 

освіти 

61 
9 

14,8% 

43 

70,4% 

9 

14,8% 

7. Факультет 

професійної та 

технологічної освіти 

28 
5 

18% 

16 

57% 

7 

25% 

8. Природничо-

географічний 

факультет 

41 
3 

7,3% 

27 

65,9% 

11 

26,8% 

9. Факультет фізики, 

математики та 

інформатики 

28 
3 

11% 

14 

50% 

11 

39% 

10. Факультет мистецтв 

 
37 

1 

2,7% 

24 

64,9% 

12 

32,4% 

11. Факультет початкової 

освіти 
25 

2 

8% 

19 

76% 

4 

16% 

12. Факультет дошкільної 

освіти 
30 

5 

16,7% 

20 

66,6% 

5 

16,7% 

13. Адміністративно-

управлінський 

персонал 

21 
10 

48% 

11 

52% 
– 

Всього штатних 

працівників 

499 

100% 

53 

10,7% 

312 

62,3% 

134 

27,0% 

 

Протягом звітного періоду викладачі і співробітники університету 

отримали нагороди:  

- Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» – 1 особа. 

- Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» – 1 особа. 

- Почесна грамота МОН України – 2 особи.  

- Грамота МОН України – 2 особи. 

- Почесна грамота Черкаської обласної ради – 6 осіб. 

У наступному навчальному році заплановано реалізацію комплексу 

заходів, спрямованих на оптимізацію підбору і розстановку науково-

педагогічного, 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 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників університету здійснюється у відповідності до Положення про 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
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Тичини не рідше, ніж один раз на п’ять років з відривом чи без відриву від 

виробництва.  

В 2017/2018 навчальному році відповідно до графіка підвищили 

кваліфікацію 33 особи. 

Позапланово місячне стажування пройшло 4 особи.  

Протягом звітного навчального року ряд викладачів університету 

пройшли закордононне стажування. 

Зокрема, з 01.03 по 30.09. 2017 рр. завідувач кафедри практичного 

мовознавства Цимбал Н. А. пройшла закордонне наукове стажування в 

Академії мови іврит (м. Єрусалим, Держава Ізраїль); 

З 06.11.2017 по 10.11.2017 завідувач кафедри англійської мови та 

методики її викладання Гембарук А. С. та в.о. директора бібліотеки, 

Григоренко Т. В. пройшли стажування в університеті Порту, м. Порту 

(Португалія); 

З 19.11 по 27.11.2017 року викладач кафедри історії України 

Опацький І.Ю. проходив стажування на базі Меморіального комплексу Яд 

Вашем в м. Єрусалим, Держава Ізраїль; 

З 25 січня по 15 лютого викладач факультету фізики, математики та 

інформатики Ільніцька К. С. пройшла стажування в Австро-Угорському 

інституті науки і технологій (м. Відень, Австрія); 

З 07 по 16 квітня викладачі факультету іноземних мов Бондарук Я.В., 

Процько Є.С. та Комар О.С. пройшли стажування в Державній Вищій Школі 

Професійної Освіти імені Яна Амоса Коменського (м. Лєшно, Республіка 

Польща); 

З 16 по 20 квітня декан факультету іноземних мов Постоленко І.С. та 

координатор міжнародного співробітництва університету Сушкевич О.С. 

пройшли стажування в Університеті Порту (м. Порту, Португалія); 

З 10 квітня по 30 вересня 2018 року старший викладач кафедри 

музикознавства та вокально-хорових дисциплін Пиж’янова Н. В. пройшла 

стажування в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща). 

Згідно плану-графіку в 2018/2019 навчальному році підвищити 

кваліфікацію запланувало 30 осіб. 

Система організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників університету спрямовується 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, розширенню їх компетенції тощо.  

 

6.3. Рейтинг викладачів, кафедр, факультетів та інституту 

Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 

університету у 2017–2018 н. р. проводилося відповідно до «Положення про 

систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників 
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УДПУ імені Павла Тичини» від 6 лютого 2017 р. та наказу ректора «Про 

рейтингове оцінювання діяльності НПП у 2017–2018 н. р.» № 372 о/д від 

21 травня 2018 року.  

Рейтинговому оцінюванню підлягала діяльність 490 штатних науково-

педагогічних працівників та сумісників, що становить 87,2 % від загальної 

кількості тих, які працюють в університеті. Оцінювання проводилося окремо 

за посадовими категоріями. Так, серед учасників моніторингу завідувачів 

кафедр – 39; професорів, докторів наук – 32; доцентів, докторів наук – 3; 

професорів, кандидатів наук – 11; доцентів, кандидатів наук – 216; старших 

викладачів, кандидатів наук – 37; викладачів, кандидатів наук – 13; старших 

викладачів – 27; викладачів – 112.  

Рейтинг науково-педагогічних працівників визначався за трьома 

напрямами їхньої діяльності – навчально-методичної,  наукової та 

організаційно-виховної – упродовж навчального року. Рейтингові оцінки 

обраховувала рейтингова комісія, як суму відповідних балів за виконання 

певної роботи та досягнення за основними напрямами роботи із врахуванням 

різних коефіцієнтів рейтингової оцінки, зокрема: за навчально-методичну і 

наукову – по 0,4, за організаційно-виховну – 0,2. 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. 10 кращих результатів по кожній із 

категорій представлено в таблиці 6. 

