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ВІСТІ

8 КВІТНЯ ВІДБУДУТЬСЯ ВИБОРИ РЕКТОРА
УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГIЧНОГО
УНIВЕРСИТЕТУ IМЕНI ПАВЛА ТИЧИНИ
У квітні стане відомим ім’я нового ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Нового очільника ВНЗ виберуть
штатні працівники та представники студентства.
Кандидатами на посаду ректора є:
БЕЗЛЮДНИЙ
Олександр Іванович
Виконувач обов’язків ректора
Уманського державного
педагогічного університету імені
Павла Тичини,
доктор педагогічних наук,
професор,
заслужений працівник освіти
України

КОЧУБЕЙ
Тетяна Дмитрівна
Проректор з науковопедагогічної роботи
Уманського державного
педагогічного університету
імені Павла Тичини,
доктор педагогічних наук,
професор

ЯРОШИНСЬКА
Олена Олександрівна
Професор кафедри загальної
педагогіки, педагогіки вищої
школи та управління
Уманського державного
педагогічного університету імені
Павла Тичини,
кандидат педагогічних наук,
доцент

Газета «Педагогічні вісті» публікує короткі біографічні
довідки та передвиборчі програми кандидатів на посаду
ректора (стор. 3-4)

Інформація для кандидатів та виборців
Коли відбудуться вибори ректора Уманського
державного педагогічного
університету імені Павла
Тичини?
Вибори ректора УДПУ відбудуться 8 квітня 2015 року,
проте якщо жоден із кандидатів не набере більше 50%
голосів, то через сім календарних днів після проведення
першого туру виборів відбудеться другий тур (15 квітня
2015 року).
Хто має право обирати
ректора?
Брати участь у виборах
мають право:
- кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник вищого навчального закладу;
- представники з числа
інших штатних працівників,
які обираються відповідними
працівниками шляхом проведення прямих таємних виборів;
- виборні представники з числа студентів, які обираються
студентами шляхом прямих
таємних виборів.
Критерієм
віднесення
штатного працівника вищого навчального закладу до певної категорії є посада за основним місцем роботи, яку
займає працівник у вищому
навчальному закладі.

своїй роботі повинен дотримуватись положень статті 42
закону України «Про вищу
освіту» щодо обрання, призначення та звільнення з
посади керівника вищого навального закладу та статуту
Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини.
Відділ кадрів університету
складає алфавітний список
виборців (наукових співробітників, науково-педагогічних та
педагогічних працівників) по
факультетах, відокремлених
підрозділах, а також кількісний
склад інших категорій співробітників та студентів денної
форми навчання по факультетах та підрозділах, в тому
числі відокремлених.
О р г а н і з а ц і й ний
комітет
складає та передає виборчій комісії список осіб, які мають право брати участь у виборах, не
пізніше, ніж за 7 календарних
днів до дати проведення виборів.
Голосування проводиться
у день виборів з 9 до 15 години за місцезнаходженням
університету та його відокремлених підрозділів.

Скільки студентів УДПУ
будуть брати участь у виборах ректора?
Визначення квоти виборних представників з числа
студентів університету проводиться із розрахунку 15% від
загальної кількості осіб, які
мають право брати участь у
виборах ректора університету.
Усього участь у виборах надано 95 делегатам від
студентів УДПУ та 27 представникам від студентства
відокремленого структурного
розділу в м. Каневі.

Які вимоги стоять до
обладнання виборчої дільниці?
Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін
для таємного голосування.
Розміщення обладнання у
приміщенні для голосування
здійснюється таким чином,
щоб місця видачі бюлетенів
для голосування, вхід і вихід
з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки були
у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право
бути присутніми в приміщенні
для голосування. У кабінах
для таємного голосування має
бути належне освітлення, а
також засоби для заповнення
бюлетеня для голосування.

Які права має кандидат
на посаду ректора?
Кандидат на посаду ректора університету має право:
- проводити зустрічі з працівниками та студентами вищого навчального закладу;
- визначати не більше
двох спостерігачів за ходом
голосування;
- бути присутнім під час
голосування за місцем його
проведення;
- бути присутнім під час
проведення підрахунку голосів та складення протоколу
про результати голосування.
Кандидат може мати інші
права, які випливають з його
участі у виборах і передбачені
статутом вищого навчального
закладу.
Усі кандидати мають рівні
права.
Яка процедура підготовки виборів?
Згідно «Положення про порядок проведення виборчої
кампанії та про роботу виборчої комісії з виборів ректора
в Уманському державному
педагогічному
університеті
імені Павла Тичини» для підготовки до виборів ректора в
Університеті створюється організаційний комітет.
Організаційний комітет в

Хто має право бути присутнім на виборчій дільниці
під час голосування та підрахунку голосів?
На виборчій дільниці під
час голосування та підрахунку
голосів має право бути присутнім представник засновника (МОН України). У разі утворення головної та дільничних
виборчих комісій засновник
може делегувати до таких комісій своїх представників.
Під час голосування та
підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше
двох спостерігачів від кожного
кандидата, а також не більше
трьох громадських спостерігачів, акредитованих організаційним комітетом, а в разі утворення виборчих дільниць — не
більше двох спостерігачів від
кожного кандидата і трьох громадських спостерігачів на кожній виборчій дільниці.
Хто несе відповідальність за дотримання процедури виборів?
Організація проведення
голосування, підтримання належного порядку у приміщенні
для голосування та забезпечення таємності голосування
покладаються на виборчу комісію або дільничну виборчу
комісію.

Голова виборчої комісії
або дільничної виборчої комісії перед початком голосування:
- надає для огляду членам
виборчої комісії, присутнім
кандидатам, а також спостерігачам усі наявні на виборчій
дільниці виборчі скриньки;
- передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які видають бюлетені
виборцям;
- передає членам виборчої комісії, які видають бюлетені для голосування, список
виборців. Відповідні члени
виборчої комісії забезпечують
їх збереження і дотримання
порядку використання.
За яких умов виборець
може отримати бюлетень
для голосування?
Член виборчої комісії
здійснює видачу бюлетеня
для голосування за умови
пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу
(паспорт, студентський квиток,
посвідчення водія). Особа,
яка отримує бюлетень для
голосування, ставить у списку
виборців навпроти свого прізвища підпис.
Бюлетень для голосування заповнюється виборцем особисто в кабіні для
таємного голосування. Під
час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного
голосування інших осіб,
здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб.
Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно
заповнити бюлетень для
голосування, має право за
дозволом голови виборчої
комісії скористатися допомогою іншої особи, крім
членів виборчої комісії, кандидатів, а також спостерігачів.
За яких умов заповнений бюлетень буде недійсним?
Бюлетень для голосування може бути визнаний
недійсним,
якщо
позначка у бюлетені проставлена
більш, ніж за одного кандидата; не проставлена жодна позначка; зміст волевиявлення неможливо встановити
з інших причин.
У разі, коли члени виборчої комісії не можуть дійти
згоди щодо віднесення бюлетеня до недійсних, зазначене
питання вирішується шляхом
голосування. Такий бюлетень
повинен бути продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому
кожен член виборчої комісії
має право особисто оглянути
бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.
Коли
розпочинається
підрахунок голосів?
Підрахунок голосів починається одразу після закінчення голосування, проводиться
без перерви і закінчується
після складання та підписання протоколу про результати
голосування.
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ЗОЛОТА МЕДАЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ
«СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ-2015»

УМАНСЬКІ ІСТОРИКИ
ВИКОНАЛИ ГІМН УКРАЇНИ
З нагоди 200-річчя від
дня народження Михайла
Вербицького та 150-річчя
з часу першого публічного
виконання
національного
гімну на території нового
корпусу Уманського державного педагогічного університету студенти історичного факультету виконали
Національний Гімн України.
10 березня 1865 року в
Перемишлі під час шевченківського концерту відбулося перше публічне виконання Гімну України «Ще не
вмерла України…» на слова
Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького.
Саме до цієї визначної дати
і було приурочено захід,
який організували студенти-історики.
Декан історичного факультету, професор Тетяна
Кузнець, звертаючись до
студентів, зазначила, що в
світлі останніх подій кожне
слово національного гімну
набуло особливого змістового забарвлення. Після
цього студенти та викладачі факультету під диригуванням Василя Семенчука
спільно виконали український славень.
Нагадаємо, відповідно
до указу Президента з нагоди відзначення 200-річчя
від дня народження автора

музики Державного Гімну
України Михайла Вербицького та у зв'язку з 150-ю
річницею першого публічного виконання національного гімну «Ще не вмерла
України і слава, і воля...» в
Україні заплановано низку
заходів з підготовки та відзначення цих подій. Зокрема, Кабміну доручено підготувати ювілейне друковане
видання про історію створення Державного Гімну
України та життєвого шляху
авторів національного гімну; випустити нотні видання
М. Вербицького, а також
його музичну спадщину на
компакт-дисках.
Крім того, буде викарбувано та введено в обіг
ювілейну монету, випущено
поштову марку і конверт на
відзнаку 200-річчя від дня
народження Михайла Вербицького.
Також
заплановано
проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, інших заходів із вивчення і популяризації творчої спадщини М. Вербицького, історії створення національного гімну.

12-14 березня 2015 року
в київському Палаці дітей та
юнацтва відбулася Шоста
Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2015».
Організаторами виставки виступили Міністерство
освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України та Компанія
«Виставковий Світ».
Виставка була надзвичайно масштабною за кількістю
національних вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів,
закладів післядипломної педагогічної освіти, а також закордонних навчальних закладів
та освітніх агенцій, наукових
установ, підприємств, що презентували технічне обладнання та програми для впровадження в освітню практику.

Загалом, було представлено
750 навчальних закладів з 22
регіонів України, а також заклади освіти та агенції з Латвії,
Литви, Швейцарії, Польщі, Чехії, Франції, Великої Британії,
Канади, Словаччини, Естонії,
США та Молдови.
Свої освітні послуги абітурієнтам запропонували понад
75 провідних вищих навчаль-

європейському освітньо-науковому просторі», диплом за
творчу працю з підвищення
якості національної освіти та
сертифікат за якість наукових публікацій за підписом
Міністра МОН Сергія Квіта
та Президента НАПН України
Василя Кременя.
Прес-центр УДПУ

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
З МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІДТРИМКИ СТУДЕНТІВ
У рамках розширення міжнародної співпраці до УДПУ
імені Павла Тичини нещодавно завітав директор Міжнародної організації підтримки
студентів (МОПС) Альфред
Ельвін Аннак (Республіка
Гана). У ході робочої зустрічі
з в.о. ректора, професором
Олександром Безлюдним та
проректором з науково-педа-

гогічної роботи, професором
Тетяною Кочубей обговорювалися питання щодо втілення в життя нових освітніх
проектів, зокрема, надання
освітніх послуг викладачами
університету.
Результатом
зустрічі
стало підписання угоди про
співпрацю між УДПУ імені
Павла Тичини та МОПС.