Таблиця 6 

Рейтинг науково-педагогічних працівників 
№ 

з/

п 

 

 

 

Прізвище та 

ініціали НПП 

 

 

Кафедра 

Ч
ас

тк
а 

ст
ав

к
и

 

Рейтингові бали за 

напрямами 

діяльності 
Р

ей
ти

н
го

в
и

й
 

п
о
к
аз

н
и

к
 

  

Н
ав

ч
ал

ь
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

н
а
 

Н
ау

к
о

в
а 

О
р

га
н

із
ац

ій
н

о
-

в
и

х
о

в
н

а
 

Завідувачі кафедр  

 1 Андрощук Л. М. хореографії та художньої 

культури 

1,5 1344 4265 1845 1741,7 

 2 Коляда Н. М. соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 

1,5 1840 3315 185 1399,3 

 3 Медведєва М. О. інформатики та 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

1 1557 1695 195 1339,8 



 

82 
 

 4 Шачковська Л. С. філософії та суспільних 

дисциплін 

1 737 2225 345 1253,8 

 5 Совгіра С. В. хімії, екології та 

методики їх навчання 

1,25 898 2636 760 1252,5 

 6 Розгон В. В. української мови та 

методики її навчання 

1,5 1772 2455 540 1199,2 

 7 Цимбал Н. А. практичного 

мовознавства 

1 1037 1355 675 1091,8 

 8 Макарчук В. В. виховних технологій та 

педагогічної творчості 

1,5 1528 2195 685 1084,1 

 9 Комар О. А. фахових методик та 

інноваційних технологій 

в початковій школі 

1,5 1512 2267 230 1038,4 

 10 Семенчук В. В. музикознавства та 

вокально-хорових 

дисциплін 

1,5 1252 1975 1320 1036,5 

Професори, доктори наук  

 1 Кравченко О. О. соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 

0,5 854 2365 600 2815,2 

 2 Коваль В. О. української мови та 

методики її навчання 

0,5 1294 1870 565 2757,2 

 3 Чирва О. Г. маркетингу, менеджменту 

та управління  бізнесом 

0,5 1284,2 1740

,5 

775 2729,8 

 4 Миколайко В. П. біології та методики її 

навчання 

0,5 725 2177 395 2479,6 

 5 Біляєва С. О. всесвітньої історії та 

методик навчання 

0,5 571 1795 20 1900,8 

 6 Ткачук С. І. професійної освіти та 

технологій за профілями 

0,5 750 765 780 1524,0 

 7 Демченко І. І. спеціальної освіти 0,5 761 795 420 1412,8 

 8 Муковіз О. П. теорії початкового 

навчання 

1,25 810 2265 725 1100,0 

 9 Заболотна О. А. іноземних мов 1 449 1961 575 1079,0 
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 10 Кочубей Т. Д. соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 

1,5 1411 2525 150 1069,6 

Доценти, доктори наук 

1  Бялик О. В. педагогіки та освітнього 

менеджменту 

1 989 1310 90 937,6 

 2 Новаківська Л. В. української літератури, 

українознавства та 

методики їх навчання 

1 684 1405 50 845,6 

 3 Йовенко Л. І. української літератури, 

українознавства та 

методики їх навчання 

1,5 793 1060 480 558,1 

Професори, кандидати наук 

 1 Карасевич А. О. філософії та суспільних 

дисциплін 

0,5 707 1210 1900 2293,6 

 2 Балдинюк Д. І. музикознавства та 

вокально-хорових 

дисциплін 

0,5 976 730 360 1508,8 

 3 Кривошея І. І. всесвітньої історії та 

методик навчання 

1 443 2065 155 1034,2 

 4 Безверхня Г. В. теорії і методики 

фізичного виховання 

1,5 1444 1250 130 735,7 

 5 Пічкур М. О. образотворчого мистецтва 1,25 794 1086 230 638,4 

 6 Дудик М. В. фізики і астрономії та 

методики їх викладання 

1,5 1677 620 170 635,2 

 7 Бойченко В. В. педагогіки та освітнього 

менеджменту 

1,5 880 1183 105 564,1 

 8 Демченко Т. А. фінансів, обліку та 

економічної безпеки 

1,5 1172 692 170 519,7 

 9 Рогальська Н. В. дошкільної освіти; 

психології та педагогіки 

розвитку дитини 

1 639 440 115 454,6 
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 10 Терещук С. І. фізики і астрономії та 