Загалом,
інтернаціоналізацію сфер
своєї діяльності УДПУ
здійснює в рамках
35 угод про співпрацю із закордонними
освітніми закладами.
Міжнародна співпраця університету є невід’ємною частиною
інноваційного розвитку вищої освіти. ВНЗ
робить значний науковий внесок у розвиток України, в єди-

Студентська рада
історичного факультету.

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА
ІМ. К. СКУБІШЕВСЬКОГО
Міністерством закордонних справ Польщі оголошено
конкурс стипендій на наукове стажування у 2015/2016 навчальному році.
Стипендія надає можливість річного, 3-місячного або
коротшого індивідуального наукового стажування у Варшавському університеті або іншому польському вузі у галузі права, політичних наук та новітньої історії.
Стипендія призначена для осіб з вищою освітою та захищеною кандидатською дисертацією (або осіб, які мають
значний науковий доробок) або мають високі досягнення
на благо суспільства, особливо у сфері пропагування демократії та принципів правової держави.
Кінцевий термін прийому заяв на участь у цій стипендіальній програмі — 7 квітня 2015 року.
Докладна інформація на сайті www.skubi.net. Додаткову консультацію можна отримати в Польському
культурно-освітньому центрі (ауд.113) або за адресою:
k.shumynska@yandex.ua.
Польський культурно-освітній центр.

них закладів України, в тому
числі й Уманський держаний
педагогічний університет імені Павла Тичини.
За результатами конкурсу
серед учасників виставки наш
університет отримав золоту
медаль у номінації «Інновації у розвитку міжнародної
співпраці та презентація національної освіти у світовому та

ний світовий освітній простір,
переслідуючи стратегічну мету — підвищення свого міжнародного статусу. Сподіваємось, що підписання угоди про
співпрацю з Міжнародною організацією підтримки студентів
(МОПС) сприятиме розширенню та поглибленню контактів
УДПУ з іноземними організаціями в сфері освіти, підвищенню якості освітніх послуг.
Прес-центр УДПУ.

Знай наших

ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ СПОРТСМЕНІВ
УНІВЕРСИТЕТУ В НОВОМУ РОЦІ

ПРОФКОМ ІНФОРМУЄ

Профспілковий
комітет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є дієвою
структурною
ланкою,
що
здійснює навчання профспілкового активу; надання правової допомоги членам активу
профспілок; сприяння врегулюванню соціально-трудових
відносин на основі колективного договору.
Профкомом постійно на
досить високому рівні ведеться робота з покращення соціально-побутових умов навчання та проживання. За результатами підсумків Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу умов і охорони
праці в навчальних закладах,
який проводився Міністерством
освіти і науки України 21 травня
2013 року у категорії ІІІ Уманський державний педагогічний
університет був нагороджений
дипломом першого ступеня, а в
2014 році — дипломом другого
ступеня.
Щорічно між адміністрацією та профкомом укладається договір про виділення коштів у розмірі не менше
0,3% на оздоровлення, спортивно-масову та культурномасову роботу. Незважаючи

на складну економічну ситуацію в країні, профком УДПУ
і в 2015 році продовжить оздоровлення студентів, викладачів, співробітників та їх дітей у оздоровчих закладах.
Культурно масова робота
профкому відбувається традиційно у тісній співпраці зі
студентською радою університету. Профком стимулює
розвиток студентського самоврядування, сприяє втіленню
творчих молодіжних проектів.
Жоден культурно-масовий захід не відбувається без участі
чи підтримки профспілки.
З кожним роком профспілковий комітет університету
нарощує видатки на нецільову
благодійну допомогу, особливо малозабезпеченим.
Основною метою діяльності профкому УДПУ є відстоювання прав та інтересів
студента, викладача, співробітника. Отож, наслідуючи
багаторічну традицію співпраці, профспілковий комітет університету пліч-о-пліч
з ректоратом і надалі працюватимуть для людей і заради
людей.
О.С. Осадчий
канд. с.-.г. наук, доц.
голова профкому УДПУ.

Cтудент ІІ курсу факультету фізичного виховання Валентин Хмільовий: І місце, Чемпіонат України
з гирьового спорту серед чоловіків
та юніорів (м. Мелітополь), у ваговій
категорії до 75 кг; ІІ місце, Чемпіонат
України з гирьового спорту серед
студентів ВНЗ (м. Київ), у ваговій
категорії до 75 кг.

Відкритий Чемпіонат Європи GPF/GPA 2015
з пауерліфтингу, жиму лежачи, та багаторазовому жиму та тязі, який відбувся в місті Києві,
викладач кафедри спортивних дисциплін факультету фізичного виховання Ільченко Сергій
Сергійович у ваговій категорії до 100 кг в номінації 55 кг з результатом 81 раз за 3 хвилини
став переможцем завоювавши І місце та підтвердив звання майстра спорту України

Міжнародний турнір з вільної
боротьби на призи триразового
олімпійського чемпіона Олександра Медведя (м. Мінськ, Білорусь).
Студент V курсу факультету фізичного виховання Василь Шуптар
ваговій категорії до 66 кг зайняв
V місце.

ВІТАЄМО СТИПЕНДІАТІВ МІЖНАРОЖНИХ ПРОЕКТІВ!
Наприкінці лютого у м. Познань відбулося засідання відбіркового комітету, на якому
розглянули документи кандидатів на участь у проектах
EMINENCE та EMINENCE
ІІ, співкоординатором яких
є УДПУ. Загалом, у конкурсі
взяли участь понад 1100 кандидатів з 20 країн, в тому числі — з 7 країн Європейського
Союзу.

Отож, наступного року матимуть змогу навчатися і проводити наукові дослідження
в Європейських університетах представники нашого університету. Доценти Людмила
Загоруйко, Петро Грабовий
і професор Ігор Кривошея працюватимуть над докторськими
дисертаціями в університеті
ім. А. Міцкевича (Польща),
а над кандидатськими дисер-

таціями працюватимуть Ольга
Свиридюк, Ірина Кулик, Ірина
Ільченко та Юлія Ярцун.
До університету Мальмо
(Швеція) поїдуть для проходження 10-місячного курсу
навчання студенти 3-го курсу
факультету іноземної філології Григорій Веселовський і
Марина Клименко, а на навчання в Університети Ровіри
і Віргілії (Іспанія) — студенти

факультету іноземної філології Інна Дзисюк та Владислав
Кабаченко, а також студентка
мистецько-педагогічного факультету Дар'я Наюк. В університеті Порту навчатиметься
студентка факультету іноземної філології Анастасія Котовщук.
Ректорат вітає переможців
проектів і бажає успіху та особистісного зростання!
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ПЕРЕДВИБОРЧІ ПРОГРАМИ КАНДИДАТІВ
НА ПОСАДУ РЕКТОРА УДПУ IМЕНI ПАВЛА ТИЧИНИ
БЕЗЛЮДНИЙ Олександр Іванович
Виконувач обов’язків ректора Уманського
державного педагогічного університету імені
Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
Народився 1955 року в м. Умані Черкаської області. В 1976 році закінчив Черкаський
державний педагогічний інститут за спеціальністю «Англійська мова».
У 1988 році захистив кандидатську дисертацію. З 1992 року — доцент, з 2011-го — професор кафедри англійської мови та методики
її викладання. В жовтні 2013 року захистив
докторську дисертацію.

Стаж педагогічної роботи в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини — 37 років. За цей час пройшов шлях від лаборанта до першого проректора університету. З грудня 2014 року — в. о.
ректора УДПУ імені Павла Тичини.
Сфера наукових інтересів О. І. Безлюдного — проблеми навчання студентів немовних
спеціальностей іноземним мовам та компаративістика. Олександр Іванович є автором
понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т. ч. монографій,
статей у фахових виданнях, навчальних по-

СТАБІЛЬНІСТЬ. РОЗВИТОК.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОСТУП
Спадкоємність традицій освітньої й наукової діяльності завжди була і залишається одним з головних чинників успішного розвитку нашого університету. Визнані академічною спільнотою досягнення
Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини у роки існування сучасної української держави є не лише нашою гордістю, але й
основою для вибору оптимальних векторів його подальшого розвитку і точкою відліку для нових конкретних змін.
Цілком очевидно, що розвиток університету упродовж наступних п’яти років залежить від
майбутньої науково-освітньої, соціальної та громадської самореалізації усіх його співробітників і
студентів. Впевнений, що у центрі моделі розвитку
університету має бути людина — студент, педагог,
науковець, адміністративний працівник, абітурієнт
— з її потребами та інтересами.
Пропонована програма розвитку базується на
усвідомленні того, що «золотий фонд» університету складають його співробітники та студенти, а
оновлені приміщення, сучасне обладнання і високі
освітні технології лише слугують засобом реалізації
цілей колективу. Така філософія, а також об’єктивні
реалії, що склалися в Україні, — бюджетні обмеження щодо фінансування освіти, зміна законодавства
у науково-освітній сфері, децентралізація влади,
включно з розширенням автономії вишів, — визначають очікувані результати реалізації пропонованої
програми, а саме високі показники:
1) людського капіталу університету, зокрема
завдяки створенню умов для його освітнього, наукового та громадсько-культурного розвитку, підвищення рівня правової і соціальної захищеності,
існування механізмів впливу членів колективу на
прийняття управлінських рішень;
2) якості освітніх послуг, що надаються українським та іноземним громадянам у форматі різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів, сертифікованих
програм, короткострокових курсів підвищення кваліфікації, факультативів;
3) ефективності наукових розробок та технологічних інновацій національного рівня, яких потребує
суспільство та економіка;
4) якості культурного і громадського життя колективу вишу, відкритості до нових ідей та задумів,
але водночас незалежності від політичної кон’юнктури.
5)іміджу УДПУ як одного з кращих галузевих
університетів України. Цьому сприятиме набуття
УДПУ статусу національного університету, що залишається стратегічною метою колективу.
Досягнення окреслених результатів є можливим через реалізацію таких пріоритетів і завдань.

І. ДЕМОКРАТИЧНЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Самореалізація студентів і співробітників університету є
можливою лише в атмосфері демократії, належного управління
його ресурсами, включаючи матеріальні, бюджетні і позабюджетні надходження, врахування професійних, соціальних інтересів
різних груп, з яких складається колектив вишу, можливостей, які
відкриваються перед УДПУ у співпраці з бізнесом, державою,
місцевим самоврядуванням, міжнародними організаціями. Для
цього необхідно:
1) залучити колектив до розробки та широкого громадського обговорення Стратегії розвитку УДПУ до 2020 року, яка
має включати ключові завдання, що стоять перед колективом,
та конкретні механізми їх реалізації. Запропоновані нами тези
виборчої програми можна покласти в основу означеної Стратегії. Демократичність, публічність та колегіальність у прийнятті
стратегічних рішень щодо подальшого розвитку університету –
вимога часу;
2) винести на громадське обговорення та унормувати нові
механізми участі колективу в управлінні ВНЗ, підвищити прозорість рішень керівних органів у кадровій, навчальній та освітній
сфері, а також щодо використання майна та доходів вишу;
3) створити Наглядову раду УДПУ, посилити роль вченої
ради університету, розширити перелік та підвищити ефективність робочих та дорадчих органів;
4) одне з першочергових завдань – запровадження ефективного менеджменту в університеті на основі кращих взірців
вітчизняного та зарубіжного досвіду;
5) оптимізувати організаційну структуру університету з
метою виключення дублювання функцій, структурної роздробленості та усунення елементів бюрократизації; сформувати
робочу групу з питань оптимізації організаційної та управлінської
структури університету, вироблення критеріїв функціонування
навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр та інших
підрозділів;
6) створити в межах чинного законодавства Благодійний
фонд розвитку УДПУ, який буде управлятися за участі Наглядової ради для акумуляції коштів, залучених для стратегічного
розвитку університету, у тому числі українськими та зарубіжними
меценатами;
7) розширити можливості та раціоналізувати стан функціонування електронного врядування та управління, зменшити до
мінімуму обсяг внутрішнього паперового документообігу;
8) постійно оприлюднювати офіційну інформацію, зокрема:
рішення вченої ради університету, штатні розписи, кошторис,
відомості про власність, майно, закупівлі, оренду приміщень;
оптимізувати систему оперативного реагування на звернення
членів колективу УДПУ;
9) сформувати прозорі та зрозумілі критерії ефективності
діяльності посадових осіб та надання їм надбавок і доплат;
10) оптимізувати формування рейтингу науково-педагогічних працівників ВНЗ на основі реальних критеріїв оцінки їх
роботи;
11) розробити антикризові заходи, зокрема створити резервний стратегічний стабілізаційний фонд університету на ви-

…Майбутнє людства значною мірою залежить
від культурного, наукового і технічного розвитку,
зосередженого в центрах культури, знання і досліджень, якими є справжні університети.
Велика хартія університетів

падок непередбачених ситуацій із невиплатою чи затримкою у
виплаті заробітних плат;
12) сприяти підвищенню рівня суспільної активності профспілкової організації для реального захисту прав працівників
університету, дотриманню нормативної бази профспілки, забезпечення працівників коштами на оздоровлення, різних видів
допомоги тощо;
13) реалізувати комплекс заходів соціального захисту молодих працівників і студентів (адаптація, матеріальне стимулювання творчої та інноваційної діяльності, створення необхідних
умов для розвитку молодої сім’ї);
14) соціальна підтримка незахищених категорій студентської молоді, у тому числі збільшення розмірів матеріальної допомоги малозабезпеченим студентам і молодим сім’ям;
15) сприяти зміцненню взаємозв’язків з місцевою і регіональною владою та відповідними органами самоврядування;
16) забезпечити покращення якості юридичної підтримки
викладачів, працівників, студентів та інших категорій за всіма
напрямками їх професійної та особистої життєдіяльності, використати з цією метою потенціал центру УДПУ з надання юридичних послуг;
17) сприяти розвитку органів студентського самоврядування шляхом належного фінансування їхньої діяльності, стимулювання спільних з викладачами університету наукових розробок,
підтримки у проведенні різноманітних громадських акцій;
18) розробити систему матеріального, морального та
кар’єрного стимулювання студентів і співробітників університету
на основі узгоджених з колективом критеріїв;
19) постійно працювати над покращенням умов праці викладачів та навчання студентів, забезпечивши безперебійний
процес реконструкції, ремонту та модернізації приміщень університету, дотримання вимог із охорони праці та техніки безпеки
у навчальних та наукових лабораторіях;
20) вжити відповідних заходів з цивільної оборони
щодо приведення захисних споруд та підвальних приміщень до стану готовності для використання за призначенням;
21) виробити узгоджену політику щодо орендарів приміщень університету, а також закладів харчування, які мають гарантовано пропонувати для студентів і співробітників широкий
та якісний асортимент за помірними цінами;
22) сприяти пільговому якісному медичному забезпеченню
співробітників і студентів університету. З урахуванням нових напрямків реформування охорони здоров’я України створити фонд
університету для страхової допомоги у покритті затрат на медичні послуги працівникам університету.
Корупція у відносинах між студентами і викладачами, співробітниками і керівниками суперечить запропонованій моделі
розвитку університету, демократичності і ефективності управління, тому сприймається як ганебне явище. У зв’язку з цим
необхідно:
1) систематично проводити інформаційні заходи щодо сутності, попередження та боротьби з корупцією, адаптації до наших реалій міжнародного досвіду протидії цьому явищу;
2) забезпечити прозорість в оцінюванні результативності
навчальної діяльності, гарантувати допуск представників самоврядування до процесу оцінювання знань і вмінь студентів;
3) забезпечити функціонування у режимі постійного доступу «гарячих телефонних ліній» і «електронних скриньок довіри»
та прозорість реагувальних дій;
4) регулярно проводити анонімні опитування студентів
щодо якості навчального процесу, умов проживання у гуртожитках тощо;
5) створити демократичну та ділову атмосферу у стосунках
між ректоратом і студентською радою університету;
6) регулярно оприлюднювати інформацію про вакансії,
штатний розпис, конкурсні справи на сайті УДПУ, не допускати
суб’єктивізму під час прийому на роботу чи кар’єрного зростання;
7) надати цілковитої публічності інформації про використання коштів на оренду приміщень, закупівлю товарів і послуг.

ІІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ
І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ВУЗІВСЬКОЇ ОСВІТИ

сібників. О. І. Безлюдний — член двох спеціалізованих вчених рад УДПУ імені Павла
Тичини (Д74.053.01 та К74.053.02). Пройшов
мовне стажування в США (1990 р.) та Великобританії (1999 р.).
За досягнуті успіхи у науково-педагогічній
роботі нагороджений нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник
освіти України» (1994 р.) та «Ушинський К.
Д.» (2007 р.). У 2009 році О. І. Безлюдному
присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».
Одружений. Має двох синів.

У центрі навчального процесу має бути студент і викладач,
а його метою – якість освіти. Студентом потрібно опікуватися від
статусу абітурієнта до часу його працевлаштування та професійної адаптації як фахівця. Викладач мусить бути захищений не
лише соціально, але й від паперотворчості, забезпечений доступом до інформації, мати можливість публікувати свої навчально-методичні досягнення коштом університету. Водночас УДПУ
має гарантувати роботодавцям, що його випускники володіють
професійними компетентностями, яких потребує сучасне суспільство та економіка. Для цього необхідно:
1) невідкладне запровадження нових освітніх стандартів,
програм, навчальних планів, підвищення якості освітніх послуг,
наповнення навчального процесу та навчальних програм реальним європейськими цінностями;
2) створити університетський центр, мета якого – координація зусиль усіх підрозділів вишу щодо забезпечення якості
освітнього процесу, моніторингу якості освіти та вироблення
рекомендацій для прийняття необхідних управлінських рішень;
3) прогнозування та відкриття перспективних спеціальностей з урахуванням потреб держави і регіону, готувати фахівців,
затребуваних ринком праці. Перспективним видається запровадження спеціалізацій, додаткових кваліфікацій у межах існуючих
бакалавратів, магістерських програм, а також нових програм підготовки докторів філософії;
4) у рамках переходу на загальноприйняту у світі систему
освітньо-кваліфікаційних рівнів («бакалавр», «магістр», «доктор
філософії») розробити і запровадити власні сертифіковані бакалаврські, магістерські та докторські освітні програми, які б були
конкурентоспроможними на сучасному ринку авторських послуг;
5) встановити річне аудиторне навантаження, передбачене Законом України «Про вищу освіту», без скорочення ставок
(посад) викладачів;
6) постійно працювати над збільшенням обсягів державного і відомчого замовлення на підготовку фахівців, наукових та
науково-педагогічних кадрів;
7) розробити та впровадити систему цільового набору студентів педагогічних напрямів підготовки за кошти корпоративних
та регіонально-самоврядних структур;