методики їх викладання 

1,25 708 350 330 391,4 

 11 Бріт Н. М. англійської мови та 

методики її навчання 

1,5 664 160 475 283,1 

Доценти, кандидати наук 

 1 Терешко І. Г. хореографії та художньої 

культури 

0,25 699 1937 1700 5577,6 

 2 Махомета Т. М. вищої математики та 

методики навчання 

математики 

0,5 1190 1430 1130 2548,0 

 3 Якимчук Б. А. психології 0,5 1531 700 765 2090,8 

 4 Бовкун О. А. маркетингу, менеджменту 

та управління  бізнесом 

0,5 1750,6 545 390 1992,5 

 5 Григоренко Т. В. української мови та 

методики її навчання 

0,5 818 1210 380 1774,4 

 6 Денисюк В. В. української мови та 

методики її навчання 

1,25 944 4435 300 1769,3 

 7 Коломієць Н. А. виховних технологій та 

педагогічної творчості 

1 1323 2660 640 1721,2 

 8 Шуляк С. А. практичного мовознавства 0,5 496 1565 0 1648,8 

 9 Комар О. С. англійської мови та 

методики її навчання 

0,5 600 1255 335 1618,0 

 10 Добридень А. В. виховних технологій та 

педагогічної творчості 

1 1061 1915 1755 1541,4 

Старші викладачі, кандидати наук 

1  Куценко С. В. хореографії та художньої 

культури 

1,5 1238 3420 2285 1546,8 

 2 Шкуренко О. В. фахових методик та 

інноваційних технологій в 

початковій школі 

1 1328 2111 325 1440,6 
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 3 Резніченко І. Г. виховних технологій та 

педагогічної творчості 

1 1355 1880 485 1391,0 

4  Тополя Р. В. філософії та суспільних 

дисциплін 

0,25 664 70 70 1230,4 

 5 Дука Т. М. психології і педагогіки 

розвитку дитини 

1 1464 1185 335 1126,6 

 6 Шауренко А. В. всесвітньої історії та 

методик навчання 

1 403 680 3220 1077,2 

 7 Лоюк О.В. фахових методик та 

інноваційних технологій в 

початковій школі 

1 853 1728 120 1056,4 

 8 Куценко С. Ю. всесвітньої історії та 

методик навчання 

0,25 129 500 40 1038,4 

 9 Тягай І. М. вищої математики та 

методики навчання 

математики 

1 1295 860 880 1038,0 

 10 Корінна Г. О. психології і педагогіки 

розвитку дитини 

1 1149 1285 275 1028,6 

Викладачі, кандидати наук 

1  Осадченко Т. М. теорії і методики 

фізичного виховання 

1 374 1565 560 887,6 

 2 Дудник Н. А. психології і педагогіки 

розвитку дитини 

0,5 539 425 100 811,2 

 3 Кудла М. В. педагогіки та освітнього 

менеджменту 

1 483 1525 40 811,2 

 4 Герасименко О. В. географії та методики її 

навчання 

1 781 623 910 743,6 

 5 Левченко Н. В. соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 

1,25 1226 620 265 633,1 

 6 Макаревич І. М. географії та методики її 

навчання 

0,75 630 320 220 565,3 

 7 Веремюк Л. Л. теорії і практики 

іноземних мов 

0,5 417 30 305 479,6 
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 8 Кришко А. Ю. теорії і практики 

іноземних мов 

0,75 431 220 460 469,9 

 9 Бербец Т. М. технологій та організації 

туризму і готельно-

ресторанної справи 

0,5 480 77 60 469,6 

 10 Карасєвич С. А. спортивних дисциплін 1,25 205 915 325 410,4 

Старші викладачі 

 1 Благодир Л. А. вищої математики та 

методики навчання 

математики 

1,25 1158 905 490 738,6 

 2 Цімоха Р. Р. філософії та суспільних 

дисциплін 

0,25 112 280 85 695,2 

 3 Денисюк О. Ю. української літератури, 

українознавства та 

методики їх навчання 

1 593 785 615 674,2 

 4 Чучалін О. П. історії України 0,75 568 660 70 673,6 

 5 Стрембіцька Л. Л. маркетингу, 

менеджменту та 

управління  бізнесом 

0,8 629 535 275 650,8 

 6 Ревук Ю. О. слов’янських мов та 

зарубіжної літератури 

1 496 710 580 598,4 

 7 Кириченко В. Г. української літератури, 

українознавства та 

методики їх навчання 

1,25 679 775 670 572,5 

 8 Сусло Л. В. техніко-технологічних 

дисциплін, охорони праці 

та безпеки 

життєдіяльності 

1 545 610 260 514,0 

 9 Підлісний Є. В. економіки та соціально-

поведінкових наук 

1 766 360 255 501,4 

 10 Паршукова Л. М. інформатики та 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

 

 

 

 

1,5 1144 445 560 498,4 
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Викладачі 

1  Гекалюк Л. Ю. хореографії та художньої 

культури 

0,5 671 1567 1530 2402,4 

 2 Загоруйко Н. П. фахових методик та 

інноваційних технологій 

в початковій школі 

0,25 267 838 250 1968,0 

 3 Тарасюк Л. М. музикознавства та 

вокально-хорових 

дисциплін 

0,25 394 520 180 1606,4 

 4 Прилуцька О. О. хореографії та художньої 

культури 

0,5 387 1412 355 1581,2 

 5 Трофаїла Н. Д. психології і педагогіки 

розвитку дитини 

0,25 452,8 480 50 1532,5 

 6 Купчик В. А. музикознавства та 

вокально-хорових 

дисциплін 

0,5 229 1285 610 1455,2 

 7 Денисюк І. А. практичного 

мовознавства 

0,5 839 675 280 1323,2 

 8 Опацький І. Ю. історії України 0,5 362 795 505 1127,6 

 9 Возносименко Д. А. вищої математики та 

методики навчання 

математики 

0,5 486 725 250 1068,8 

 10 Шевчук Б. В. інформатики та 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

0,5 441 840 85 1058,8 

 

Рейтингову оцінку діяльності кафедри університету рейтингова комісія 

визначала як суму рейтингових оцінок усіх її науково-педагогічних 

працівників, поділену на кількість кафедральних ставок. Рейтингові оцінки 

діяльності кращих 10 кафедр університету представлено в таблиці 7. 