8) реалізувати заходи щодо підвищення конкурентоспроможності випускників, викладачів та науковців університету шляхом сприяння вільному оволодінню іноземними мовами і сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями;
9) розробити програми і запровадити короткотермінові сертифіковані курси підвищення кваліфікації фахівців, які працюють
в економіці регіону;
10) поетапно продовжити продуманий, раціональний, якісний процес запровадження дистанційної освіти;
11) підвищити «авторитет» книги в університеті та визначальну роль бібліотеки; ширше використовувати для бібліотечного обслуговування комп’ютерні технології, забезпечити для
студентів, викладачів та науковців широкий доступ до світових
інформаційних науково-освітніх ресурсів;
12) знайти оптимальну форму використання тестових технологій, які не будуть нівелювати практичні навички, забезпечать
об’єктивність оцінювання та доповнять інші методи контролю, а
також збільшать автономію кафедр у цих питаннях;
13) планомірно впроваджувати інновації та інформаційні
технології у навчальний процес, що не означатиме відмову від
традиційних форм організації навчання;
14) розширити форми і методи самостійної роботи студентів, зокрема, використовуючи інтерактивні технології, систему
Moodle, та створити умови і засоби для самодіагностики їх знань;
15) залучити ресурси для інформатизації навчального
процесу, оновлення комп’ютерної мережі, обладнання кафедр
достатньою кількістю персональних комп’ютерів, а аудиторій –
відеотехнікою та мультимедійними комплексами, домогтися якісного покриття всіх корпусів і гуртожитків мережею Wi-Fi;
16) домогтися забезпечення університету новими ліцензійними програмами, авторськими електронними підручниками,
навчальними посібниками, методичними матеріалами з гарантованою авторською винагородою;
17) укладати угоди із роботодавцями, що буде максимально сприяти підготовці фахівців на замовлення та відповідатиме
цільовому працевлаштуванню випускників; удосконалення організації практики шляхом укладання договорів із закладами освіти, підприємствами й організаціями та забезпечення студентів
базовими місцями проходження практики;
18) продовжити моніторинг міжнародного ринку освітніх послуг, збільшити кількість іноземних студентів та аспірантів;
19) залучати авторитетних закордонних професорів до читання лекцій та спецкурсів в університеті;
20) налагодження тісної співпраці з консульськими установами країн Євросоюзу та США, мови яких викладають в університеті, з метою навчально-методичного та інформаційно-технологічного забезпечення вивчення цих мов;
21) розвивати програми подвійних дипломів із зарубіжними партнерами, які пропонують якісні і доступні освітні послуги
для наших студентів; започаткування проектів із європейськими
партнерами в рамках міжнародних освітніх програм, що сприятиме інтеграції України у Європейський Союз;
22) на основі пріоритетів розвитку університету залучити додаткові кошти для здійснення ремонту та зміцнення
матеріально-технічної бази закладу на плановій, а не волюнтаристській основі. Це також передбачає більш ефективне використання існуючих площ, зокрема цокольних та підвальних
приміщень;
23) завершити облаштування університетської сучасної
конференц-зали для проведення урочистих зібрань, захистів
дисертацій, відеоконференцій, вебінарів тощо;
24) вирішити проблему енергозабезпечення та енергозбереження вишу на основі новітніх технологій, які можна запровадити за рахунок позабюджетних коштів, а також за сприяння
міжнародних фінансових інститутів, грантів;
25) виробити критерії та методику внутрішнього розподілу
коштів спецфонду між університетом, інститутами, факультетами та кафедрами з урахуванням реальних потреб перспективних планів їх розвитку, а також внеску кожного структурного
підрозділу у формування зведеного бюджету університету;
26) упровадити систему внутрішнього аудиту за витрачанням коштів консолідованого бюджету університету.

ІІІ. НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Єдність освіти і науки – провідна характеристика сучасного
університету.
У цій сфері основне завдання – створити та зреалізувати
ефективну систему розвитку вузівської науки, що забезпечує
визначальний вплив фундаментальних і прикладних досліджень
на якість навчального процесу та розвиток університету як інноваційно-освітньої інституції.
Механізм реалізації такої системи передбачає необхідність:
1) підняти статус науковця університету, бо саме наукові
здобутки формують престиж сучасного вищого навчального закладу;
2) підтримки, розвитку існуючих та формування нових провідних наукових шкіл як середовища генерації знань і підготовки
сучасних висококваліфікованих кадрів;
3) розширити коло госпдоговірних проектів, що сприятиме
налагодженню взаємодії вузівської науки з бізнесом. Для цього
потрібно сформувати базу пропозицій університету щодо наукових, технічних і гуманітарно-орієнтованих розробок та інновацій,
яка би була доступною на сайті УДПУ;
4) сформувати в рамках Стратегії розвитку УДПУ механізми
підтримки прикладних досліджень, розробку інноваційних технологій у форматах, що є у європейській практиці (інноваційні лабораторії, майданчики, мережі тощо);
5) залучити науковців, студентів УДПУ до участі у європейській рамковій програмі «Горизонт» та інших грантових програмах, що підвищить мобільність науковців у сфері міжнародної
співпраці;
6) виробити механізми взаємодії УДПУ з агентствами із
залучення інвестицій, структурами регіонального та місцевого
розвитку, які підтримують прикладні дослідження. З цією метою
створити сектор маркетингу при науковому відділі для кращого
забезпечення участі у боротьбі за наукові, промислові та комерційні гранти, а також для комерційного впровадження наукових
розробок вчених університету;
7) створити відділ міжнародних зв’язків, працівники якого
мають забезпечити систему технічного супроводу грантових ідей
співробітників ВНЗ, що означатиме у перспективі перехід цього
підрозділу на засади самоокупності;
8) розробити систему стимулювання працівників та студентів університету (грошові премії, корекція педагогічного наван-

таження) за публікації результатів досліджень у виданнях, що
включені до науковометричних баз даних;
9) зберегти існуючі та працювати над відкриттям нових
спеціалізованих вчених рад, отримати право створювати разові
спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук, здійснювати організаційну та матеріально-технічну
підтримку їхньої діяльності; підвищити відповідальність членів
спеціалізованих вчених рад за результативність своєї роботи;
10) стимулювати науковців УДПУ до участі у конкурсах з
розробки науково-дослідних програм, що виконуються на основі
державного бюджетного фінансування, а також у міжнародних
наукових проектах з метою отримання грантів та цільового фінансування;
11) концентрувати основні фінансові ресурси університету
на пріоритетних і найбільш перспективних напрямках фундаментальних та прикладних досліджень, що відповідають світовим тенденціям розвитку науки;
12) максимально сприяти підготовці кандидатів наук (докторів філософії) та докторів наук для потреб УДПУ, запровадивши заходи стимулюючого характеру шляхом преміювання
дисертантів та їх наукових керівників, безкоштовних публікацій у
фахових виданнях університету, надання творчих відпусток для
завершення дисертаційного дослідження;
13) упровадити програмні засоби виявлення плагіату в текстах курсових, магістерських і кваліфікаційних робіт, наукових
публікаціях та дисертаціях;
14) розробити прозору та справедливу систему фінансування видання кращих монографій, підручників, написаних співробітниками УДПУ, їх участі у роботі рейтингових конференцій та
інших науково-освітянських форумів;
15) стимулювати та фінансово підтримувати зарубіжні відрядження науковців з метою участі у роботі наукових форумів та
для проведення наукових стажувань;
16) збільшити фінансування студентської науки та діяльності молодих вчених, заснувати щорічну премію вченої ради
університету за кращу науково-дослідну роботу студентів та
молодих вчених УДПУ (з грошовим преміюванням та наданням
пріоритету на стажування у вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах), передбачити фінансування їх участі у наукових
форумах за межами ВНЗ;
17) проводити наполегливу роботу щодо переведення наукових збірників УДПУ у статус наукометричних баз Європи та
світу, а також забезпечити їх переформатування у режим роботи
як електронних видань; повною мірою використати можливості
інституційного репозитарію для представлення доробку науковців УДПУ;
18) ввести внутрішню грантову систему розподілу фінансування між науковими групами як превентивний механізм стимулювання фундаментальних і прикладних розробок та їх упровадження в реалну освітню діяльність ВНЗ.

ІV. КУЛЬТУРНЕ І ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ
УНІВЕРСИТЕТУ

Університет у сучасних умовах є насамперед спільнотою,
яка сповідує гуманістичні цінності та прагнення до свободи, самовдосконалення, прогресу, а отже, для УДПУ є органічними
різноманітна громадська активність та повноцінне культурницьке життя, тут має панувати здоровий морально-психологічний
клімат в колективі. Зокрема, видається за необхідне:
1) ініціювати розробку спеціальних програм, спрямованих
на розвиток культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи з працівниками та студентами шляхом інтенсивного використання відповідної інфраструктури університету;
2) підтримати діяльність провідних творчих колективів, які
репрезентують університет, розширити діяльність студентського
клубу або створити Центр дозвілля «Гаудеамус»;
3) сприяти подальшому розвитку багатих традицій спортивного життя УДПУ, пропагуванню здорового способу життя;
4) створити атмосферу максимального сприяння всім публічним акціям, культурним подіям, які ініціюються у закладі.
5) забезпечити реалізацію програми «Пізнай свій край», інших популярних молодіжних програм.
Університет як автономна демократична корпорація є аполітичним. Таким чином, адміністрація УДПУ не повинна допустити:
1) дискримінації співробітників і студентів за політичною
ознакою, зокрема у процесі працевлаштування, академічних
випробовувань тощо;
2) політичну діяльність у стінах університету, керуватися
принципом незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій, категорично
заборонивши керівникам підрозділів використання адміністративного впливу на членів колективу щодо участі (або не участі) у
діяльності окремих ініціативних груп по збору та розповсюдженню інформації політичного спрямування в інтересах окремих політичних (або псевдо політичних) груп.
Водночас університет має вітати проведення в його стінах
виступів провідних політичних та громадських діячів у форматі
відкритих лекцій, зустрічей, «круглих столів», тренінгів, дискусій
тощо.

Переконаний, що завдяки спільним зусиллям,
довірі, співпраці, наполегливій роботі ми будемо
вчитися і працювати в університеті, який не лише
пам’ятає свої історичні традиції, але й усвідомлює
новітні вимоги вітчизняного та європейського освітньо-наукового простору. Тому сьогодні як ніколи
актуальними для нас є слова геніального українця
Павла Тичини, ім’я якого має честь носити університет: «Ти чуєш, як життя зове? Епоха лиш того
пригорне, хто сам з епохою живе».
Високо цінуючи фаховість науково-педагогічного колективу Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини, впевнений, що
нашому навчальному закладу під силу дати гідні
відповіді на виклики часу. Перетворення нашого
університету в сучасний європейський навчальний
заклад зі збереженням здобутків і утвердженням
найкращих національних академічних традицій —
має стати головною метою нашої університетської
спільноти.
Тож реалізуймо цю благородну мету разом!
З повагою і надією на підтримку — Олександр
Безлюдний.
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КОЧУБЕЙ Тетяна Дмитрівна
Проректор з науково-педагогічної роботи Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор.
Народилася 14 грудня 1958 року в с. Руданське
Шаргородського району Вінницької області. Освіта
– Уманський державний педагогічний інститут ім. П.
Г. Тичини, фізико-математичний факультет, вчитель
математики та фізики (1981 р.).
Працює в навчальному закладі з 1983 року (бібліотекар, завідувач наукового відділу, начальник
навчальної частини, викладач, доцент, професор,
директор Інституту соціальної та мистецької освіти,
проректор).
Є членом експертної ради з освіти при Акредитаційній комісії України (з 2007 р.), членом науково-методичної комісії з вищої освіти Науково-методичної
ради МОН України (секція психолого-педагогічної
підготовки),член Всеукраїнської асоціації імені Василя Сухомлинського, Всеукраїнської асоціації істориків педагогіки, наукової лабораторії «Василь Сухомлинський і школа ХХІ ст.» УДПУ імені Павла Тичини.

НАДІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ, СПОДІВАННЯ
Вдячність. Низько схиляю голову перед усіма ректорами та працівниками університету, які створили його у 1930
році, зберегли у буремні роки Великої Вітчизняної війни,
утримали як автономний заклад у період перебудови і розвинули у сьогоденні. Нині — це могутній навчальний заклад
Центрального регіону України з контингентом студентів
більше 8 300 осіб, потужним кадровим потенціалом, матеріально-технічною і навчально-методичною базами.
ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК. Перебуваючи з 2007 року на
посаді проректора з науково-педагогічної роботи за моєї
особистої участі і супроводу, створено:
- Канівський гуманітарний інститут;
- військово-мобілізаційний відділ та штаб цивільної
оборони;
- відділ по роботі з іноземними громадянами;
- відділення суміжних професій;
- відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості
освіти;
- уведено в структуру університету Канівський коледж
культури і мистецтв.
Проліцензовано 36 напрямів підготовки (перепідготовки) і спеціальностей ступенів «бакалавр», «спеціаліст»,
«магістр» (у тому числі для Канівського гуманітарного інституту — 4). Збільшено ліцензований обсяг – для 3 ступенів
«спеціаліст» (2) і «магістр» (1). Вперше пройдено ліцензування з підготовки іноземних громадян до вступу у вищі
навчальні заклади та підготовки іноземних громадян за
акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями).
Здійснено повторне ліцензування підготовки громадян
України до вступу у вищі навчальні заклади. Проакредитовано 91 напрямок підготовки (перепідготовки) і спеціальностей
ступенів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»(у тому числі для
Корсунь-Шевченківського НКЦ — 3); спеціальностей ступеня
«молодший спеціаліст» — 4 для відокремленого структурного
підрозділу Канівського коледжу Культури і мистецтв. Збільшено
кількість акредитованих і ліцензованих спеціальностей ступеня
«магістр» з 16 до 22, що сприяло проходженню повторної акредитації університету в цілому за ІV рівнем, розвитку кафедр,
збільшенню контингенту студентів, збереженню робочих місць.
Започатковано:
- підготовку студентів за програмами офіцерів запасу
на базі Військової академії (Одеса) і військової кафедри
Сумського державного університету;
- підготовку іноземних громадян за акредитованими
напрямами і спеціальностями;
- підготовку громадян України та іноземних громадян
до вступу в університет.
ПЕРСПЕКТИВИ. Майбутнє університету вбачаю у демократизації управління:
Розвитку демократичних принципів (гласності, відкритості, врахування думки колективу, залучення громадськості, батьківства, посилення ролі наглядової ради) в управлінні університетом.
Запровадженні нової етики управлінської діяльності,
побудованої на принципах взаємоповаги і позитивної мотивації, розширенні повноважень структурних підрозділів університету та їх керівників, відкритості процесу розроблення
основних нормативних документів, їх публічне обговорення
та громадське затвердження, чітке дотримання демократичних засад виборної системи, положень Закону України
«Про вищу освіту».
Активізації ролі колективу університету, його структурних підрозділів у складі інститутів і факультетів, а також
відокремлених підрозділів у прийнятті важливих рішень
життєдіяльності університету.

Розвитку університету як центру освітньої, навчально-методичної і наукової діяльності не тільки в Україні, але
й у міжнародному просторі.
Збереженні автономії університету та розширенні його
структури за рахунок збільшення кількості відокремлених підрозділів, привабливих за рівнем розвитку, обсягом ресурсів
та станом їх використання (вищі навчальні заклади I-IV рівнів
акредитації), які добровільно виявлять бажання інтегруватися
в УДПУ імені Павла Тичини за підтримки МОН України.
Утриманні досягнутого, лідерських позицій у визнаних
вітчизняних та міжнародних рейтингах, зокрема, ЮНЕСКО
«Топ-200 Україна», Scopus, Вебометрикс тощо, а також
зростанні якості освіти і наукових досліджень.
Розвитку таких напрямів діяльності університету як
освітня, науково-дослідна, міжнародна, соціально-виховна.
Освітня —
Відкритті нових напрямів і спеціальностей для підготовки фахівців відповідно до вимог Європейського освітнього простору, привабливих на ринку праці як в Україні, так
і за кордоном, у тому числі і педагогічних.
Запровадженні нової парадигми вищої освіти, яка передбачає студентоцентроване навчання, компетентнісний
підхід у побудові та реалізації навчальних програм, коли роботодавець замовляє компетентності, якими має володіти
фахівець; навчання орієнтоване на результат.
Забезпеченні вибору студентами навчальних дисциплін у межах, передбачених індивідуальною траєкторією
навчання відповідної освітньої програми та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25
відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС для певного
рівня вищої освіти.
Розвитку міжнародної мобільності студентів шляхом
розширення співпраці із зарубіжними навчальними закладами та продовження навчання і працевлаштування за
кордоном;
Індивідуалізації та диференціації навчання обдарованої
молоді шляхом створення можливостей для самореалізації.
Продовженні реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої неперервної системи відбору і підготовки студентів в системі «Коледж-Університет», а також упровадження поступової інтегральної модульності навчальних
програм молодшого спеціаліста та бакалавра з метою оптимального продовження навчання молодших спеціалістів
за програмами підготовки бакалаврів скороченого терміну
навчання.
Створенні служби маркетингу освітніх послуг Університету з метою дослідження сучасного ринку праці в Україні
та підготовки пропозицій щодо запровадження нових освітніх
програм, систематичне проведення аналізу стану працевлаштування та кар'єрного зростання випускників Університету.
Забезпечення якості вищої освіти —
Забезпеченні університетом якості освітньої діяльності
та якості вищої освіти шляхом запровадження системи внутрішнього забезпечення якості надання освітніх послуг на
факультетах та в університеті в цілому.
Створенні умов для здобуття якісної освіти дітьми з
особливими потребами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки.
Впровадженні дієвої програми поліпшення якості освітніх послуг у відокремлених структурних підрозділах університету. Розробці сучасних університетських навчальних
планів і програм, які б відповідали запиту виробництва та
кращим зарубіжним аналогам магістерського рівня з формування окремих модульних дисциплін.

З 2014 року заступник голови Спеціалізованої
вченої ради УДПУ імені Павла Тичини по захисту
докторських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01
— загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04
— теорія і методика професійної освіти.
Здійснює наукове керівництво аспірантами, пошукачами, магістрами. Під її керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій. На даний час працюють над кандидатськими дисертаціями у якості
аспірантів та пошукачів 9 осіб.
Перебувала на науковому стажуванні в Європейському колегіумі імені Яна Павла ІІ (2008, Польща, Гнєзно) Познанського університету імені Адама
Міцкевича. У межах стажування опрацювала фонди
наукової бібліотеки та стародруків Польської Академії наук, наукових бібліотек Познанського університету та Колегіуму європейського імені Яна Павла ІІ.
Є автором понад 120 наукових та науково-методичних праць у галузі педагогіки. Серед яких:
навчальні посібники «Історія української педагогіки: Іоаникій Галятовський» (2007), «Філософія диУпровадженні міжнародних освітніх програм, навчальних планів та інформаційних інтерактивних технологій навчання.
Залученні представників роботодавців до участі в підготовці та реалізації освітніх програм та підсумковій атестації, визначенні процедур оцінювання, узгодження з ними
навчальних планів.
Переорієнтації навчальних планів на збільшеннячастини практичної компоненти тощо.
Залученні до роботи в університеті високопрофесійних
науково-педагогічних працівників з міжнародним досвідом з
поза меж університету та України.
Сприянні набуттю студентами та викладачами Університету комунікативної компетентності іноземними мовами
на необхідному рівні.
Запровадженні в навчальний процес підготовки магістрів майстер-класів провідних науковців університету,
практиків та закордонних учених.
Удосконаленні навчально-методичного забезпечення
навчального процесу, що реалізується через застосування
сучасних інформаційних та дистанційних технологій.
Збільшенні кількості електронних навчальних курсів
дисциплін, доступних студентам університету та його структурних підрозділів, розміщених як на платформі Moodle так
і у відкритому доступі.
Запровадженні шляхом публічного обговорення сприятливої системи мотивації науково-педагогічних працівників
до вдосконалення навчальних програм, навчально-методичних комплексів, розробкиі написання підручників, посібників та забезпечення якості університетської освіти.
Забезпеченні довіри ринку праці до присвоєних Університетом кваліфікацій шляхом створення асоціацій випускників, які досягли високих результатів у практичній діяльності, проведення ярмарків вакансій, залучення роботодавців
до співпраці з громадськими органами університету, участі
у конференціях, конкурсах тощо.
Науково-дослідна —
Єдності розвитку освіти, науки і практики, що має стати
визначальним чинником реформування університетського
життя.
Розширенні напрямів та підвищенні якості фундаментальних та прикладних держбюджетних досліджень.
Пошуку альтернативних перспективних джерел фінансування науково-дослідних робіт, системній роботі
щодо участі у конкурсах, наукових проектах, удосконаленні
процедур проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт в університеті.
Стабілізації кількості та концентрації уваги на підвищенні якості змісту монографій, навчальних підручників та
посібників, методичних рекомендацій, що видаються викладачами університету.
Залученні до складу редакційних колегій наукових видань університету іноземних учених та представників міжнародних наукових установ.
Підвищенні якості підготовки наукових кадрів шляхом
удосконалення діяльності аспірантури і докторантури, зокрема запровадження наукового ступеня доктора філософії, розширенні переліку наукових спеціальностей, за якими
відбувається захист дисертаційних робіт у спеціалізованих
учених радах університету.
Сприянні росту наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників університету.
Міжнародна —
Активізації та диверсифікації міжнародної діяльності
шляхом інтенсифікації співпраці із закордонними університетами-партнерами на основі угод; розширенні напрямів
співпраці з метою активнішого залучення викладачів, нау-