 

Таблиця 7 

Рейтингові оцінки діяльності кафедр 
№ 

з/п 

 

Кафедра 

 

Сума рейтингових 

оцінок членів кафедри 

Кількість 

ставок 

 

Рейтинговий 

показник 

1 Виховних технологій 

та педагогічної 

творчості 

7450,9 5,5 1354,7 

2 Хореографії та 

художньої культури 

10681,3 8,2 1302,6 

3 Фахових методик та 

інноваційних 

технологій у 

11618,6 10,75 1080,8 
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початковій школі 

4 Кафедра української 

мови та методики її 

навчання 

16859,2 16 1053,7 

5 Кафедра педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

16159,5 17,5 923,4 

6 Психології і 

педагогіки розвитку 

дитини 

6976,2 8,25 845,6 

7 Теорії початкового 

навчання 

8350 10 835,0 

8 Технологій та 

організації туризму і 

готельно-ресторанної 

справи 

5691,3 7,25 785,0 

9 Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

18183,8 23,25 782,1 

10 Хімії, екології та 

методики їх навчання 

7995 10,25 780,0 

  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 результати, які представлено в таблиці 8.  

Таблиця 8 

Рейтингоа оцінка діяльності факультетів та інституту 
№ 

з/п 

 

Факультет / інститут 

 

Сума 

рейтингових 

оцінок кафедр 

факультету / 

інституту 

Кількість  

кафедр 

Рейтинговий 

показник 

1 Факультет початкової освіти 3270,5 3 1090,2 

2 Факультет української філології 3078,1 4 769,5 

3 Факультет мистецтв 3021,6 4 755,4 

4 Факультет соціальної та 

психологічної освіти 

2218,7 3 739,6 

5 Факультет дошкільної та 

спеціальної освіти 

2179,7 3 726,6 

6 Історичний факультет 2078,7 3 692,9 

7 ННІ економіки та бізнес-освіти 2765,2 4 691,3 

8 Природничо-географічний 

факультет 

1989,1 3 663,0 

9 Факультет фізики, математики 

та інформатики 

1964,9 3 655 

10 Факультет фізичного виховання 1684,9 3 561,6 

11 Факультет професійної та 

технологічної освіти 

1669,9 3 556,6 

12 Факультет іноземних мов 1499,8 3 499,9 

У наступному навчальному році варто продовжувати практику 

рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 

університету з висвітленням його результатів на веб-сайті університету з 

метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності 

науково-педагогічних працівників; накопичення статистичної інформації про 

динаміку розвитку кафедр та факультетів (інституту); дотримання принципів 
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прозорості та об’єктивності в оцінюванні діяльності науково-педагогічних 

працівників та структурних підрозділів університету; створення умов для 

здорової конкуренції у професорсько-викладацькому колективі; забезпечення 

якості освітньої діяльності та вищої освіти в університеті. 
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VІІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

7.1. Підсумки фінансово-економічної діяльності 
Фінансово-господарська діяльність, яка проводилась університетом у 

звітному періоді, була спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази, 

покращення умов праці співробітників, навчання і проживання студентів, 

реконструкцію навчальних корпусів та економне використання енергоносіїв, 

та дає можливість стабільного та поступального розвитку університету. 

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. З 

кожним новим навчальним роком збільшується кількість видів платних 

послуг (різноманітні курси для студентів, викладачів, випускників шкіл, 

іноземних громадян).  

Розмір кошторису по загальному фонду на 2017/2018 навчальний рік 

складає 61 млн. 706 тис. 700 грн. Ці кошти передбачені на виплату заробітної 

плати, стипендії аспірантам та докторантам, компенсації на харчування 

дітей-сиріт та часткову оплату комунальних послуг. 

Для виплати  заробітної плати було використано  50 млн. 019 тис. 

200 грн., нарахування на заробітну плату склали 10 млн. 847 тис. 400 грн.  

У структуру заробітної плати науково-педагогічних працівників 

включені всі гарантовані державою її складові, а саме: нарахування за 

педагогічний стаж,  науковий ступінь, вчене звання, матеріальна допомога на 

оздоровлення під час відпустки. 

З 1 січня 2018 відбулося зростання розміру заробітної плати для 

працівників бюджетних установ, відповідно до якого мінімальна заробітна 

плата підвищилась до 3723 гривень. 

Заробітна плата виплачується у встановлені терміни відповідно до 

Закону України «Про оплату праці», колективного договору. Заборгованість 

по заробітній платі  відсутня. 

З 1 січня 2017 вступив в силу новий порядок виплати стипендій. 

Академічна стипендія аспірантам і докторантам у 2018 році, як і 

раніше,  виплачується 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». Кількість одержувачів стипендії у 

2018 році скоротилося,  однак при цьому розмір стипендії зріс.  
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Тепер допомогу від держави отримують максимум 42% студентів (за 

рейтинговою системою). Кошти стипендіального фонду університету 

використовуються за цільовим призначенням. Стипендія нараховується та 

виплачується вчасно, відповідно до затверджених термінів. Заборгованість по 

виплаті стипендії відсутня.  

Для стипендіального забезпечення у 2017/2018 навчальному році 

кошторисом передбачено 15 млн. 823 тис. 600 грн.  

Виплата соціальних стипендій з 2017 року проводиться органами 

соціального захисту населення через заклади вищої  освіти на підставі 

відповідних документів. У 2017/2018 році від Міністерства соціальної 

політики студенти відповідної категорії отримали соціальну стипендію в 

розмірі 5 млн. 208 тис. 694 грн.  

На обліку в університеті перебувають 146 дітей-сиріт, з них 24 

студенти отримують академічну стипендію. На харчування студентам-

сиротам виплачені кошти в сумі 2 млн. 487 тис. 377 грн. 

У грудні 2017 року виплачена матеріальна допомога при 

працевлаштуванні 11 студентам-випускникам, які мають статус дітей-сиріт 

та статус дітей, які позбавлені батьківського піклування, на суму 105 тис. 600 

грн., та кошти на одяг – 7 тис. 480 грн. 

13 студентів-випускників отримали адресну грошову допомогу при 

працевлаштуванні за спеціальністю. Загальна сума виплат становить 104 тис. грн. 

У кінці 2017 року за численними зверненнями керівництва 

університету було отримано додаткове фінансування на розвиток 

матеріально-технічної бази університету. Кошти були використані на 

придбання хімічних реактивів, навчального приладдя, м’якого інвентарю для 

студентських гуртожитків, лабораторного обладнання, спортивного одягу, 

меблів, варильних поверхонь для гуртожитків, господарчих матеріалів для 

проведення ремонтних робіт в навчальних корпусах. Витрачено 519 тис. 050 

грн., що дало змогу зменшити навантаження на спеціальний фонд 

університету. 

На оплату комунальних послуг за рахунок коштів загального фонду 

використано 2 млн. 545 тис.840  грн. 

На фінансування наукової діяльності університету у 

2017/2018 навчальному році із загального фонду державного бюджету 

Міністерством освіти та науки України були виділені кошти в сумі 

535 тис. 200 грн. Відповідно до тематичного плану у 2018 році затверджено 

2 науково-дослідних теми, з яких 1 тема завершується у поточному році, а 

1 тема є перехідною на наступний рік. Кошти, передбачені для здійснення 

наукової діяльності, використовуються в повному обсязі за цільовим 

призначенням. 
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Упродовж звітного періоду університет отримав кошти за освітні 

послуги, в т. ч. від навчання студентів-іноземців; навчання на різноманітних 

курсах, надання приміщень в оренду; плати за проживання в гуртожитку; 

послуги їдальні; спонсорської та благодійної допомоги. 

Так, за період з 1 вересня 2017 року по 1 липня 2018 року 

університетом надано платних послуг на суму 44 млн.131 тис. 242 грн., що на 

3 млн. 987 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року. 

Зокрема: 

- платне навчання – 39 млн. 423 тис. 460 грн., 

- підготовка аспірантів денної та заочної форми 

навчання,  кандидатські іспити –126 тис. 495 грн.; 

- підготовчі курси для абітурієнтів – 204 тис. 120 грн.; 

- курси іноземної мови – 122 тис. 400 грн.; 

- курси української мови для іноземних громадян – 150 тис. грн.; 

- проведення групових занять з фізкультури та спорту – 56 тис.520 грн.; 

- курси польської мови – 72 тис.20 грн. 

- проведення атестації особам, які претендують на вступ на державну 

службу – 95 тис. 763 грн.; 

- надання інформаційно-протокольних послуг іноземним громадянам – 

39 тис.600 грн.; 

- плата за проживання у гуртожитку –  2 млн. 877 тис. 946 грн. 

- послуги  студентської їдальні – 766 тис. 600 грн. 

- орендна плата – 133 тис. 539 грн.; 

- від реалізації майна – 62 тис. 779 грн. 

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 

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 28 млн. 826 тис. 458 грн., в тому числі для надання матеріальної 

допомоги працівникам, які її потребували в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем, використано 181 тис. 411 грн. Для надання матеріальної 

допомоги на оздоровлення професорсько-викладацького складу під час 

відпустки використано 815 тис. 634 грн.  

За результатами фінансово господарської діяльності у вересні 2017 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». 
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В університеті відсутня заборгованість по заробітній платні, 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 у повному обсязі до її початку. 

За рахунок коштів спеціального фонду підтримуються у 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  39 тис. 539 грн. Для функціонування студентської їдальні за 

рахунок коштів спеціального фонду були придбані продукти харчування в 

асортименті на суму 525 тис. 310 грн. , з агробіостанції отримані овочі для 

їдальні на суму 2 тис. 497 грн.  

Ухвалою Вченої ради університету на виконання завдань, покладених 

на студентське самоврядування,  затверджено кошторис студентської ради в 

сумі 160 тис. грн.  