тинства: соціально-педагогічний аспект» (2014),
«Системний підхід у вищій школі» (у співавторстві, 2014), «Чинники успішного працевлаштування за фахом» (у співавторстві, 2014), методичні
рекомендації «Розвиток мислення дитини на уроках математики в початковій школі» (2005), монографії «Українська педагогічна думка другої половини XVII- XVIII століття крізь призму вітчизняних
досліджень» (2013), «Дитина — центр навчально-виховного комплексу школа-дитячий садок»
(у співавторстві, 2001), «Розвиток педагогічної
думки і освіти на Черкащині» (у співавторстві,
2003).
Нагороджена відзнакою Президента України
«20 років незалежності України», нагрудним знаком
«За наукові досягнення», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Черкаської обласної ради, Черкаського обкому профспілки працівників освіти і науки, визнана кращою за професією
Уманською міською радою.
Заміжня, має доньку, зятя і внука.
ковців, аспірантів університету до виконання спільних міжнародних наукових проектів, наукової кооперації, участі у
міжнародних конкурсах.
Активізації міжнародної діяльності з визнання та видачі
подвійних дипломів, формуванні спільних освітніх програм
для отримання грантів на здійснення освітньої діяльності.
Сприянні міжнародній науковій кооперації: встановленні зв'язків із спорідненими закладами освіти інших країн для
співробітництва у навчальній, науковій і методичній роботі,
обміну молодими вченими, розширенні міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності, отриманні
вільного доступу до авторитетних міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, WebofScience тощо), співробітництві із зарубіжними і вітчизняними університетами та науковими установами щодо покращення показників рейтингу
наукових видань УДПУ серед навчальних закладів.
Матеріально-технічна база —
Оновленні матеріально-технічної бази,комп'ютерної
техніки, оснащенні навчальних лабораторій факультетів і
кафедр, поповненні фондів наукової бібліотеки.
Поліпшенні житлових умов та соціальної інфраструктури студентського містечка шляхом покращення побутових
умов, запровадження ширшого доступу до мережі Інтернет.
Забезпечення фінансової стійкості —
Забезпеченні постійного зростання фінансування університетської діяльності шляхом збільшення контингенту іноземних студентів та студентів контрактної форми навчання.
Диверсифікації джерел фінансування діяльності Університету як основи реальної академічної автономії і необхідної умови оновлення матеріально-технічної бази.
Соціально-виховна —
Вихованні розвиненої багатофункціональної, конкурентноспроможної особистості, створенні сучасних умов
для реалізації творчого потенціалу, особистих здібностей
у сфері професійних, спортивних та мистецьких талантів.
Формування духовних і моральних цінностей на рівні,
який сприятиме їхній інтеграції у громадянське суспільство
і становленню активної громадянської позиції в цьому суспільстві.
Формування у студентської молоді культурної освіченості, здатності до інтеграції у національну і світову культуру.
Студентське самоврядування
Пріоритетному розвитку студентського самоврядування через активізацію роботи студентських організацій, студентських загонів, студентських профспілкових організацій,
підвищенні професіоналізму лідерів та активістів студентського самоврядування.
Створенні в гуртожитках та на території студентського
містечка умов для вільного розвитку особистості, забезпеченні реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості і
талантів,самореалізації у різних сферах діяльності.
Уникненні нестатутних відносин між викладачами і студентами, усуненні комунікаційних бар'єрів між керівництвом
і студентством.
Формуванні незалежнихстудентськихЗМІ (випуск електронної студентської газети тощо), налагодженні систематичних контактів органів студентського самоврядування університету з українськими та міжнародними студентськими
організаціями.
Моральному та матеріальному заохоченні студентів за
успіхи у громадській роботі, мистецькі та спортивні здобутки, досягнення в інших видах діяльності.
Сподіваюся на Вашу професійну підтримку, Вашу колегіальну співпрацю і Вашу справжню віру в мої сили.

ЯРОШИНСЬКА Олена Олександрівна
Професор кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,
кандидат педагогічних наук, доцент.
Народилася 7 жовтня 1972 року в м. Умані Черкаської області. З 1979 по
1989 рік навчалась в Уманській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені Миколи Бажана, яку закінчила зі срібною медаллю. Вищу освіту здобула в Уманському педагогічному інституті ім. П. Г. Тичини за спеціальністю «Педагогіка
і методика початкового навчання та музика» (1994 р.).
Педагогічну діяльність розпочала у 2000 році методистом заочного відділення економічного факультету Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини. Працюючи, навчалась в аспірантурі університету.
У 2005 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія
педагогіки». З 2005 року — старший викладач кафедри загальної педагогіки та
педагогіки вищої школи. У 2008 році отримала вчене звання доцента цієї ж кафедри.
Має досвід управлінської та наукової роботи:
2008-2010 рр. — заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та економічної освіти;
з 2009 р. — завідувач Науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності;
2010-2011 рр. — завідувач редакційного відділу університету;
1. Демократизація і прозорість управління, підвищення ролі самоврядування університетської громади.
1.1. Спільна розробка стратегічної програми розвитку університету на 2015−2020 роки «Європейська
перспектива УДПУ-2020», спрямованої на реалізацію
Закону України «Про вищу освіту», шляхом консолідації ініціатив усіх структурних підрозділів ВНЗ.
1.2. Дотримання принципу демократизації в управлінні навчальним закладом на всіх рівнях, а саме:
оптимізація діяльності конференції трудового колективу, вчених рад університету та його структурних
підрозділів, через делегування демократично обраних
формальних і неформальних лідерів; створення Наглядової ради УДПУ з метою забезпечення прозорого
громадського контролю; публічність діяльності профспілкової організації університету.
1.3. Створення Консультаційної ради як дорадчо-консультативного органу управління для оперативного колегіального вирішення актуальних питань, які
належать до компетенції його робочих груп (із фінансово-економічних питань; питань інформатизації й розвитку структурних підрозділів тощо).
1.4. Дотримання принципів прозорості, відкритості
та професійної компетентності при обранні претендентів на заміщення виборних вакантних посад.
1.5. Запровадження системи якості менеджменту
навчального закладу на основі стандартів ISO серії

2010-2012 рр. — член спеціалізованої вченої ради К. 74.053.02 за спеціальностями «Теорія і методика професійної освіти» та «Теорія і методика виховання»;
з 2011 р. — навчання в докторантурі УДПУ імені Павла Тичини за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти». У грудні 2014 року дисертаційна
робота на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук була обговорена на кафедрі загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління УДПУ
імені Павла Тичини;
вересень 2013-грудень 2014 р. — проректор із наукової роботи УДПУ імені
Павла Тичини на громадських засадах;
з грудня 2014 р. — професор кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої
школи та управління УДПУ імені Павла Тичини.
Здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями. Один аспірант вже захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
Опублікувала понад 100 наукових та навчально-методичних праць, із них
19 — навчально-методичних та практичних посібників, зокрема «Педагогічний
дизайн», «Техніка управлінської діяльності», «Керівник навчального закладу»,
«Дидактика» тощо.
Нагороджена грамотами та подяками університету (2009-2012), Уманської
райдержадміністрації (2013), Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (2011), Міністерства освіти і науки України (2014).
Заміжня, має двох доньок.

9000, що передбачає розробку процедур колективної
управлінської діяльності та забезпечує підвищення
впливу співробітників різних структурних підрозділів на
прийняття управлінських рішень.
2. Збереження і поступове нарощення кадрових,
матеріально-технічних та інформаційних ресурсів навчального закладу.
2.1. Збереження самостійності навчального закладу, кадрового складу та розширення впливу університету в регіоні шляхом збільшення спектру послуг (педагогічного та іншого спрямування).
2.2. Забезпечення прозорості вирішення фінансово-господарських питань діяльності університету на
основі обґрунтування проектів доцільності виділення
коштів та ефективності їх застосування для інноваційного розвитку закладу.
2.3. Продовження інформатизації бібліотеки, автоматизації бухгалтерського, кадрового обліку, навчального процесу з використанням програмного забезпечення та створення цілісної системи імпортування
даних між програмними продуктами, що використовує
університет.
2.4. Збереження та розширення напрямів підготовки, спеціальностей із урахуванням потреб ринку праці
та освітніх прагнень громадян, збільшення контингенту
іноземних студентів та поступове нарощування необ-

хідних ресурсів для організації освітнього процесу на
основі державно-приватного партнерства.
2.5. Розробка та впровадження прозорих механізмів стимулювання успіхів науково-педагогічних працівників, які сприяють формуванню позитивного іміджу
навчального закладу у вітчизняному та міжнародному
просторах.
3. Підвищення якості надання освітніх послуг і забезпечення конкурентоспроможності університету.
3.1. Удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти через розробку чітких критеріїв організації та проведення університетського моніторингу.
3.2. Запровадження єдиної системи рейтингового
оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу, сформованої на основі ліцензійних і акредитаційних вимог
та пропозицій структурних підрозділів та науково-педагогічних працівників.
3.3. Розширення зворотних зв’язків між випускниками, студентами і викладачами з метою визначення
змісту та форм освітньої діяльності, необхідних динамічному ринку праці.
3.4. Підвищення якості освітніх послуг через забезпечення академічної мобільності студентів і викладачів
в європейських університетах за програмами, фінансованими Європейською Комісією (Erasmus Mundus,
Erasmus+).