За рахунок коштів, передбачених у кошторисі студентської ради, 

оплачені витрати за участь студентів у наукових конференціях, олімпіадах; 

придбано спортивний інвентар та сценічні костюми; виготовлено 

презентаційні матеріали з логотипом університету; оплачені витрати на 

проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української 

мови, історії та із спеціальності «Технологічна освіта»; фестивалю 

педагогічної творчості; конкурсу есе, «Джентльмен шоу», національно-

патріотичного конкурсу «Пісенний вернісаж», загальноуніверситетського 

заходу «Спортивний кубок ректора», фестивалю «Танцювальний марафон». 

Проведено профілактичну дезінфекцію приміщень навчальних 

корпусів, гуртожитків та їдальні на загальну суму 26 тис. 075 грн. 

Працівникам, які у своїй роботі використовують дезінфікуючі засоби, 

встановлено доплати до заробітної плати. 

Постійно ведеться контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних 

виробничих і санітарно-побутових умов. 

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.  

В оренді знаходиться 106,3 кв. м. площі та діють шість договорів 

оренди, надходження від орендної плати становить 133 тис. 539 грн. 
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Університет та Фонд державного майна проводять постійний контроль за 

своєчасною сплатою орендних платежів. 

У 2017/2018 навчальному році проведена передплата періодичних 

видань на суму 72 тис. 437 грн., з них у першому півріччі 2018 року на суму 

39 тис. 898 грн.  

Для забезпечення освітнього процесу університетом отримані та 

оплачені послуги сторонніх організацій, а саме: послуги зв’язку, послуги 

охорони, медогляд працівників студентської їдальні, проведення 

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 в належному стані, для проведення поточних ремонтів 

були придбані будівельні матеріали, господарчі товари, інші товарно-

матеріальні цінності. 

Протягом 2017/2018 року університетом було укладено 923 договори 

про постачання товарно-матеріальних цінностей, продуктів харчування для 

студентської їдальні, своєчасне отримання послуг. Всі договори, що 

укладаються університетом, в обов’язковому порядку погоджуються зі 

юристконсультами. 

Відповідно до Закону України « Про здійснення державних закупівель» 

проведено 6 тендерів для безперебійного постачання тепла, води, 

електроенергії та газу на суму 7 млн. 78 тис. 162 грн. 

 За рахунок коштів спеціального фонду повністю проведені розрахунки 

за спожиті комунальні послуги (воду, електроенергію, опалення, вивіз сміття, 

дератизацію та дезінсекцію приміщень) на суму 2 млн. 672 тис. 390 грн.  

За рахунок власних надходжень у 2017/2018 навчальному році 

придбано основні засоби та інші товари довгострокового користування, в 

тому числі:  комп’ютерна техніка, м’який інвентар для студентських 

гуртожитків, книги для поповнення бібліотечного фонду, навчальні прилади, 

мікрохвильові печі та побутова техніка для студентської їдальні,  спортивний 

інвентар, сценічні сукні та костюми тощо, всього на суму 156 тис. 192 грн. У 

студентському гуртожитку № 1 була встановлена система пожежної 

сигналізації, проведено капітальний ремонт покрівлі гуртожитку № 1 та 

поточний ремонт частини покрівлі навчального корпусу № 3.  

В університеті здійснюється постійний контроль за цільовим 

використанням обладнання університету, що дає змогу продовжити термін 

його експлуатації, тим самим  заощадити кошти. 

Університет своєчасно і в установлені 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 
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заробітної плати. 

За 2017/2018 навчальний рік перераховано до державного бюджету 

податок на додану вартість, збір за спеціальне водокористування, земельний 

податок, екологічний податок, всього на суму 174 тис. 27 грн. 

Все майно, яке знаходиться на балансі університету, ефективно 

використовується у навчальному процесі та господарській діяльності і 

знаходиться на зберіганні у 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.  

На рахунок благодійного фонду університету згідно заяв студентів та 

батьківського комітету, окремих фізичних осіб надійшло коштів на суму 58 

тис. 293 грн., отримано дарунків на суму 599 тис. 328 грн., зокрема такі 

товарно-матеріальні цінності: різноманітна комп’ютерна техніка, табло для 

мініфутболу, книги для поповнення бібліотечного фонду, металопластикові 

вікна, медикаменти, меблі для навчальних аудиторій та гуртожитку, стенди та 

інше. 

Упродовж навчального року проводилися перевірки працівниками 

пенсійного фонду, працівниками Фонду страхування з тимчасової втрати 

працездатності. Порушень за цими перевірками не виявлено.  

Підводячи підсумок про фінансовий стан університету, можна зробити 

висновок, що 2017/2018 навчальний рік був складним, але реалізовані  заходи 

щодо економії коштів, дали змогу університету гідно вийти зі скрутної 

ситуації, вчасно та в повному обсязі виплачувати упродовж року заробітну 

плату працівникам університету та стипендії студентам, не допустити появи 

кредиторської заборгованості за отримані товарно-матеріальні цінності, 

вчасно розрахуватися з постачальниками комунальних послуг. 

У наступному навчальному році перспективною є реалізація заходів 

щодо економії всіх витрат університету, особливо енергоносіїв, посилення 

контролю за раціональним використанням коштів спеціального фонду з 

метою максимального забезпечення перспективних завдань розвитку 

університету.  

Керівникам усіх структурних підрозділів з метою збільшення 

надходжень коштів спеціального фонду необхідно активізувати роботу щодо 

своєчасної плати за навчання, залучення додаткових джерел фінансування, 

запровадження додаткових законодавчо дозволених платних послуг, 

впровадження інноваційних проектів, залучення міжнародних грантів, 

мобілізації усіх можливих ресурсів з метою розвитку університету. 
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7.2. Результати роботи адміністративно-господарської частини 

університету 

Упродовж звітного періоду робота адміністративно-господарської 

частини була спрямована на стійке забезпечення функціонування основних 

об’єктів та об’єктів інфраструктури університету. 

Виконано значний обсяг робіт з удосконалення матеріально-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 площею 398,5 кв. м та 

земельною ділянкою 12 гектарів; 

- столярна майстерня загальною площею 398,5 кв. м; 

- два гуртожитки загальною площею 7936,9 кв. м; 

- гаражі, склади, майстерні, 2 їдальні; 

- прилегла територія площею до семи гектарів. 

У 2017/2018 н.р. проводилися ремонтні роботи з утримання будівель, 

споруд, територій університету відповідно до норм та вимог пожежної, 

санітарної, екологічної безпеки, здійснювалися профілактичні заходи щодо 

забезпечення безперебійного функціонування інженерних мереж, систем 

теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення. 

Обслуговування матеріально-технічної бази університету здійснюють 

шість технічних дільниць, відділ по проведенню капітального та поточного 

ремонтів та автогосподарство. 

Всі роботи проводилися як підрозділами господарської частини, так і 

підрядними організаціями.  

За період з 1 вересня 2017 року по 30 червня 2018 року виконано 

наступні роботи: 

- капітальний ремонт даху, встановлення решіток на лоджіях, 

пожежної сигналізації та відеоспостереження в гуртожитку № 1; 

- ремонт системи теплозабезпечення навчальних корпусів № 1, № 2 та 

навчально-адміністративного корпусу; 

- часткова заміна системи теплопостачання та водопостачання 

навчального корпусу № 3; 

- модернізація вентиляції планетарію навчального корпусу № 2; 

- заміна приміщення для роботи охоронників навчального корпусу № 3; 

- укріплення частини покрівлі, парапетних огорож, водостічних труб 

навчальних корпусів № 1, № 2; 

- ямковий ремонт покриття території, вирівнювання бордюрів дільниці № 1; 

- поточний ремонт фасадів навчального корпусу№ 1 та прохідної 

навчального корпусу № 2 (шпаклювання, фарбування стін, цоколю); 
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- улаштування покриття стоянки на території дільниці № 2; 

- виготовлення проектно-кошторисної документацію на капітальний 

ремонт зовнішнього туалету на дільниці № 1. 

У корпусі № 1 виконано ремонт в аудиторіях № № 209, 217, 105, у 

коридорах другого та третього поверхів замінено четверо дверей, влаштовано 

покриття підлоги з плит ОСБ, лінолеуму, пофарбовано та пошпакльовано 

стіни. Встановлено дверний блок відповідно до вимог пожежної безпеки у 

коридорі другого поверху. 

Нині розробляється проектно-кошторисна документація на капітальний 

ремонт двох сходових кліток корпусу № 1 та бібліотеки. 

У корпусі № 2 виконано ремонт в котельні, аудиторіях, лабораторії 

№ 117, швейній майстерні та коридорах факультету професійної та 

технологічної освіти. Здійснено ремонт цоколю та сходів запасного виходу. 

Розпочато роботи з виготовлення металевих воріт для заміни фізично 

зношених на території корпусу та улаштуванню покриття для стоянки 

автотранспорту працівників університету. 

У навчальному корпусі № 3 виконано ремонт сходів та майданчика ґанку 

центрального входу. Проведено ремонтні роботи стелі у приміщенні 

драматичного театру, їдальні, туалеті (шпаклювання, фарбування). В аудиторіях 

№ № 106, 111, 112,113, 222, 309, 305, 313, 413, 420, 427 виконано роботи з 

ремонту стін, підлоги (плити ОСБ, лінолеум), шпаклювання, фарбування. У 

коридорі третього поверху та в аудиторіях № 106, № 309. № 410, № 410 а 

влаштовано підвісну стелю «Армстронг» з монтажем 62-х штук LED панелей з 

метою ефективного використання енергоносіїв. В аудиторіях № № 200, 204, 

213, 305,311, 320, 322, 408, 413, 420, танцкласі виконано ремонтні роботи 

системи опалення (часткова заміна труб та радіаторів). 

У гуртожитках № 1 та № 2 виконано ремонтно-будівельні роботи 

санвузлів, ремонт меблів, поточний ремонт системи водопостачання, 

теплопостачання та електропостачання. На стадії виконання проектно-

кошторисна документація на монтаж пожежної сигналізації у гуртожитку № 2. 

У навчальному корпусі № 4 проведено ремонтні роботи в коридорах, 

аудиторіях № № 11, 12, 14, актовій залі  (влаштування стелі «Армстронг», 

шпаклювання,  фарбування стін, малярні роботи, поточний ремонт підлоги). 

На стадії виконання кошторисна документація для поточного ремонту 

покрівлі. Придбані матеріали для встановлення огорожі по вул. Садовій. 