3.5. Активізація діяльності Бізнес-інкубатора університету з метою комерціалізації освітньо-наукових та
професійних проектів (туристична агенція, центр перекладу, тренінг-школа тощо).
4. Вирішальна роль органів студентського самоврядування у визначенні університетської політики,
відкритість та публічність їх діяльності в закладі та інтернет-просторі.
4.1. Розробка механізму і залучення студентів до оцінювання якості надання освітніх послуг,
формування змісту навчальних планів та програм, розвитку матеріальної бази навчального
закладу.
4.2. Забезпечення прозорості процесу виділення
місць та поселення студентів у гуртожитки.
4.3. Створення груп ініціативних студентів для
написання проектів на фінансування їхніх задумів,
конструктивна підтримка на етапі написання проекту,
організаційна підтримка на етапі його подання і реалізації.
4.4. Перетворення університету в комфортне середовище для студентської молоді з особливими потребами.
4.5. Фінансове стимулювання досягнень студентів
у навчальній, науковій, мистецькій, спортивній та інших
видах діяльності.
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"Педагогiчнi вiстi", березень, 2015
В умовах розбудови незалежної Української держави перед
університетами постали нові відповідальні завдання. Майбутні
фахівці мають відзначатися глибокими професійними знаннями
та спроможністю творчо мислити,
усвідомленням величезної відповідальності за справу та готовністю до сподвижницької праці. Упоратися з такою місією може лише
вищий навчальний заклад із тривалою історією здобутків та успіхів
як у педагогічній, так і в науковій
діяльності.
У 2014 р. наукова діяльність
Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини була невід’ємним складником освітнього процесу й здійснювалася з метою одержання і використання нових наукових знань
задля створення і впровадження
суспільно-корисних наукових результатів, забезпечення якісної
підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.
У звітному році науково-дослідна робота в університеті виконувалася на рівні 41 кафедри,
5 науково-дослідних інститутів,
3 науково-дослідних центрів подвійного підпорядкування НАПН,
НАН та МОН України, 9 регіональних науково-методичних центрів,
22 науково-дослідних лабораторій, 10 наукових шкіл.
Н а у к о в о - д о с л і д ну
діяльність
університету забезпечували 48 докторів наук, професорів, 265 кандидатів наук, доцентів, 257 викладачів.
Приємно відзначити, що 198 осіб
з них – це молоді науковці, серед
яких 2 доктори наук, 58 кандидатів
наук, 57 аспірантів, 80 здобувачів.
Завдяки ефективній діяльності
відділу аспірантури і докторантури університету, маємо захищених 5 докторських і 64 кандидатських дисертаційних дослідження.
Збільшення кількості докторів наук
університету з різних спеціальностей дає нам змогу відкривати
нові спеціальності в аспірантурі та
докторантурі, що розширить підготовку науково-педагогічних кадрів
ВНЗ.
В університеті успішно діють дві спеціалізовані вчені ради
з правом прийняття до розгляду
та проведення захисту дисертацій
досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора
педагогічних наук. У звітному році
в них було захищено 2 докторські
і 42 кандидатських дисертації, переважна більшість з яких — науковцями інших вищих навчальних
закладів України.
У 2014 році вчене звання доцента отримали 19 співробітників
університету, звання професора —
6 осіб.
Сьогодні відділ аспірантури і докторантури є не лише координатором діяльності з підготовки наукових і науково-педагогічних працівників, але й
структурним
підрозділом
університету, який, відповідно до визначених Статутом університету
платних послуг, постійно поповнював спецрахунок нашого ВНЗ
і за звітний період ця сума склала
біля 320 тис. гривень.
Одним із основних напрямків
реалізації державної політики в
галузі освіти і науки є виконання
науково-дослідних робіт, які фінансувалися за рахунок коштів
загального
фонду
державного бюджету. Їх тематичний план
включав 5 фундаментальних та 3
прикладних дослідження з обсягом фінансування у 1 млн. 94 тис.
грн. Відповідно до Закону України
«Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі» викладачами університету отримано 3 патенти, 68
охоронних документів на навчально-методичні та наукові публікації.
У 2014 році ними було опубліковано 9 монографій, 2 підручники, 74 навчальних посібники, 685
статей і тез, 97 з яких — у зарубіжних виданнях. Науково-дослідна
діяльність цих науковців постійно
стимулюється державною та університетом. Чотири молоді науковці університету отримували
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.
Важливим складником наукового потенціалу університету
є науковий доробок студентів,
який, відповідно до чинного законодавства, передбачає науково-дослідну роботу, що включена
до графіка навчального процесу
(курсові, бакалаврські, дипломні, роботи, практичні, лабораторні заняття, виробнича практика
з елементами дослідницького
характеру) та роботу, що виконується поза графіком навчального

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ УНІВЕРСИТЕТУ

процесу.
З метою координації, організації та організаційно-методичного

бітництво по лінії міст-побратимів. Інтернаціоналізація сфер
діяльності нашого університету

забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення умов
для розвитку і реалізації творчих
здібностей студентів в університеті функціонує Студентське наукове товариство. Однією з основних
форм науково-дослідної роботи
студентів університету, залучення
їх до безпосереднього виконання наукових досліджень, розвитку наукового мислення і творчого
підходу до вирішення теоретичних
та прикладних проблем є студентські наукові проблемні групи і наукові гуртки.

в 2014 році здійснювалася в рамках 49 угод про
співпрацю з освітніми закордонними закладами. За
звітний період 68 викладачів, аспірантів, магістрантів, студенти взяли участь
у 75 міжнародних конференціях за межами України.
Сьогодні
УДПУ
виступає
співкоординатором
проектів «EMINENCE» та
«EMINENCE II», який фі-

приділяли питанням підготовки публікацій міжнародного рівня, було
проведено 5 науково-методичних
семінарів. Сьогодні викладачі зареєстровані в Російській інформаційно-аналітичній системі РІНЦ та
світовій мережі відкритого наукового простору Google Академія.
У контексті інформаційного
забезпечення навчальної та наукової діяльності ВНЗ особливо актуальною є проблема розміщення
наукових та навчально-методичних розробок у відкритому доступі.
Інституційний репозитарій УДПУ
продовжує забезпечувати реалізацію політики відкритого доступу,
постійно оновлюється і кожен науковець може спостерігати за переглядом своїх публікацій у світі.
Продовжено випуск 5 фахових

ня поповнився на 3054 бібліографічних записів та на 15 841 примірників документів.
Упродовж 2014 року наповнювались власні бази даних: «Краєзнавство Черкащини», «Раритетні
видання», «Дисертації та автореферати дисертацій», «УДПУ», «Ретроспектива»,
«Краєзнавство
Уманщини», «Електронні копії
видань», «Учитель», «Земля-наш
спільний дім», «Молодь за здоровий спосіб життя», «Новітні інтерактивні технології в освіті».
Під час звіту з наукової та науково-технічної діяльність університету Міністерством освіти і науки
України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини був відзначений як лідер
освітньої та наукової діяльності

видань з педагогічних наук. Триває
робота щодо інформатизації процесів менеджменту та публікації
журналів. Так, видання «Історико-педагогічний альманах» та «Порівняльно-педагогічні студії» перейшли на інформатизовану видавничу систему і представлені
на вітчизняній платформі «Наукова періодика України». Сьогодні
альманахи входять до найбільшої
у світі реферативної бази даних
World Cat та європейських сховищ DRIVER та BASE. У 2014 році
журнал «Порівняльно-педагогічні
студії» увійшов до 3-х світових ре-

центральноукраїнського регіону.
Ми вдячні за таку високу оцінку наших здобутків, але це не дає нам
права заспокоюватися на досягнутих результатах. Виклики сьогодення потребують адекватних
відповідей науковців нашого ВНЗ.
Свого часу німецький філолог, державний і громадсько-політичний діяч, знакова
фігура німецького класичного гуманізму Вільгельм Гумбольд запропонував принцип, за яким
нині працювати всі університети:
«Досліджуй, навчаючи. Навчай,
досліджуючи». Університет — це

феративних баз даних (Citefactor,
Directory of Research Journals
Indexing, universal Impact Factor).
Проте необхідно активізувати роботу щодо інформатизації процесів менеджменту усіх фахових
видань університету за допомогою
видавничої системи Оpen Journal
Systems та представити їх науковцям в Інтернет-просторі.
Формами реалізації планових
наукових досліджень у 2014 році
стали підготовка та видання друком
2475 публікацій різних форм. Приємно відзначити, що і в 2014 році
наші автори продовжують публікувати видання за кордоном. Так,
доктор економічних наук, доцент
П. Ю. Курмаєв представив свої наукової дослідження в одноосібній
монографії, яку опубліковано у Федеративній Республіці Німеччини.
У зв’язку з інформатизацію суспільства зростає роль наукової
бібліотеки університету, завданнями якої є забезпечення повного,
якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів,
аспірантів, професорсько-викладацького складу, на основі широкого доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів.
Сьогодні електронний каталог
книг, дисертацій, авторефератів
дисертацій Наукової бібліотеки
нараховує більше 15 тис. бібліографічних записів і більше 66 тис.
примірників документів. За 2014
рік електронний каталог Наукової
бібліотеки відділом комплектуван-

і традиційна освіта, і повний інноваційний цикл. Він вирішує одночасно три великі задачі: освітню,
наукову та інноваційну, яка спрямована на соціально-економічний
розвиток.
На часі стимулювання динаміки комерціалізації університетських
розробок та продовження роботи
щодо представлення нашого навчального закладу та запатентованих наукових розробок у Національній мережі трансферу технологій.
Університет в майбутньому має
стати постійним учасником цієї системи оприлюднення технологічних
розробок. Проте це потребує розширення спектру досліджень, які
спрямовані на розвиток технологій
і мають соціальний та економічний
ефект.
Підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським
Союзом створює можливості для
участі нашої держави в Рамковій
програмі ЄС з наукових досліджень
та інновацій «Горизонт-2020». Нові
можливості ставлять і нові завдання перед науковцями нашого ВНЗ
— розширення співпраці з закордонними навчальними закладами
та науковими установами, участь
у спільних проектах, грантах, підвищення мобільності викладачів
та студентів, досконале володіння
іноземними мовами.
В.В. СОКИРСЬКА
канд. іст. наук, доц.,
проректор з наукової
роботи УДПУ.

На знімках (зверху вниз):
Засідання спеціалізованої вченої ради
Регіональний науково-методичний семінар «Василь Скуратівський — титан праці на ниві національно-культурного відродження (до 75-річчя відомого народознавця й письменника)»
НВЦ «ПЛАНЕТАРІЙ»
Співпраця науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта»
з Уманським тепличним комбінатом

Із наявних станом на кінець
2014 р. 4 861 студента денної
форми навчання — 2149 студентів
було залучено до науково-дослідної роботи у 288 наукових гуртках
та проблемних групах. Тематику
студентських наукових досліджень
було представлено в контексті наукових тем кафедр та науково-дослідних робіт, які фінансувалися
за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
У звітному році університет виступив базовим ВНЗ з проведення
ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади
з навчальної дисципліни «Політологія» та зі спеціальності «Технологічна освіта».
В умовах глобалізації суспільства наукове та науково-технічне
співробітництво із закордонними
організаціями стає дієвим шляхом
розвитку науки в університетах.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини здійснює входження в міжнародну систему освіти і науки на
засадах «Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу», затвердженої урядом України, Законом України «Про вищу освіту» та
з огляду на вимоги Болонського
процесу. Серед традиційних напрямків міжнародного співробітництва — підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних
працівників у зарубіжних освітніх
закладах; спільна із зарубіжними
партнерами підготовка фахівців;
міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі;
членство у міжнародних наукових,
освітніх, адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах;
участь викладачів та студентів у
міжнародних програмах та фондах; висвітлення та відзначення
наукових досягнень університету
на міжнародному рівні; практики
студентів за кордоном, співро-

нансується Європейською
Комісією в рамках програми
«Erasmus Mundus».
В умовах Європейської
інтеграції освітнього простору надзвичайно актуальним
є представлення наукових
здобутків університету на
міжнародному рівні. Тому
особливої ваги набувають публікації
викладачів у зарубіжних виданнях.
У рейтингу вищих навчальних закладів України, згідно з даними
наукометричної бази Scopus, станом на 22 грудня 2014 р., університет серед 123 зареєстрованих
ВНЗ України займає 42 позицію в
Scopus, серед педагогічний вузів
ми на 2 місці.
На V Міжнародній виставці
«Сучасні заклади освіти-2014»
університет отримав Гран-прі у
номінації «Лідер вищої освіти» та
сертифікат «Якість наукових публікацій» за показниками міжнародної наукометричної бази даних
SciVerseScopus.
У звітному році ми маємо
252 наукові публікації в зарубіжних
виданнях. Значно зросла кількість
публікацій у збірниках, що входять
до російської системи наукового
цитування. Також збільшується
кількість статей в журналах, що
входять до світових наукометричних баз даних Scopus, Web
of Science. У 2014 році викладачі
університету опублікували у таких виданнях з імпакт-фактором
— 16 статей. І хоча спостерігається у цьому питанні тенденція до
зростанняі, проте наголосимо на
важливості постійної уваги до даного питання, оскільки в контексті
сучасних вимог підготовка таких
публікацій стає невід’ємною умовою подальшого розвитку університету.
За останні місяці відділи наукового департаменту багато уваги

ПРОЕКТ-ВИСТАВА «ПРАВО НА ЖИТТЯ: ХОРЕОГРАФІЯ
ПРОТИ НАРКОМАНІЇ ТА АЛКОГОЛІЗМУ»
СТАВ УЧАСНИКОМ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
«НАЙКРАЩИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 2015»
Творчий проект «Право на життя» — це танцювальна вистава в стилі
перфоманс, в основу сценарію якого
покладено реальні історії нарко- та алкозалежних, які змогли перемогти залежність.
Тема проекту — наркоманія як глобальна проблема людства.
Ідея — руйнівна сила наркотиків та
алкоголізму в житті людини, сила Віри
в перемогу над залежністю, яка стала
хворобою.
Мета проекту — привернути увагу
до проблеми наркоманії та алкоголізму
та показати можливість повернення до
здорового способу життя навіть в найскладніших ситуаціях.
Танцювальний проект «Право на

життя» підготували студенти 5 курсу
мистецько-педагогічного факультету
Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини напряму підготовки «Хореографія».
Керівник та режисер проекту — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої
культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, керівник народного аматорського
ансамблю сучасного танцю «Візаві»
Людмила Андрощук.
За кілька місяців виставу було показано 7 разів, її переглянули більше
1000 глядачів, які стали безпосередніми учасниками нашого проекту.
7 квітня 2015 року заплановано чер-

говий показ вистави на сцені Черкаського обласного академічного українського
музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.
Участь в конкурсі «Найкращий соціальний проект України 2015» дозволить
залучити велику аудиторію до перегляду відео версії танцювальної вистави
«Право на життя: хореографія проти
наркоманії та алкоголізму».
Проголосуйте за соціальний проект
«ПРАВО НА ЖИТТЯ: ХОРЕОГРАФІЯ
ПРОТИ НАРКОМАНІЇ ТА АЛКОГОЛІЗМУ» за посиланням http://www.forum.
o2.ua/ua/projects/70.

О.В. Дудник
канд. іст. наук, доц.,
декан мистецько-педагогічного ф-ту

Творчiсть учасникiв унiверситетського
лiтературного об’ªднання iменi Миколи Бажана
Марина ПАВЛЕНКО






Ворожила собі на ромашці,
обірвала усі пелюстки.
А вийшло — «не любить».













Ще одна
відцвіла незабудка.
Ще хтось когось
забув.







Сердито прогнала сестричку:
заважала мені готуватись
до іспиту —
з педагогіки.







Я — гусачок.
Сьогодні
щось про бульйон та котлети
господиня казала.
Мені ж опісля зими
хоч би чогось
зелененького.























...Тієї миті, як стара осика,
підрізана підступною пилою,
от-от упасти мала неживою, —
струснувши простір німотою
крику,
враз вискочила білка із дупла!
А може, то була
душа осики?..





Усі сини —
хто маком з війни, хто мальвою,
а її — чорнобривцем.
Упізнала за родимкою над чолом,
сонцем у чубчику
і росинкою на щічці.

Через струмочок — павутинка
мов місточок.
По ній повзе росинка
на листочок.
Тремтить:
не впасти б,
не зіллятись би з
водою,
бо ж головне — зостатися
собою.







Спрощуюсь і спрощуюсь.
Скоро буду така, як евглена
зелена
чи амеба звичайна.
Може, навіть дійду до простої
істини,
що життя —
складне.





...Як рушав козак у далеку путь —
узяв дев’ясилу
і — мав сили за дев’ятьох.
...Як рушав козак у далеку путь —
узяв незабудку
і — не забув коханої.
...Як рушав козак у далеку путь —
узяв чорнобривця
і — повернувся додому.

Що ж, справедливу помсту
придумала скривджена квітка.





На вустах у малої травинки
«Весна» — перше слово.
Наче «Мама».



Десь був тут ще й вірш.
Витягаю із сумки
пакети,
кульки,
пакунки...
Десь був тут ще й вірш.
Де?

Пишу листи Україні
на пелюстках чорнобривців.
Отримую відповіді —
на листочках чорнобилю.





...І допоки ще є
хоч один чорнобривець,
що не зробився чорнобилем, —
віриться серцю
в квітучий обрій.

Той, що живе...

Новенький годинник усе цокотить,
і стрілочки ходять по струнці.
Час — наша озброя, він меч наш
і щит:
я — той, що живе у... бруньці.
Годинник стукоче — нема вороття.
В тім ритмі розпачно-щемкому
вчувається серця гаряче биття:
я — той, що живе в... листкові.
Все дужче і дужче прискорює темп
годинник, од бігу аж світиться.
Час — книга з невловним
юрмовиськом тем:
я — той, що живе у... квітці.
То стрілка відстала, то вдарить
не в лад:
годинник із часом не в злагоді?
Але ні на мить не вщуха часопад:
я — той, що живе у... ягоді.
Втомився, знесилів годинник старий,
ніякій не тішиться вісточці.
А час — ніби куля, що цілить згори:
я — той, що живе у... кісточці.
Удар! Запустився новий механізм,
життя заструміло нове,
зіп’явшись на пагін зі сміху та сліз:
я — той, що живе...

Педагогічні
П
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Колискова для тюльпана

Сон? Ба ні! — Ноктюрн!

З тюльпаном!
В нім — ні недруга, ні друга.
Мить — напруга,
мить — нірвана.
Ніч снує над ним рахманно:
спи, пелюсточко,
спи, друга!
Кров? Ба ні! Хіба то рана? —
доторк леготу у леті!
В стилі ретро
над тюльпаном
ніч кружля червоно-п’яно:
спи, пелюсточко,
спи, третя!

Наталія ЗАРУДНЯК

  
Цього року весна так поспішала:
Розсипала підсніжники круг під’їзду,
Молодої кропиви
до борщу розстаралася,
Гусьми зронила вітання з неба,
А вони все: «Не вірю. Лютий».
На підвіконні вигріває на сонечку
Майбутніх котенят Самба,
яка занюхала ще в січні:
«Весна прийшла».

Наша адреса:		
				

20300, м. Умань,
вул. Садова, 28





Мантра

А я все-одно — королева!
І — що б ти мені не казав! —
А врода — небесна,
а воля — сталева,
Й уява — базар-вокзал…
Таке вже собі намислю,
що людям і не до снаги!
А слухаю — мовчки,
висловлююсь — стисло…
Чи ж інші твої так могли?..
Не треба про мене — погано,
Не варто й всерйоз… До пори…
Ось — бачиш? — корона.
Це — віриш? — осанна…
А ти — говори… Говори…

Мотанки на долю

Ще ж, либонь, і не світанок.
Повен мрій тюльпан ущерть,
і
в часоверті
як він кане?
...Ніж, мов тінь, зійшов на ґанок:
спи, пелюстко,
спи, четверта!..

Засновник: Уманський державний
педагогічний університет імені Павла Тичини.
Головний редактор — кандидат філологічних
наук, професор Н. А. ЦИМБАЛ.
Макетування та верстка — кандидат філологічних наук, доцент Є. М. ПИЛИПЕНКО.

Інна СНІГУР

Мотанку — Івану, мотанку — Наталі,
Мотанку — Даринці і Ганнусі теж,
Мотанку — Валерці (лялю у коралях),
Мотанку — Вадиму
(на добро без меж!).
Цю, у вишиванці, —
Дмитрику малому,
У веселій хустці буде Михасю,
Кралечці Софійці —
з поясом червоним…
І любов вселенську —
в мотанки — усю!!!
Найгарнішим дітям,
найдорожчим в світі —
Ниточку до нитки, вузлик до вузла
Прив’язала долю добру, щасну, світлу,
Щоб була як сонце, щоб як цвіт була.
У міцному тілі щоби здоровилась
Їх велика, спрагла до чеснот душа,
Милості од Бога! Хай небесні крила
Ляжуть їм на плечі
ще й рядком вірша…
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