Завершено поточний ремонт сходів корпусу. 

У навчально-адміністративному корпусі виконано ремонтні роботи в 

аудиторіях № , № 4, 5 та в коридорі I-поверху (влаштування стелі 

«Армстронг», шпаклювання, фарбування стін,  влаштування лінолеуму , ОСБ 

та інші роботи). 
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У навчальному корпусі № 5 проведено ремонтні роботи в приміщеннях 

лабораторії харчової обробки продуктів (шпаклювання, фарбування стін та 

заміна підлоги ОСБ, лінолеум). Зараз на стадії розроблення проектно-

кошторисна документація на капітальний ремонт корпусу . 

Упродовж 2017-2018 навчального року постійно проводилися 

сільськогосподарські та ремонтні роботи на території навчально-наукової 

агробіостанції. До початку нового навчального року планується завершити 

підготовку навчальних корпусів, приміщень, будівель та інженерних мереж. 

Зокрема, завершити поточний ремонт даху та встановлення огорожі по 

вул. Садовій навчального корпусу № 4, провести ремонт входу в їдальню 

навчального корпусу № 3; встановити металеві ворота та завершити роботи з 

улаштування покриття для стоянки автотранспорту навчального корпусу 

№ 2;  провести експертизи документів капітального ремонту дворового 

туалету корпусу № 2, двох сходових кліток та бібліотеки корпусу № 1, 

навчального корпусу № 5, виконати монтаж з обладнання пожежної 

сигналізації гуртожитку № 2. 

У 2018/2019 навчальному році пріоритетним завданням залишається 

створення належних умов праці та навчання шляхом поетапного проведення 

комплексного капітального, поточного ремонтів будівель університету, 

удосконалення матеріально-технічної бази з використанням економічних, 

енергозберігаючих технологій, придбання необхідних меблів, обладнання та 

сучасних технічних, електронних засобів навчання, продовження реалізації 

комплексу заходів для вирішення в університеті проблем енергозбереження 

та створення належних соціально-побутових умов як в навчальних корпусах, 

так і в гуртожитках на основі новітніх технологій, а також продовження робіт 

з ремонту та зміцнення матеріально-технічної бази університету.  
 

7.3. Організація роботи з охорони праці   

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у звітному періоді в 

університеті проводилася системна робота із забезпечення належного рівня 

дотримання вимог з охорони праці та пожежної безпеки, створення 

безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам і 

професійним захворюванням. Зокрема: 

- розроблено та прийнято низку організаційно-розпорядчих документів 

(наказів, розпоряджень, положень, інструкцій тощо), в яких зафіксовані 

обов’язки та відповідальність керівників структурних підрозділів, 

працівників університету;  

- організовано навчання та проведення інструктажів з питань охорони 

праці, пожежної безпеки, санітарії, надання домедичної допомоги для усіх 

працівників під час прийняття на роботу та у процесі трудової діяльності; 
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- проведено ряд заходів для дотримання вимог та створення на робочих 

місцях здорових і безпечних умов праці; 

- облаштовано кабінет з охорони  праці з наочними посібниками, що дає 

змогу кожному працівнику надати необхідну інформацію за відповідним 

напрямком діяльності; 

- розроблено інструкції з питань охорони праці, згідно з якими 

проводилися відповідні інструктажі (загалом розроблено 103 інструкції з 

охорони праці по видам робіт, якими забезпечені всі робочі місця).  

У звітний період постійно проводилася робота з керівниками підрозділів 

щодо створення безпечних умов праці.  Стан охорони праці в підрозділах 

університету ретельно контролювався службою охорони праці, діючою 

комісією з перевірки стану охорони праці, профспілковим комітетом 

університету. 

При проведені з працівниками університету інструктажів (вступних, 

первинних, позапланових) службою охорони праці та керівниками  

структурних підрозділів надавалася інформація про причини і наслідки 

невиробничого травматизму, дорожньо-транспортних пригод, про зміни в 

законодавчих актах з охорони праці та безпеки дорожнього руху. 

В університеті  періодично проводився  аналіз стану охорони праці, 

здійснення заходів щодо: 

- запобігання виробничому травматизму, 

- створення безпечних умов праці, 

- обстеження механізмів, устаткування та обладнання, що 

експлуатується у виробничих приміщеннях факультетів, майстернях, 

приміщеннях адміністративно-господарської частини, 

- проводилися обстеження необхідного ремонту або реконструкції 

приміщень і споруд, робота в яких пов’язана з підвищеним рівнем небезпеки 

для працюючого персоналу, 

- забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту, 

- складання (перегляд) переліків можливих небезпек, що можуть 

виникнути у процесі трудової діяльності працівників, за всіма професіями та 

посадами, які є в університеті. 

Відповідно до вимог законодавства з охорони праці з метою мінімізації 

та усунення ризиків виникнення нещасних випадків на робочих місцях, 

службою охорони праці переглядалися по кожному структурному підрозділу  

наявні дані щодо ідентифікації отриманих травм працівниками. 

Відповідальні особи за охорону праці у структурних підрозділах 

університету призначені наказом ректора. 

При проведенні робіт підвищеної небезпеки службою охорони праці      

та     керівниками     підрозділів      адміністративно-господарської      частини 
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